
4 maart 2020

Sociaal domein 
Inwoners van de gemeente Zwartewaterland 
kunnen bij de gemeente terecht voor alle zorg- 
en ondersteuningsvragen over werk, financiële 
problemen, jeugd en Wmo.
contact:
teleFoniScH  
Maandag t/m vrijdag 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
Vrijdag tot 12.30 uur. 
inloopSpreekuur ‘Financiën op orde’
Woensdag 09.00 - 11.00 uur
JeugdHulp > Dagelijks 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 (tijdens de openingstijden van de lokale 
bibliotheken)

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. 

groF tuinaFval gratiS inleveren
Dit voorjaar kunt u op 3 zaterdagen gratis uw grof 
tuinafval inleveren. 

inleverdata
• Zaterdag 14 maart
• Zaterdag 28 maart (compostdag)
• Zaterdag 11 april

inleverlocatieS
Firma Wolfshagen
Wolfshagenweg 2A Hasselt 
Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur

milieubrengstation rova Zwolle 
Rijnlandstraat 2, Zwolle
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval 
die u brengt. De service is alleen voor particulieren 
en u moet zich kunnen legitimeren als inwoner van 
de gemeente Zwartewaterland.

nota van uitgangSpunten ZevenHont 
vrijgegeven vOOr inspraak
Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Zwartewaterland heeft op 3 maart 
2020 de concept Nota van Uitgangspunten voor de 
uitbreidingen Zevenhont Genemuiden vrijgegeven 
voor inspraak.
inZage
De concept Nota van Uitgangspunten uitbreidingen 
bedrijventerrein Zevenhont ligt van 11 maart 2020 tot 
en met 21 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis, 
Telvorenstraat 2, Hasselt. U kunt daar de stukken inzien 
op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (’s middags op 
afspraak). De concept NvU is ook digitaal in te zien op 
www.zwartewaterland.nl/bekendmakingen.
ZienswijZen
Gedurende bovengenoemde termijn van 
terinzagelegging kan een ieder een zienswijzen 
indienen bij de gemeenteraad. U kunt uw 
schriftelijke reactie richten aan de gemeenteraad van 
Zwartewaterland, onder vermelding NvU Zevenhont, 
t.a.v. W. Leemreize, Postbus 23, 8060 AA Hasselt. 
Meer informatie over het indienen van zienswijzen op  
www.zwartewaterland.nl/zienswijze.
meer inFormatie
Heeft u vragen of wilt u per e-mail reageren? Dan 
kunt u contact met ons opnemen via T. 14 038 of 
per mail via info@zwartewaterland.nl. Uw gegevens 
worden in overeenstemming met de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. 
Op deze verwerking van persoonsgegevens is een 
privacyreglement van toepassing. Dit reglement 
kunt u raadplegen op de www.zwartewaterland.nl/
privacyverklaring.

16 maart 2020 
inlOOpbijeenkOmst 
Heeft u vragen over de concept Nota van 
uitgangspunten uitbreidingen Zevenhont? 
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op  
maandag 16 maart 2020 tussen 19.00 en 21.30 uur 
bij de gemeentewerf Genemuiden, Sisalstraat 62. 
Aanmelden is niet nodig. 

evenementen
aanvraag evenementenvergunning
Bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en 
wethouders is de volgende aanvraag ingediend door:
• De heer Hoekman voor het organiseren van een 

radiomarathon van 2 t/m 4 juli 2020 in de manege aan de 
Kamperdijk 3 te Genemuiden.

• Oranjevereniging Zwartsluis voor het organiseren 
van diverse activiteiten rondom koningsdag en 
bevrijdingsdag 24 april t/m 5 mei 2020 aan de Berkenlaan 
te Zwartsluis.

Voor informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen 
met het team Beheer.

verleende evenementenvergunning
27 februari 2020
• moederdag/pop-up markt op 24 april 2020 voor de winkel 

en parkeerplaats aan de Hoogstraat 63 te Hasselt
Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt 
verwezen naar de website www.bereikbaar.Overijssel.nl.

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde 
datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten 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 Beheer.

omgevingSvergunning
aanvraag omgevingSvergunning
20 februari 2020
• Karwij 6, 8281 KS te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
22 februari 2020
• Glinthuisweg 1, 8061 PN te Hasselt  

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
23 februari 2020
• Van Brandenburgstraat 3, 8061 CM te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel
24 februari 2020
• Nabij de Conradsweg te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een voetgangersbrug over de Stadswijk
27 februari 2020
• Spoelstraat 7a t/m 7s, 8281 JT te Genemuiden  

voor het wijzigen van kozijnen en overheaddeuren
De 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
25 februari 2020
• Willem de Zwijgerlaan 2, 8281 CS te Genemuiden  

voor het starten van een hondentrimsalon 
• Kapberg 46, 8281 HM te Genemuiden  

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.

Hasselt, 4 maart 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 12 maart 2020 
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 
donderdag 12 maart 2020, aanvang 19.30 uur, in het 
gemeentehuis in Hasselt. 

de bespreekpunten Op 12 maart Zijn: 
• Bespreken (aangevuld) coalitieakkoord
• presentatie wethouder en verslag commissie 

benoembaarheid wethouder
• onderzoek geloofsbrieven van nieuw te 

benoemen raadslid
• Benoeming raadslid

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



VERVOLG bEspREEkpuntEn:
• Raadsvoorstel Ambities Omgevingsvisie 

Zwartewaterland
In januari 2018 is het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie 
Zwartewaterland vastgesteld. Daarin zijn de verschillende 
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 
ontmoetingen 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 Omgevingsvisie 
Zwartewaterland. 
• Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst IJsselland
Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) moet de Gemeenschappelijke regeling 
(GR) worden geactiveerd. De rechtspositie van ambtenaren 

verandert, waardoor de GR vanaf 1 januari 2020 niet meer 
actueel is. Het college van B&W stelt de raad voor om in te 
stemmen met deze wijziging.
• Raadsvoorstel Actuele regelgeving (intrekken van 

verouderde verordening)
Het college van B&W stelt de raad voor om vier verouderde 
verordeningen in te trekken omdat deze niet meer actueel zijn 
het betreft:
Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen;
Verordening subsidiering godsdienstonderwijs en levens-
beschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen;
Bijzondere subsidieverordening Ouderen, Gehandicapten en 
Hulp- en Zorgbehoevenden gemeente Zwartewaterland 2007;
Bijzondere subsidieverordening kunst, cultuur en recreatie 
gemeente Zwartewaterland 2007.
• Geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 

ingekomen stukken (raad 12 december 2019)
Brief college, d.d. 21 november 2019 over Leefbaar-
heidsplannen: vervolgproces, planning en gespreksmatrix 
inwonersinitiatieven.

• Geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 23 januari 2020)

Brief aanpassingen minimabeleid van 17 december 2019 over 
aanpassingen minimabeleid;
Brief college van 9 januari 2020 over Arbeidsparticipatie;
Beantwoording art. 40-vragen CU over onveilige situatie voor 
fietsers bij Zwartewaterbrug Hasselt.

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
19 maart 20.00 uur: ROVA en Huisvesting arbeidsmigranten.

Hasselt, 4 maart 2020 

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


