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OPENINGSTĲ DEN
Het gemeentehuis is van maandag t/m donderdag 
geopend van 08.30 - 16.30 uur. Op vrĳ dag van 
08.30 - 12.30 uur. 
De balies burgerzaken zĳ n op maandag geopend van 
08.30 - 19.00 uur (aangiften geboorte /overlijden en 
vestiging buitenland tot 15.30 uur) 
en van dinsdag t/m vrĳ dag van 08.30 - 12.30 uur. 

OPENINGSTĲ DEN ROND DE FEESTDAGEN
In verband met de feestdagen is het gemeentehuis 
gesloten op:

Woensdag 1 januari 2020 

AVONDOPENSTELLING BURGERZAKEN
Op maandag 30 december en op maandag 6 januari 
vervalt de avondopenstelling. Burgerzaken is op 
deze maandagen geopend van 08.30 tot 16.00 uur.

Op woensdag 8 januari 2020 is de kerstbomenactie 
voor de basisschooljeugd. Op verschillende locaties 
in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis kan de jeugd 
kerstbomen inleveren. Ze ontvangen per ingeleverde 
kerstboom  € 0,50. De bomen worden versnipperd. 
Wilt u er voor zorgen dat er geen spĳ kers en/of 
voetstukken aan of in de kerstbomen zitten?

Kerstbomenactie 
50 cent voor 

een boom
GENEMUIDEN
Havenplein en bĳ  het oude zwembad aan 
de Hasselterdĳ k van 13.00 tot 16.00 uur.

HASSELT
Parkeerplaats sporthal aan de Prinsenstraat 
en parkeerplaats bĳ  V.V. Olympia ’28 aan de 
Burgemeester Malcorpslaan van 13.00 tot 
16.00 uur.

ZWARTSLUIS
Parkeerplaats sportpark Cingellanden Desz 
van 14.30 tot 17.00 uur. De Taanderĳ  
(Nieuwesluis) en bĳ  de begraafplaats 
Stroombeek (Barsbeek) van 14.30 tot 
15.30 uur.

VERKEERSBESLUIT
Een verkeersbesluit is genomen voor:
• Het aanwĳ zen van parkeerplaatsen voor het opladen van 

elektrische voertuigen aan de Oosterkaai te Genemuiden. 
(verzenddatum 30 december 2019)

Gedurende een termĳ n 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
19 december 2019
• Wolfshagenweg 2, 8061 RH te Hasselt 

voor het bouwen van een ontvangstruimte 
23 december 2019
• Nĳ verheidstraat 45, 8281 JD te Genemuiden 

voor het vervangen van een deel van het metselwerk 
De aanvragen zĳ n 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
17 december 2019
• Varkensgat te Genemuiden 

voor het bouwen van een houten vissteiger voor 
mindervaliden

19 december 2019
• Ter hoogte van Oosterkaai 19, 8281 BJ te Genemuiden 

voor het kappen van een linde
• Hanzeweg 21, 8061 RC te Hasselt 

voor het vervangen van de commandoruimte asfaltmolen
20 december 2019
• Topweg 5, 8281 PR te Genemuiden 

voor het bouwen van een woning 
23 december 2019
• Zicht 25, 8061 MT te Hasselt 

voor het verbouwen van de woning 
• Fazant 11, 8281 GL te Genemuiden 

voor het verbouwen van de woning 
Gedurende een termĳ n 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 
sloopmeldingen ontvangen:
19 december 2019
• Wolfshagenweg 2, 8061 RH te Hasselt 

voor het slopen van de berging 

VERLEENDE ONTHEFFING STOOKVERBOD
19 december 2019
• I. van Steenselen op het perceel De Driehoek 5 te Hasselt, 

kadastraal bekend HST G 1058

TER INZAGE
De ontheffi ng en andere ter zake zĳ nde stukken liggen in het 
gemeentehuis in Hasselt vanaf 30 december 2019 tot en met 
10 februari 2020 ter inzage elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur (’s middags op afspraak).

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, 30 december 2019

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

SOCIAAL DOMEIN 
Inwoners van de gemeente Zwartewaterland 
kunnen bĳ  de gemeente terecht voor alle zorg- 
en ondersteuningsvragen over werk, fi nanciële 
problemen, jeugd en Wmo.

CONTACT:
TELEFONISCH  
Maandag t/m vrĳ dag 08.30 - 17.00 uur via T. 14 038
E-MAIL > sociaaldomein@zwartewaterland.nl
LOKET SOCIAAL DOMEIN
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Vrĳ dag tot 12.30 uur. 
INLOOPSPREEKUUR ‘FINANCIËN OP ORDE’
Woensdag 09.00 - 11.00 uur
JEUGDHULP > Dagelĳ ks via T. 14 038
Bĳ  spoed en buiten kantooruren T. 0800-2000
ADVIES-, INFORMATIE- EN ONTMOETINGSPUNT (AIO)
In de bibliotheken in Genemuiden, Hasselt en 
Zwartsluis (tĳ dens de openingstĳ den van de lokale 
bibliotheken)

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


