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Openingstijden  
LET OP: HET gEmEEnTEHuIs Is aLLEEn 
OP afsPraak TE bEzOEkEn
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook Burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. De gemeente 
neemt deze maatregelen uit voorzorg vanwege 
voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen of 
komt u voor één van de andere diensten? Maak 
dan telefonisch een afspraak via T. 14 038. Het is 
momenteel erg druk en wij kunnen u niet altijd 
direct te woord staan. U kunt ook mailen naar 
balieburgerzaken@zwartewaterland.nl

Vermeld uw naam, geboortedatum, telefoonnummer 
en waarvoor u een afspraak wilt maken. Dan bellen 
wij u zo snel mogelijk om een afspraak te maken. Wij 
wijzen u erop dat u via onze website een verhuizing 
digitaal kunt doorgeven. Ook kunt u een uittreksel 
aanvragen via de website. 

Stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als het niet 
dringend is. Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u 
op de afgesproken tijd aanwezig bent. We plannen 
namelijk strak in om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen. 

aCTuELE InfOrmaTIE OVEr HET COrOnaVIrus 
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewaterland.nl/corona en 
www.ggdijsselland.nl

AAnvrAAg KindpAKKet 2020
Heeft u het Kindpakket 2020 al aangevraagd? Let op: 
Dit kan nog tot en met uiterlijk 31 december 2020. 

Het kindpakket is voor gezinnen met kinderen in de 
leeftijd van 0 t/m 17 jaar en een (gezins)inkomen 
onder de 120% van de geldende bijstandsnorm en 
kan een keer per kalenderjaar worden aangevraagd. 
Het Kindpakket maakt deelname aan activiteiten voor 
kinderen mogelijk. Denk aan zwemles, de bijdrage 
aan een schoolreisje, sport of een kinderfeestje. 

De maximale vergoeding voor 2020 is: 
• 0 tot 4 jaar: € 150 per kind
• 4 tot 18 jaar: € 300 per kind 
• Bij de overgang van basisschool naar middelbare 

school kan er een eenmalige bijdrage worden 
aangevraagd van € 400 per kind. Dit bedrag kan 
o.a. besteed worden aan een laptop of een fiets. 

Meer informatie of een aanvraag (digitaal) indienen. 
Dit kan via: www.zwartewaterland.nl/kindpakket

OnTwErP bEsTEmmIngsPLan 
dedemsvAArtlOcAtie HAsselt
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland 
maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is 
voorbereid voor de ontwikkeling van de Dedemsvaartlocatie in 
de wijk Hasselt om de Weede. Het nieuwe bestemmingsplan 
voorziet in de bouw van 12 woningen. 

Voor dit bestemmingsplan is ook een ontwerp hogere 
grenswaarde voorbereid. Het ontwerpbesluit voorziet in 
een hogere grenswaarde van 57 dB vanwege de aanwezige 
geluidsbelasting van de N377 Vaartweg. In het kader van 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van 
de Wet geluidhinder liggen het ontwerpbestemmingsplan en 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarde gedurende 6 weken 
ter inzage van 7 oktober tot en met 18 november 2020. 

Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan 
een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarde naar voren brengen 
bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. De ingediende 
zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de 
gemeenteraad.

Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: 
Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen via telefoonnummer T. 14 038. 
Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland 
in relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van het 
bestemmingsplan en het hogere grenswaardebesluit, in 
het gemeentehuis, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer T. 14 038. 
De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer 
is NL.IMRO.1896.BP0071-OW01. 

VErkEErsbEsLuIT
Een verkeersbesluit is genomen voor:
• Het plaatsen van een verkeersbord 

Gehandicaptenparkeerplaats met kenteken 28-TZ-LS 
nabij de woning Julianastraat 32, 8064 CE te Zwartsluis 
(verzenddatum 1 oktober 2020)

Gedurende een termijn van zes weken na verzenddatum 
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.

OmgEVIngsVErgunnIng
aanVraag OmgEVIngsVErgunnIng
12 september 2020
• Stouweweg te Zwartsluis voor de aanleg van een 

greppelplasdras weidevogelgebied, het plaatsen van een 
windwatermolen en het afzetten van een elzenstoof

25 september 2020
• Sportlaan 3, 8281 CM te Genemuiden  

voor het realiseren van een extra uitweg 
28 september 2020
• Havenplein 7, 8281 EV te Genemuiden  

voor het bouwen van een erker 
29 september 2020
• Wolweversgilde 25 te Hasselt  

voor het bouwen van een woning
• Hoogstraat 9, 8061 HA te Hasselt  

voor het veranderen van de voorgevel
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
28 september 2020
• Lus 51, 8281 NV te Genemuiden  

voor het bouwen van een bijgebouw met veranda 
30 september 2020
• Randweg 15, 8061 RW te Hasselt  

voor het uitbreiden van de productie- en opslagruimte, het 
dempen van een deel van de insteekhaven, het bouwen van 
een droogkap en het realiseren van een parkeerhaven

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.

OnTwErPbEsCHIkkIng aanVraag 
OmgEVIngsVErgunnIng
• Nijverheidstraat 4, 8281 JE te Genemuiden  

voor het veranderen van een onbemand tankstation (betreft 
revisievergunning milieu; alleen op afspraak in te zien); 
zaaknummer Z2020-00006320

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen tot zes weken na publicatie ter inzage. Wanneer u de 
documenten wilt inzien kunt u, onder vermelding van het 
zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst 
IJsselland (T. 088-55251050). Desgewenst kunt u de 
stukken digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij 
omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van het 
zaaknummer. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf 
de dag van publicatie, schriftelijk of mondeling inhoudelijke 
opmerkingen en reacties tegen dit voornemen indienen bij 
Omgevingsdienst IJsselland, Postbus 40252, 8004 DG Zwolle. U 
kunt uw reactie sturen naar omgevingsloket@odijsselland.nl

slOOpmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
24 september 2020
• Dorus Rijkersstraat 12, 8281 DH te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest

melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
meldingen zijn ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Conradsweg 5, 8064 PP te Zwartsluis  

voor het starten van een tijdelijke sportschool voor een 
maximale periode van 3 jaar; zaaknummer Z2020-00011254

• Hasselterdijk (ongenummerd) te Genemuiden 
 voor het uitbreiden van een gemeentelijke depot voor 
de opslag van verhardingsmaterialen (klinkers e.d.), riool 
gerelateerde objecten en delen van oeverconstructies en 
kunstwerken; zaaknummer Z2020-00009765

De inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit milieube-
heer en moeten voldoen aan de voorschriften in dit besluit.  
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf he-
den gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknum-
mer, contact opnemen met de Omgevingsdienst 
IJsselland (T. 088 525 1050).

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



Ontwerp 
Omgevingsvisie Zwartewaterland
De gemeenteraad van Zwartewaterland deelt mee 
dat van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 
18 november 2020 de ‘Ontwerp Omgevingsvisie 
Zwartewaterland’ ter inzage ligt.

inhOud
De Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland is 
samen met veel inwoners en organisaties uit de 
gemeente ontwikkeld. De verschillende bijdragen 
weerspiegelen het karakter van Zwartewaterland: een 
plattelandsgemeente, maar met een sterk industrieel 
karakter. Dat is ook de kracht van Zwartewaterland. 

Die verscheidenheid is prachtig maar kan, bij het 
nemen van grote beslissingen, wel tot tegenge-
stelde belangen en opvattingen leiden. De omge-
vingsvisie is dan ook geen blauwdruk, maar maakt 
het mogelijk om een afweging te maken tussen de 
verschillende belangen. In de omgevingsvisie staat 
welke opgaven we als gemeente hebben en welke 
ambities we hebben.

De omgevingsvisie loopt vooruit op de Omge-
vingswet, die vanaf 2022 in werking treedt. Tot 
het moment dat de Omgevingswet van kracht is en 
daarmee het instrument omgevingsvisie wettelijk 
geborgd wordt, is de Omgevingsvisie Zwartewater-
land tevens aangemerkt als structuurvisie conform 
de Wro.

inZien
De Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland is 
met ingang van donderdag 8 oktober gedurende 
6 weken, dus tot en met woensdag 18 november 
2020, tijdens de openingstijden op afspraak te 
bekijken in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 te 
Hasselt. De Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewater-
land is digitaal te raadplegen via:
www.zwartewaterland.nl/omgevingsvisie

reageren
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan ieder-
een naar keuze schriftelijk, per e-mail (wat de voor-
keur heeft) of mondeling een zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad:

• Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd 
naar: Gemeenteraad van Zwartewaterland, t.a.v. 
projectleider omgevingsvisie, Postbus 23, 8060 
AA Hasselt.

• Een zienswijze per e-mail kan worden gestuurd 
naar omgevingsvisie@zwartewaterland.nl met 
als onderwerp: Zienswijze Ontwerp Omgevings-
visie Zwartewaterland.

• Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kunt u een afspraak maken met mevrouw  
I. (Irene) From, projectleider omgevingsvisie,  
T. 14 038.

In de zienswijze moet worden aangegeven op wel-
ke onderdelen van de omgevingsvisie de zienswijze 
betrekking heeft.

verleende Ontheffing 
stOOkverbOd 
29 september 2020
• De heer L. K. Felix op het perceel Werkerlaan 5 te Hasselt, 

naast kadastraal bekend G 1317.

ter inZage
De ontheffing en andere ter zake zijnde stukken liggen in het 
gemeentehuis in Hasselt  ter inzage van 29 september 2020 tot 
en met 10 november 2020. De ontheffing is op afspraak in te zien. 

7 oktober 2020
• De heer B. J. Wijermars op het perceel Boerweg 3 te Hasselt, 

kadastraal bekend HST F 169.

ter inZage
De ontheffing en andere ter zake zijnde stukken liggen in het 
gemeentehuis in Hasselt  ter inzage van 7 oktober 2020 tot en 
met 18 november 2020. De ontheffing is op afspraak in te zien.

beZwaar
Belanghebbenden kunnen binnen genoemde periode een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, Postbus 
23, 8060 AA  Hasselt. Daarnaast kunnen belanghebbenden 
in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Hasselt, 7 oktober 2020

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

gemeenteraad
raadsvergadering
dOnderdag 8 OktOber 19.30 uur

algemeen
De digitale raadsvergadering is te volgen via ZwartewaterFM en www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering

inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over 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 uiterlijk 12.00 uur op de dag van de 
raadsvergadering. t. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl. Vanwege de coronamaatregelen zal 
vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om in te spreken tijdens een raadsvergadering.  

DE bEsprEEkpuntEn op 8 oktobEr zijn: 
• Raadsvoorstel Integraal huisvestingsplan onderwijs Zwartewaterland
• Raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Woonbeleid in Zwartewaterland’

meer infOrmatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 7 oktober 2020 

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

eerder Ontvangen reacties wOrden mee-
genOmen in de Officiële inspraak
De reacties die zijn ontvangen in de informele reactie-
periode van maandag 25 mei tot en met maandag 8 
juni worden automatisch meegenomen in de officiële 
inspraakperiode. 

Mocht u tijdens de informele reactieperiode een 
reactie hebben ingediend, dan is er uiteraard ook 
de mogelijkheid om die aan te vullen.

vervOlg
Na de ter inzage periode wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd over de inspraakreacties. De gemeen-
teraad wordt gevraagd, met in achtneming van de  
ingediende reacties, de omgevingsvisie vast te 
stellen. 

De vastgestelde Omgevingsvisie Zwartewaterland 
wordt geplaatst op de gemeentelijke website en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl


