
LET OP: HET gEmEEnTEHuis is aLLEEn  
OP afsPraak TE bEzOEkEn 

maak digiTaaL EEn afsPraak via  
www.zwarTEwaTErLand.nL

Wilt u een paspoort of rijbeWijs aanvragen 
Of kOmT u vOOr één van dE andErE diEnsTEn? 
u kunT via dE wEbsiTE EEn afsPraak makEn 
vOOr OndEr andErE:
• Aanvraag of afhalen rijbewijs, paspoort of 

identiteitskaart
• Aangifte van geboorte
• Aanvraag uittreksel burgerlijke stand of 

basisregistratie personen (BRP)
• Aanvraag verklaring omtrent het gedrag
• Aanvraag gezondheidsverklaring voor rijbewijs

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om telefonisch 
een afspraak te maken via T. 14 038. Heeft u een 
afspraak? Zorg dan dat u op de afgesproken tijd 
aanwezig bent. 
digiTaaL waar daT kan
Wist u dat er steeds meer digitaal geregeld kan 
worden, zonder dat u hiervoor naar het gemeentehuis 
hoeft te komen? Dit kan o.a. voor het doorgeven van 
een verhuizing maar ook voor het aanvragen van een 
uittreksel.
acTuELE infOrmaTiE OvEr HET cOrOnavirus
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en  
www.ggdijsselland.nl

HET gEmEEnTEHuis is gEsLOTEn OP dE 
vOLgEndE dagEn:
• woensdag 5 mei - Bevrijdingsdag
• donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag
• vrijdag 14 mei
• maandag 24 mei - Tweede Pinksterdag

OmgEvingsvErgunning
aanvraag OmgEvingsvErgunning
22 april 2021
• Linnenweversgilde te Hasselt  

voor het bouwen van een twee onder een kapwoning 
• Naast Handelsweg 4, 8061 RL te Hasselt  

voor het realiseren van een uitrit t.b.v. het opslagterrein
23 april 2021
• Tagweg 22, 8281 HE te Genemuiden  

voor het realiseren van een in/uitrit 
24 april 2021
• Conradsweg 1 en 2, 8064 PP te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van de opslaghal
• Kruisstraat 8, 8281 BA te Genemuiden  

voor het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de 
ingang 

26 april 2021
• Dr. H.A.W. van der Vechtlaan 9, 8061 HJ te Hasselt  

voor het bouwen van een beheerdersgebouw 
• Klaas Fuitestraat 28, 8281 BZ te Genemuiden  

voor het wijzigen van eerder verleende vergunning, voor het 
uitbreiden van de winkel

28 april 2021
• Achterweg 74, 8281 AT te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning 
29 april 2021
• Graaf Lodewijklaan 10, 8064 AW te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van de woning 

De aanvragen zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis op 
werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. 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.

vErLEEndE OmgEvingsvErgunning
22 april 2021
• Zilverschoon 42 en 44, 8281 LA te Genemuiden  

voor het plaatsen van een erker
• Schoolstraat 12, 8281 EB te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
• Lamoen 2, 8061 MK te Hasselt  

voor het uitbreiden en verbouwen van de woning 
23 april 2021
• Kievit 31, 8281 GH te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
28 april 2021
• Tagweg 2a, 8281 HE te Genemuiden  

voor het plaatsen van twee dakkapellen
• Fisselerstraat 6, 8061 JT te Hasselt  

voor het verhogen van de nok op de woning
• Koekoeksberg 35, 8281 HK te Genemuiden  

voor het bouwen van een overkapping 
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.

sLOOPmELding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
26 april 2021
• Cellemuiden 28, 8061 RR te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van 
sloopwerkzaamheden

Hasselt, 5 mei 2021

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

5 mei 2021 
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