
5 februari 2020

Sociaal domein 
Inwoners van de gemeente Zwartewaterland 
kunnen bij de gemeente terecht voor alle zorg- 
en ondersteuningsvragen over werk, financiële 
problemen, jeugd en Wmo.
contact:
teleFoniScH  
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur via t. 14 038
e-mail > sociaaldomein@zwartewaterland.nl
loket Sociaal domein
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag tot 12.30 uur. 
inloopSpreekuur ‘Financiën op orde’
Woensdag 09.00 - 11.00 uur
JeugdHulp > Dagelijks via t. 14 038
Bij spoed en buiten kantooruren t. 0800-2000
advieS-, inFormatie- en ontmoetingSpunt (aio)
In de bibliotheken in Genemuiden, Hasselt en 
Zwartsluis (tijdens de openingstijden van de lokale 
bibliotheken)

t.  14 038
e.  info@zwartewaterland.nl
i.   www.zwartewaterland.nl

Openingstijden
Het gemeentehuis is van maandag t/m donderdag 
geopend van 08.30 - 16.30 uur. Op vrijdag van 
08.30 - 12.30 uur. 
De balies burgerzaken zijn op maandag geopend van 
08.30 - 19.00 uur (aangiften geboorte /overlijden en 
vestiging buitenland tot 15.30 uur) 
en van dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

ontwerp beStemmingSplan 
greenteweg 7, genemuiden
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad 
van Zwartewaterland heeft op 23 januari 2020 besloten het 
bestemmingsplan Greenteweg 7, Genemuiden vast te stellen. 
De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan 
geen exploitatieplan vast te stellen.

inzage
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 05 februari 2020 
gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die 
periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis en 
op de website van de gemeente. Ook zijn de stukken in te zien 
op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer 
is: NL.IMRO.1896.BP0058-VS01.

ZienswijZe
Tegen het besluit tot vaststelling kan van 06 februari t/m 18 
maart 2020 door belanghebbenden die redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan 
deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek 
moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van 
de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in 
werking op 19 maart 2020, tenzij voor deze datum een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het 
besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

evenementenvergunning
aanvraag evenementenvergunning
Bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en 
wethouders is de volgende aanvraag ingediend door:
• St. Nationale Sleepbootdagen voor het organiseren van 

de Sleepbootdagen van 21 mei t/m 23 mei 2020 in en 
rondom het Zwartewater, Meppelerdiep en de kern van 
Zwartsluis.

• A4D Commissie Scouting de Veste voor het organiseren 
van de wandelvierdaagse Hasselt van 11 t/m 14 mei 
2020 in en rondom Hasselt.

• Oranjevereniging Genemuiden voor het organiseren van 
diverse activiteiten rondom koningsdag 24 t/m 27 april 
2020 op en rondom het Havenplein te Genemuiden.

Voor informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen 
met het team Beheer.

verleende evenementenvergunning
30 januari 2020
• koningsdag op 27 april 2020 in de kern (o.a. Hoogstraat, 

Markt, Kaai, Wilhelminalaan) en rondom Hasselt.

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt 
verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl.
Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven 
gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen deze 
besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders. Een 
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter 
niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van 
besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen 
met het team Beheer.

omgevingSvergunning
aanvraag omgevingSvergunning
23 januari 2020
• Fazant 77, 8281 GM te Genemuiden  

voor het verbreden van de uitweg 
25 januari 2020
• Linnenweversgilde 8, 8061 DH te Hasselt  

voor het bouwen van een berging met overkapping
28 januari 2020
• Gaffel 84, 8061 LC te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 
achterzijde

De aanvragen zijn in te zien in het gemeentehuis op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak). Deze 
bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te 
behandelen aanvragen. Belanghebbenden worden in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de 
aanvragen.

ontwerpbeScHikking aanvraag 
omgevingSvergunning
• Lakensnijdersgilde 34 te Hasselt  

voor het bouwen van de helft van een 2-onder-1 kapwoning
• Lakensnijdersgilde 36 te Hasselt  

voor het bouwen van de helft van een 2-onder-1 kapwoning
Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met 
ingang van 6 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis. U kunt daar de stukken inzien op werkdagen 
van 8.30 tot 12.30 uur (’s middags op afspraak). Gedurende de 
termijn van de ter inzage legging kan een ieder zienswijzen, 
bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren 
brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 
Zwartewaterland. Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge 
zienswijzen bij de Omgevingsdienst IJsselland in te dienen. 
Na de termijn van de ter inzage legging zal de definitieve 
besluitvorming plaatsvinden.

verleende omgevingSvergunning
23 januari 2020
• Schering 31, 8281 JW te Genemuiden  

voor het uitbreiden van het pand 
27 januari 2020
• Klinkerweg en Boerderijweg te Hasselt  

voor het vervangen van twee bruggen
Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven 
gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de 
werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de 
procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen 
kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Hasselt, 5 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

gemeenteraad
vergadering van de raad
inSpreken
Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op een 
onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan 
de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit 
is mogelijk tot aanvang van de raadsvergadering, echter bij 
voorkeur voor 10.00 uur op de dag van de raadsvergadering. 
t. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.

raadSvergadering 6 Februari 2020 
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 
donderdag 6 februari 2020, aanvang 19.30 uur, in het 
gemeentehuis in Hasselt. 

de bespreekpunten Op 6 februari Zijn: 
• raadsvoorstel ambities omgevingsvisie 

zwartewaterland
• geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 

ingekomen stukken (raad 12 december 2019)
Brief college, d.d. 21 november 2019 over Leefbaar-
heidsplannen: vervolgproces, planning en gespreksmatrix 
inwonersinitiatieven.

 
• geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 

ingekomen stukken (raad 23 januari 2020)
Brief college van 19 december 2019 over Ontwikkelingsvisie 
Hasselt Overwaters.
Brief college van 9 januari 2020 over Arbeidsparticipatie.
Brief aanpassingen minimabeleid van 17 december 2019 
over aanpassingen minimabeleid.
Beantwoording art. 40-vragen CU over onveilige situatie 
voor fietsers bij Zwartewaterbrug Hasselt.
• geagendeerde brief naar aanleiding van de 

conceptlijst ingekomen stukken (raad 6 februari 2020)
Memo van het college van 16 januari 2020 over huisvesting 
arbeidsmigranten.

meer inFormatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. De stukken kunnen ook 
worden ingezien in het gemeentehuis (ma. tot en met do.).

Hasselt, 5 februari 2020

De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


