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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. 

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)

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.

inzameldagen 2020 
Ook in 2020 komt ROVA weer bij u langs om uw containers 
voor afval en grondstoffen te legen. De inzameldagen 
voor 2020 zijn voor uw adres vindt u in de vernieuwde 
ROVA-app of op www.rova.nl/inzamelkalender.  

Standaard worden geen papieren inzamelkalenders 
verzonden. Als u toch een papieren inzamelkalender 
wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij het ROVA-
Klantcontactcentrum(038) 427 37 77. 

rOva-app
De ROVa-app is gratis beschikbaar in de App store en in 
de Google play store. Met de ROVA-app hebben inwoners 
altijd alle informatie over de inzameling van afval en 
grondstoffen bij de hand. Daarnaast kunt u in de app 
een herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond 
voor de inzameldag een berichtje op uw telefoon krijgt. 

Let op, de ROVA-app is onlangs compleet vernieuwd, dus 
ook als u de ROVA-app al op uw telefoon heeft staan, is 
het verstandig om te controleren of dit de laatste versie is. 

Hasselt, 8 januari 2020

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