
9 december 2020

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

OPENINGSTĲ DEN
LET OP: HET GEMEENTEHUIS IS ALLEEN 
OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN 

MAAK DIGITAAL EEN AFSPRAAK VIA 
WWW.ZWARTEWATERLAND.NL

WILT U EEN PASPOORT OF RĲ BEWĲ S AANVRAGEN 
OF KOMT U VOOR ÉÉN VAN DE ANDERE DIENSTEN? 
U KUNT VIA DE WEBSITE EEN AFSPRAAK MAKEN 
VOOR ONDER ANDERE:

• Aanvraag of afhalen rĳ bewĳ s, paspoort of 
identiteitskaart

• Aangifte van geboorte
• Aanvraag uittreksel burgerlĳ ke stand of 

basisregistratie personen (BRP)
• Aanvraag verklaring omtrent het gedrag
• Aanvraag gezondheidsverklaring voor rĳ bewĳ s

Daarnaast heeft u ook de mogelĳ kheid om telefonisch 
een afspraak te maken via T. 14 038.

Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u op de 
afgesproken tĳ d 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.ggdĳ sselland.nl

GEWĲ ZIGDE AFVALINZAMELING MET 
DE KERSTDAGEN
Op de kerstdagen worden geen afval en grondstoffen 
ingezameld in de gemeente Zwartewaterland. De 
containers worden op een andere dag geleegd.
• De afvalinzameling van vrĳ dag 25 december vindt 

plaats op zaterdag 19 december. Let op, dit is de 
zaterdag vóór de kerstdagen.

Het kan voorkomen dat op een ander tĳ dstip wordt 
ingezameld dan u gewend bent. Wĳ  vragen u daarom 
de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur 
aan de straat neer te zetten. 

GEWĲ ZIGDE OPENINGSTĲ DEN
Het milieubrengstation aan de Rĳ nlandstraat 2 in 
Zwolle is geopend tot 16.00 uur op donderdag 24 
december en donderdag 31 december. Op vrĳ dag 25 
december, zaterdag 26 december en vrĳ dag 1 januari 
zĳ n we gesloten.
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 
uur op donderdag 24 december en donderdag 31 
december. En is gesloten op vrĳ dag 25 december, 
zaterdag 26 december en vrĳ dag 1 januari. 

HEEFT U VRAGEN? 
Neem dan contact op met het 
ROVA-Klantcontact-centrum, 
telefoon (038) 427 37 77 of 
www.rova.nl/contact

Meer informatie over de inzameldagen vindt u in de 
ROVA-app en op www.rova.nl/inzamelkalender

UW EIGEN BĲ DRAGE 
MĲ N TAXI OP MAAT IN 2021
Maakt u gebruik van Mĳ n Taxi op Maat? Dan betaalt u 
per rit een bĳ drage. Deze is gelĳ k aan de bĳ drage die 
reizigers in het reguliere openbaar vervoer betalen. Ieder 
jaar worden de tarieven in het regionale openbaar vervo er 
aangepast. Voor 2021 zĳ n nu ook de bĳ dragen aan Mĳ n 
Taxi op Maat bekend. Deze gaan in per 1 januari. Zie onder.

 DALTARIEF SPITSTARIEF 

1.  0-4 kilometer € 1,37 € 2,29 

2. 5-8 kilometer € 2,15 € 3,58 
3. 9-12 kilometer € 2,92 € 4,87 
4. 13-16 kilometer € 3,69 € 6,15 
5. 17-20 kilometer € 4,47 € 7,44 
6. 20-25 kilometer € 5,23 € 8,73 

VASTSTELLEN VERORDENINGEN GEMEENTELĲ KE 
BELASTINGEN EN HEFFINGEN 2021.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de 
Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zĳ n vergadering 
van 26 november 2020 de volgende verordeningen heeft 
vastgesteld:

• Verordening op de heffi ng en invordering van 
onroerendezaakbelastingen 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van 
afvalstoffenheffi ng 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van rioolheffi ng 
2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van 
hondenbelasting 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van 
precariobelasting 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van 
watertoeristenbelasting 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van 
toeristenbelasting 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van marktgelden 
2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van haven-, lig- en 
kadegelden 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van een 
forensenbelasting 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van begraaf- en 
andere rechten voor de algemene begraafplaatsen in de 
gemeente Zwartewaterland 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van een eenmalig 
rioolaansluitrecht 2021;

• Verordening op de heffi ng en invordering van leges 2021 
(inclusief bĳ lage 1 Overzicht bouwkosten ten behoeve van 
berekeningen voor de bouwleges-toets).

• Verordening op de heffi ng en invordering van 
reclamebelasting Kernzone Genemuiden 2021.

De verordeningen treden in werking op de 1e dag na die van 
de bekendmaking. De datum van de heffi ng is 1 januari 2021. 
De verordeningen regelen de gemeentelĳ ke belastingen en 
heffi ngen voor 2021. De verordeningen zĳ n gepubliceerd in het 
Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland 
en zĳ n te raadplegen op www.Overheid.nl met de zoekfunctie 
Postcode 8061 en de knop Lokale wet- en regelgeving.

Bĳ  gladheid als gevolg van vorst, sneeuw of ĳ zel worden de 
wegen gestrooid en wordt indien nodig de sneeuw verwĳ derd. 
Omdat strooien schadelĳ k is voor het milieu probeert de 
gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming 
van het milieu en de veiligheid van de mens. De gemeente 
Zwartewaterland gaat ook deze winter voor de belangrĳ kste 
wegen weer over tot preventieve gladheidbestrĳ ding. Dit 
houdt in dat er, op basis van de aangegeven weersvoorspelling, 
getracht wordt de route voor het intreden van de gladheid al 
gestrooid te hebben.
Op een aantal specifi eke plaatsen waar bĳ zondere gladheid 
kan optreden, zoals (brug)hellingen etc., is het mogelĳ k dat 
ook bĳ  niet langdurige gladheid handmatig gestrooid wordt. 
Indien noodzakelĳ k zullen hier zoutkisten geplaatst worden. Op 
zondag zal er bĳ  de kerken gestrooid worden. Op markten wordt 
uitsluitend gestrooid op marktdagen. 
De keuzes van gladheidbestrĳ ding zĳ n in het Uitvoeringsplan 
2020/2021 Gladheidbestrĳ ding gemeente Zwartewaterland 
uitgewerkt. Het uitvoeringsplan kunt u vinden op de website 
van de gemeente Zwartewaterland: www.zwartewaterland.nl

WAT KUNT U ZELF DOEN?
Zelf kunt u een belangrĳ ke bĳ drage leveren door het voetpad 
voor uw woning of bedrĳ fspand goed begaanbaar te houden. 
Enkele tips voor bewoners om de gladheid op het trottoir te lĳ f 
te gaan, deze zĳ n:
• Bĳ  sneeuw is beter eerst te vegen en indien nodig daarna te 

strooien;
• Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft;
• Houdt bĳ  het vegen goten en rioolputten vrĳ  van sneeuw;
• Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout;
• Strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt;
• Strooi zand om een dikke ĳ slaag begaanbaar te maken.
Tĳ dens winterse omstandigheden is het voor u als weggebruiker 
verstandig uw rĳ gedrag aan te passen aan die specifi eke 
omstandigheden. De kans bestaat namelĳ k dat niet overal is 
gestrooid en dat u met onverwachte gladheid te maken krĳ gt.

KLACHTEN?
Voor klachten of informatie kunt u contact opnemen met Beheer 
Openbare Ruimte. Op werkdagen kunt u tĳ dens kantooruren 
bellen met T. 14 038. Voor spoedeisende zaken buiten 
kantooruren (’s avonds en in het weekend) wordt u via het 
antwoordapparaat doorverwezen naar het calamiteitennummer.

Gladheidbestrijding 

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



vergunningen
AAnvrAgen omgevingsvergunning
26 november 2020
• Korenbeltweg 15, 8281 PT te Genemuiden  

voor het bouwen van een ligboxenstal
2 december 2020
• Nieuwstraat 12, 8061 GR te Hasselt  

voor het bouwen van een schuur  
Bovengenoemde 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 uitgebreide 
procedure
1 december 2020
• Nieuwe Weg 12, 8281 PW te Genemuiden  

voor het realiseren van een zonnepark 
De beschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken 
liggen met ingang van 10 december 2020 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken 
op afspraak inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. 
Gedurende zes weken na bekendmaking kan door belangheb-
benden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een 
zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Overijssel, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet 
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Overijssel. 
Het vaststellingsbesluit treedt zes weken na bekendmaking in 
werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit 
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

verleende omgevingsvergunning
25 november 2020
• Gasthuisstraat 4, 8061 JC te Hasselt  

voor het bouwen van een schuur met overkapping 
26 november 2020
• Krommesteeg 2, 8281 PV te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel 

gemeenterAAd
rAAdsvergAdering
donderdag 10 december 19.00 uur

Algemeen
In verband met de coronamaatregelen wordt deze 
vergadering digitaal worden gehouden. De raadsver-
gadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, 
maar zal ook worden gestreamd en is te volgen via  
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. Dit kan zowel 
digitaal zijn als fysiek op het gemeentehuis.  

De bespreekpunten op 10 December zijn: 
• Raadsvoorstel Vaststellen uitgangspunten 

verkeerscirculatie Hasselt centrum e.o.;
• Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie 

Zevenhont-Oost;
• Raadsvoorstel krediet beschikbaar stellen voor 

de aankoop, sloop en sanering van Vaartweg 7 te 
Hasselt;

• Raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Wolvenjacht 
Zwartsluis’.

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

Hasselt, 9 december 2020 

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

2 december 2020
• Wolweversgilde 5 te Hasselt  

voor het bouwen van een 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.

verleende ontheffing stookverboden
9 december 2020
• A. Pleijsier-Brouwer, op het perceel De Driehoek 1, te 

Hasselt, kadastraal bekend HST G454. 
• G. Van Dijk, op het perceel Wolfshagenweg 4b, te Hasselt, 

kadastraal bekend HST G1078. 
ter inzage
De ontheffing en andere ter zake zijnde stukken liggen in het 
gemeentehuis in Hasselt  ter inzage van 9 december 2020 tot en 
met 20 januari 2021 elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
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, 9 december 2020

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


