
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.zwartewaterland.nl/corona en  
www.ggdijsselland.nl

T.  14 038
E.  info@zwartewaterland.nl
i.   www.zwartewaterland.nl

vaststellen wijzigingsbesluit 
legesverOrdening 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de 
Gemeentewet, bekend dat het college op 31 augustus 2021 het 
Wijzigingsbesluit Legesverordening 2021 heeft vastgesteld.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 1 september 2021. 
Het wijzigingsbesluit regelt de verhoging van het tarief voor een 
Nederlandse identiteitskaart per 1 september 2021.

Het wijzigingsbesluit is gepubliceerd in het Elektronisch 
Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland en is te 
raadplegen op www.Overheid.nl met de zoekfunctie Postcode 
8061 en de knop Lokale wet- en regelgeving.

OMgevingsvergunning
aanvragen OMgevingsvergunning
27 augustus 2021
• Wolweversgilde te Hasselt 

voor het bouwen van twee 2 onder 1 kapwoningen en 12 
rijwoningen

• Kapberg 43a, 8281 HM te Genemuiden 
voor het plaatsen van een veranda met berging 

• Bunthaak 34, 8061 LZ te Hasselt 
voor het vervangen van de draagconstructie 

30 augustus 2021
• Brouwersgracht 6, 8061 GM te Hasselt 

voor het kappen van een boom 
1 september 2021
• Cellemuiden 1, 8281 PX te Genemuiden 

voor het beginnen van een Bed & Breakfast 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken door te bellen met de gemeente via T. 14 038.

verleende OMgevingsvergunning
31 augustus 2021
• Heerengracht 17, 8061 HW te Hasselt  

voor het vervangen van de bestaande kozijnen 
1 september 2021
• Zomerdijk 82, 8064 XG te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van de woning 
• Synagogestraat 2, 8064 DM te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van de woning 
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:
30 augustus 2021
• Buitenkwartier 4, 8064 AE te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest 

Hasselt, 8 september 2021

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

geMeenteraad
vergadering van de raad
raadsvergadering 16 september - 19.30 uur 
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 
donderdag 16 september 2021, aanvang 19.30 uur, in 
het gemeentehuis in Hasselt. 

aLgEmEEn
In verband met de coronamaatregelen kunt u deze 
vergadering niet fysiek bijwonen. De raadsvergadering 
zal worden gestreamd en is te volgen via:
www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering

inspreken raadsvergadering 
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken 
over een niet geagendeerd onderwerp, 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

Op de vOOrlOpige agenda van 16 septeMber 
staan de vOlgende bespreekpunten:

raadsvoorstel toepassing coördinatieregeling 
vebe / zevenhont zuid
In juli 2019 heeft de raad besloten onder voorwaar-
den principe medewerking te verlenen aan het uit-
breidingsverzoek van tapijtfabriek Vebe ter grootte 
van 15ha netto op Zevenhont Zuid. Naar aanleiding 
van dit besluit zijn ambtelijk de voorbereidingen op-
gestart, is er een overeenkomst gesloten en heeft er 
een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gele-
gen. Om de ruimtelijke procedures met betrekking 
tot de ontwikkeling en realisatie van de tapijtfabriek 
van Vebe zoveel als mogelijk te stroomlijnen wordt 
voorgesteld de wettelijke coördinatieregeling uit de 
Wet ruimtelijke ordening hierop van toepassing te 
verklaren. 

raadsvoorstel Omgevingsvisie zwartewaterland
De gemeente is op basis van de Omgevingswet 
verplicht tot het vaststellen van een Omgevingsvi-
sie voor (delen van) haar grondgebied. De ontwerp 
Omgevingsvisie Zwartewaterland is samen met in-
woners en organisaties uit de gemeente ontwikkeld. 
De ontwerp Omgevingsvisie is medio vorig jaar door 
de gemeenteraad vrijgegeven voor het inwinnen 
van zienswijzen. De zienswijzen zijn voor het college 
aanleiding geweest om de visie op onderdelen aan 
te scherpen. De aanscherpingen zijn met de raad 
gedeeld in een informatiebijeenkomst en zijn ver-
woord in de Nota van beantwoording zienswijzen en 
zijn vervolgens in de visie verwerkt. De raad wordt 
voorgesteld om de Omgevingsvisie Zwartewaterland 
vast te stellen. 

raadsvoorstel nieuw inkoopbeleid gemeente 
zwartewaterland 2021
Sinds mei 2020 maakt de gemeente Zwartewater-
land gebruik van de diensten van SSC ONS Zwolle, 
waaronder de inkoopfunctie. Hierdoor worden de 
mogelijkheden tot effectief en efficiënt samen-
werken vergroot. Een belangrijke voorwaarde voor 
samenwerken is het hebben van een ‘identiek’ in-
koopbeleid. Het gebruik van één compact document 
werkt effectiever en efficiënter dan de huidige twee 
separate documenten (inkoopbeleid en -protocol). 
Het college stelt de raad voor het nieuwe inkoopbe-
leid vast te stellen. 

8 september 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

De berichten op deze pagina publiceren we 
als extra service, hier kunt u geen rechten aan 
ontlenen. De officiële bekendmakingen kunt u 
vinden in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl. 



Raadsvoorstel Vaststellen lokale beleidsagenda 
gemeenten Staphorst en Zwartewaterland 2021-2025 
‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’
Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning vindt 
een doorcentralisatie plaats van de voorziening be-
schermd wonen. Per 2023 vindt de financiering niet 
meer plaats via centrumgemeente Zwolle, maar is dit een 
verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Tegelijkertijd 
wordt beschermd wonen getransformeerd, waardoor 
meer ingezet wordt op beschermd thuis. Om hier invul-
ling aan te geven op lokaal niveau is een beleidsagen-
da opgesteld samen met de gemeente Staphorst onder 
de titel ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’. 
Deze agenda wordt ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

MeeR infoRMatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. 

InformatIebijeenkomst
• 9 september, aanvang 20.00 uur
Omgevingsvisie, Beschermd Wonen, Ontwikkelingen 
Sociaal Domein, Gemeentelijk rioleringsplan  
(onder voorbehoud)
• 13 september, aanvang 19.30 uur
Zevenhont-Zuid

Inspreken InformatIebijeenkomst
Wilt u bij de informatieavond van 9 september inspreken 
over de Omgevingsvisie of Beschermd Wonen, dan kunt 
u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk 
woensdag 8 september 12.00 uur. t. 14 038 (ma t/m do) 
of E. griffie@zwartewaterland.nl

Wilt u bij de informatieavond van 13 september inspreken 
over Zevenhont-Zuid, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). 
Dit is mogelijk tot uiterlijk maandag 13 september 12.00 
uur. t. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl

Hasselt, 8 september 2021

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


