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

Openingstijden
Het gemeentehuis is van maandag t/m donderdag 
geopend van 08.30 - 16.30 uur. Op vrijdag van 
08.30 - 12.30 uur. 
De balies burgerzaken zijn op maandag geopend van 
08.30 - 19.00 uur (aangiften geboorte /overlijden en 
vestiging buitenland tot 15.30 uur) 
en van dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

VErsTopTE rIolErIng
Is uw riolering verstopt? Loopt het water niet meer goed 
weg? Dan is de rioolaansluiting van uw woning of bedrijf 
waarschijnlijk verstopt. Geef het probleem door aan de 
gemeente met het digitale meldingenformulier op 
www.zwartewaterland.nl/riolering. 
U vindt hier ook meer informatie over de gang van 
zaken. Telefonisch melden kan via T. 14 038.

AAnwijzing 
gemeentelijke mOnumenten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland 
maken bekend dat zij in hun vergadering van 7 januari 2020 het 
volgende pand heeft aangewezen tot gemeentelijk monument:
• Kerkplein 25-25a, 8281AZ Genemuiden
De aanwijzingsbesluiten inclusief relevante stukken liggen vanaf 
15 januari tot en met 26 februari ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis Zwartewaterland. Wenst u meer informatie 
of wilt u mondeling bezwaar maken dan wordt u verzocht om 
vooraf een afspraak te maken met mevrouw M. (Manon) Paters-
Schilder. Dit kan per e-mail: M.Paters@zwartewaterland.nl of 
per telefoon: T. 14 038.
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belangheb-
benden (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen op het besluit 
kenbaar maken. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij het 
College van Burgemeester en Wethouders van Zwartewater-
land, Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

7 januari 2020
• Langestraat 130, 8281 AP te Genemuiden voor het 

verbouwen van de woning/winkel tot een volledige woning 
• Nijverheidstraat 29, 8281 JD te Genemuiden  

voor het plaatsen van een opslagloods
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 sloop-
meldingen ontvangen:
23 december 2019
• Nijverheidstraat 45, 8281 JD te Genemuiden  

voor het slopen van metselwerk
• Dokter Baxstraat 41, 8281 ZG en Prins Bernhardstraat 9 en 

15, 8281 EG 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:
• Cellemuiden 37, 8061 RT te Hasselt voor het bouwen van 

een hooiloods binnen een rundveehouderij
• De Grote Kranerweerd 8, 8064 PE te Zwartsluis  

voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
• Industrieweg 9, 8061 RB te Hasselt  

voor het plaatsen van een dubbelwandige olietank binnen 
een scheepsreparatiebedrijf

• Nijverheidstraat 20, 8281 JE te Genemuiden  
voor het plaatsen van een opslagtank voor de opslag van 
ruitenwisservloeistof binnen een transportbedrijf

 De inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit en moeten 
voldoen aan de voorschriften in dit besluit. De meldingen 
zijn op afspraak vanaf heden gedurende 14 dagen, tijdens de 
openingstijden in te zien in het gemeentehuis, Telvorenstraat 
2 in Hasselt.

Hasselt, 15 januari 2020

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

gemeenteRAAd
veRgAdeRing vAn de RAAd
inspReken
Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op 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 aanvang van de raadsvergadering, echter bij 
voorkeur voor 10.00 uur op de dag van de raadsvergadering. 
T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.

RAAdsveRgAdeRing 23 jAnuARi 2020 
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 
donderdag 23 januari 2020, aanvang 19.30 uur, in het 
gemeentehuis in Hasselt. 

de bespReekpunten Op 23 jAnuARi zijn: 
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 
(grondexploitatie knarrenhof)
Binnen de gemeente is het mogelijk dat aan de raad 
geheimhouding wordt opgelegd. Dit kan de raad aan zichzelf 
doen, maar ook andere organen en commissies hebben 
die mogelijkheid. De raad moet dan de geheimhouding 
bekrachtigen. Het college van B&W stelt voor om de 
geheimhouding te bekrachtigen van de grondexploitatie 
Knarrenhof.
Raadsvoorstel visie sociaal domein 2020-2024
Sinds 2015 heeft het rijk een aantal taken in het Sociaal 
Domein gedecentraliseerd naar gemeenten om op lokaal 
niveau invulling te geven aan de wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. In 2016 

is de transformatie in gang gezet. Om richting te geven aan 
een verdere transformatie, is de visie ‘Schouder aan Schouder 
2020-2024’ opgesteld. Het college van B&W adviseert de 
gemeenteraad deze visie vast te stellen.
Raadsvoorstel grondexploitatie knarrenhof Hasselt
In 2019 is er een intentieovereenkomst met stichting  
Knarrenhof gesloten om een kleinschalige woningbouwont-
wikkeling op het terrein van de voormalige gemeentewerf 
aan het Tijlswegje in Hasselt mogelijk te maken. In deze 
overeenkomst worden de grondafname en de grondprijs 
gegarandeerd en zijn er nadere afspraken gemaakt over de 
verdeling van de kosten. Om tot nadere planuitwerking en 
planuitvoering over te kunnen gaan stelt het college van 
B&W de raad voor de grondexploitatie Knarrenhof Hasselt 
vast te stellen. Na vaststelling van deze grondexploitatie 
kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en kan de 
aanbesteding van de werkzaamheden voor het bouwrijp 
maken in gang worden gezet. 
raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan 
greenteweg 7 genemuiden
Voor het perceel Greenteweg 7 te Genemuiden bestaat de 
wens om daar een tweede bedrijfswoning op te bouwen. 
Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan voorbereid, 
omdat het niet past in het vigerende bestemmingsplan 
‘Buitengebied Zwartewaterland’. Het bestemmingsplan 
voorziet in een woonbestemming met bijbehorend 
bouwvlak voor een nieuw hoofdgebouw. Het college van 
B&W adviseert de gemeenteraad dit plan vast te stellen en 
geen zienswijze in te dienen. Na vaststelling ligt het plan 
nog zes weken ter inzage voor belanghebbenden. 
raadsvoorstel Ambities omgevingsvisie 
zwartewaterland
In januari 2018 is het plan van aanpak voor de Omgevings-

visie Zwartewaterland vastgesteld. Daarin zijn de verschil-
lende processtappen om te komen tot de omgevingsvisie 
opgenomen. Een van die stappen was het vaststellen van de 
hoofdopgaven en deelgebieden. Deze hoofdopgaven zijn 
vastgesteld in november 2018 en vervolgens zijn tijdens de 
ontmoetingen in het voorjaar van 2019 de hoofdopgaven 
per deelgebied uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een aantal 
ambities en afwegingen daarbij. Per ambitie is aangegeven 
wat de ambitie inhoudt, wat er over opgehaald is bij de ont-
moetingen en een beschrijving van de context. Het college 
van B&W stelt de raad voor deze ambities vast te stellen, 
zodat ze daarna verwerkt kunnen worden in de Omgevings-
visie Zwartewaterland. 
geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 12 december 2019)
Brief college, d.d. 21 november 2019 over Leefbaarheids-
plannen: vervolgproces, planning en gespreksmatrix  
inwonersinitiatieven 

MEEr InforMATIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. De stukken kunnen ook 
worden ingezien in het gemeentehuis (ma. tot en met do.).

plAnning RAAdsbijeenkOmsten
30 januari 19:30 uur: Regionale Energie Transitie

Hasselt, 15 januari 2020 

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

OmgevingsveRgunning 
AAnvRAgen OmgevingsveRgunning
23 december 2019
• Nijverheidstraat 45, 8281 JD te Genemuiden  

voor het vervangen van een deel van het metselwerk
• Langestraat 130, 8281 AP te Genemuiden voor het 

verbouwen van de woning/winkel tot een volledige woning 
4 januari 2020
• Markt 10, 8061 GG te Hasselt  

voor het bouwen van een toiletruimte
6 januari 2020
• Schering 31, 8281 JW te Genemuiden  

voor het uitbreiden van het pand
7 januari 2020
• Koekoeksberg (nummer onbekend) te Genemuiden  

voor het bouwen van een woning
Bovengenoemde aanvragen zijn in te zien in het gemeentehuis 
op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op 
afspraak). 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
6 januari 2020
• Het Oude Diep 7, 8064 PN te Zwartsluis  

voor het vervangen van het toiletgebouw 

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


