Openingstijden

Het gemeentehuis is dagelijks geopend van
8.30 -12.30 uur.
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op:
• maandag t/m donderdag van 8.30 -16.30 uur
• vrijdag van 8.30 -12.30 uur

Openingstijden
loket burgerzaken
Maandag:

van 8.30 uur tot 19.00 uur
(permanente openstelling)
Aangiften geboorte/overlijden en
vestiging buitenland tot 15.30 uur
Dinsdag:
van 8.30 uur tot 12.30 uur
Woensdag:
van 8.30 uur tot 12.30 uur
Woensdagmiddag: op afspraak (zie onder)
Donderdag:
van 8.30 uur tot 12.30 uur
Vrijdag:
van 8.30 uur tot 12.30 uur
Afspraken op woensdagmiddag:
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om een afspraak
te maken op de woensdagmiddag. U kunt tot uiterlijk
woensdag 12.30 uur een afspraak maken via T 14 038.

Spreekuren burgemeester
en wethouders
Spreekuren burgemeester en wethouders
U wilt een gesprek met de burgemeester?
De procedure is als volgt:
• U maakt een afspraak met het bestuurssecretariaat,
T 038-385 31 31.
• U wordt tijdens dit telefoongesprek gevraagd uw adresgegevens en het onderwerp van gesprek aan te geven.
• De secretaresse maakt met u een afspraak voor een
mondeling of telefonisch onderhoud van tien minuten.
U wilt een gesprek met één van de wethouders?
De procedure is als volgt:
• Het onderwerp waarover u wilt spreken legt u eerst
voor aan de betreffende vakambtenaar.
• De vakambtenaar kan na dit gesprek op uw verzoek
een vervolggesprek aanvragen met de wethouder die
dit onderwerp in portefeuille heeft.
• De vakambtenaar neemt ook deel aan het
vervolggesprek.
Alleen in uitzonderingsgevallen wordt van deze procedure afgeweken. Wilt u van de uitzonderingsregel gebruikmaken en kunt u duidelijk aangeven waarom u dit
wilt, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat,
T. 038-385 31 31 of secretariaat@zwartewaterland.nl.

Telefonisch spreekuur
Sociale zaken
Het cluster Sociale zaken heeft dagelijks een telefonisch
spreekuur. Tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u uw
contactpersoon bereiken op T 038 385 30 00.
U kunt dan vragen stellen over uw eventuele recht op een
WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering, over bijzondere bijstand
en over het gemeentelijk minimabeleid. Als het antwoord
op uw vraag eenvoudig is, krijgt u direct antwoord. Is het
een moeilijke vraag of is er voor de beantwoording meer
tijd nodig, dan wordt er een afspraak gemaakt in het
gemeentehuis of bij u thuis.

Bezoekadres Hasselt
Telvorenstraat 2

Telefoon:
038 385 30 00

www.zwartewaterland.nl
info@zwartewaterland.nl

Faxnummer:
038 385 30 05

Wmo-loket
Het Wmo-loket in het gemeentehuis in Hasselt is geopend op
dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. Bij het Wmoloket kunt u terecht voor de aanvraag van hulpmiddelen
en voorzieningen die door de gemeente verstrekt kunnen
worden. De Wmo houdt dagelijks telefonisch spreekuur van
09.00 tot 10.00 uur, T 14 038.
Steunpunten Wmo-loket
• De Meente, Dorus Rijkersstraat 2,
8281 DG Genemuiden T 038-385 27 10
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.00
uur en van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur
• De Schans, Purperreigerlaan 34, 8064 DC Zwartsluis
T 038-386 71 33
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 uur
E info@zwartewaterland.nl
I www.wmoloket.zwartewaterland.nl

Centrum voor
Jeugd en Gezin
Bezoekadres: Jan van Arkelstraat 5, 8281 AA Genemuiden.
De spreekuren zijn op maandag- en donderdagmiddag van
13.00 tot 15.00 uur.
I www.cjgzwartewaterland.nl
E info@cjgzwartewaterland.nl
T 038 385 8844 (tijdens kantooruren). Bij spoed en buiten
kantooruren: bel Veilig Thuis: 0800 - 2000

Coördinatiepunt
Vrijwilligerswerk
Zwartewaterland
Spreekuren:
• Het Teeuwland Hasselt, Karel Doormanstraat 30:
iedere 1e dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur
• ‘t Olde Staduus Genemuiden, Havenplein 1:
iedere 2e dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur
• De Schans Zwartsluis, Purperreigerlaan 34:
iedere 3e dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur
T 06-23730483 (alleen op dinsdagen)
E info@vrijwilligerswerkzwartewaterland.nl
I www.vrijwilligerswerkzwartewaterland.nl
F www.facebook.com/vrijwilligerswerkzwartewaterland

Gevonden en
verloren voorwerpen
Stadstoezicht Kampen verzorgt de afhandeling van
gevonden en verloren voorwerpen voor de gemeente
Zwartewaterland. Meer informatie hierover op
www.zwartewaterland.nl
U kunt zich ook melden bij de balie in het gemeentehuis in
Hasselt. Hier worden uw gegevens genoteerd en kunt u
een gevonden voorwerp afgeven.

Afsluiting Westerkaai
en omleidingen door
werkzaamheden
vanaf 9 januari
Het gebied rondom het Havenplein en de Kop van de
haven in Genemuiden wordt heringericht. Tijdens de
werkzaamheden is de Westerkaai ter hoogte van het
Havenplein afgesloten voor alle verkeer.
Omleiding
Het verkeer wordt van 9 januari tot medio februari
omgeleid. De omleiding wordt met borden
aangegeven. Omdat de Westerkaai tijdelijk wordt
afgesloten voor alle verkeer, is het éénrichtingsverkeer
in de Julianastraat omgekeerd. Het verkeer kan vanaf de
kruising Oosterkaai-Oosterbrugstraat de Julianastraat
inrijden. De Julianastraat is vanaf de Simondsstraat niet
toegankelijk.
Bereikbaarheid en parkeren
De winkels blijven bereikbaar en ook parkeren op
het Havenplein blijft mogelijk. Hierover heeft overleg
plaatsgevonden met de Middenstandsvereniging
Genemuiden.

Omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking aanvraag omgevingsvergunning
• Kokosstraat 15 en 18, 8281JB te Genemuiden
een omgevingsvergunning voor de onderdelen bouw,
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en
milieu (revisie) betreffende een mengvoederfabriek
Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen met ingang
van 5 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis. U kunt daar de stukken inzien op
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (’s middags op afspraak).
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan
een ieder zienswijzen, bij voorkeur schriftelijk, omtrent
het voornemen naar voren brengen. Ook bestaat de
mogelijkheid mondelinge zienswijzen, na telefonische
afspraak, in te dienen. Na de termijn van de ter inzage
legging zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.
Hasselt, 4 januari 2017
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
J. Dijkstra, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

