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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.zwartewateland.nl/corona en 
www.ggdijsselland.nl

OmgEVIngsVErgunnIng
aanVraag OmgEVIngsVErgunnIng
29 augustus 2020
• Kapberg 30, 8281 HM te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning 
1 september 2020
• Conradsweg 5, 8064 PP te Zwartsluis voor het tijdelijk 

wijzigen van het gebruik van een gedeelte van het pand 
2 september 2020
• Van Brandenburgstraat 2, 8061 CN te Hasselt  

voor het plaatsen van zonnepanelen 
3 september 2020
• Wolweversgilde 19 te Hasselt  

voor het bouwen van een 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
28 augustus 2020
• Kiekendiefstraat 1, 8064 CJ te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een erfafscheiding 
2 september 2020
• Tussen Cellemuiden 25 en 28 te Hasselt  

voor het inrichten van het Plas-dras gebied Cellemuiden

gemeenterAAd 
rAAdsVergAdering 
dOnderdAg 10 september 19.30 uur

aLgEmEEn
In verband met de coronamaatregelen is fysieke aanwezigheid 
van publiek tijdens deze vergadering niet mogelijk. De 
raadsvergadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM 
maar zal ook live worden gestreamd.

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 10 september zijn: 
• raadsvoorstel Ontwerp-Omgevingsvisie 

zwartewaterland vrijgeven voor inspraak
• raadsvoorstel beheerplan Oeverconstructies
• raadsvoorstel algemene subsidieverordening
• geagendeerde collegebrief 

Brief college van 3 juni 2020 over Startnotitie 
Cultuurbeleid van 2021-2024.

mEEr InfOrmaTIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering 
kunt u de vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 9 september 2020 

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

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:
24 augustus 2020
• Het Oude Diep 7, 8064 PN te Zwartsluis voor het uitvoeren 

van sloopwerkzaamheden en/of het verwijderen van asbest
29 augustus 2020
• Jan van Nassaustraat 6, 8281 ZD te Genemuiden  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest

• Jan van Nassaustraat 8a, 8281 ZD te Genemuiden  
voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden

Hasselt, 9 september 2020

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