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Openingstijden
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

uw inzaMeldagen wijzigen in 2021
Elk jaar kijken gemeente en ROVA of de routes voor 
het huis-aan-huis inzamelen van afval en grondstoffen 
verbeterd kunnen worden. Het besluit om routes aan 
te passen kan verschillende oorzaken hebben, bijvoor-
beeld het ontstaan van extra adressen door nieuw-
bouwwoningen of doordat is gebleken dat te veel con-
tainers voor een route zijn ingepland. Om te zorgen 
dat alle containers veilig en op tijd geleegd worden in 
uw gemeente, zijn meerdere routes voor 2021 aange-
past. Hierdoor zijn uw inzameldagen gewijzigd.

wat verandert er vOOr uw adres?
Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en 
eenvoudig wat er gaat veranderen voor uw adres. 
Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u de gratis 
ROVA-app downloaden via de App Store of Google Play 
Store. In de app stelt u éénmalig uw adres in, daarna 
heeft u altijd alle informatie over inzameling van afval 
en grondstoffen bij de hand. In de app kunt u ook een 
herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond 
voor de inzameldag een berichtje op uw telefoon 
krijgt. Zo vergeet u nooit meer de container op tijd aan 
de straat te zetten.

Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw postcode 
en huisnummer invoeren op www.rova.nl/inzamel-
kalender. U krijgt dan direct de volledige jaarkalender 
met inzameldagen in beeld.

Standaard worden geen papieren inzamelkalenders 
verzonden. Als u toch een papieren inzamelkalender 
wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij het ROVA-Klant-
contactcentrum (038) 427 37 77. Het ROVA-Klantcon-
tactcentrum is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur 
bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

OMgevingsvergunning
aanvraag OMgevingsvergunning
23 december 2020
• Langestraat 106, 8281 AN te Genemuiden  

voor het uitbreiden en verbouwen van de woning 
De aanvraag is 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 aanvraag. 
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te 
nemen van de inhoud van de aanvraag.

verleende OMgevingsvergunning
24 december 2020
• De Nieuwesluis 57, 8064 EA te Zwartsluis  

voor het aanpassen van de bestaande uitweg
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.

verleende OMgevingsvergunning uitgebreide 
prOcedure
24 december 2020
• Nijverheidstraat 4, 8281 JE te Genemuiden  

voor een revisievergunning aan een tankstation; zaaknummer 
Z2020-00006320

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen tot 
zes weken na de dag van publicatie ter inzage. Wanneer u de 
documenten wilt inzien kunt u, onder vermelding van het zaak-
nummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland 
(tel. 088-5251050). Desgewenst kunt u de documenten digitaal 
toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@
odijsselland.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking. Het beroepschrift moet worden 
ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van 
het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan de 
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle.

Hasselt, 6 januari 2021

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