Openingstijden
loket burgerzaken
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

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

Maandag:

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
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 14 038. U kunt dan vragen
stellen over uw eventuele recht op een bijstandsuitkering
(PW- 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.

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 Wmo-loket 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.

Telefoon:
14 038

www.zwartewaterland.nl
info@zwartewaterland.nl

Faxnummer:
038 385 30 05

Omgevingsvergunning

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

Bezoekadres Hasselt
Telvorenstraat 2

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 cjg@zwartewaterland.nl
T 14 038 (tijdens kantooruren). Bij spoed en buiten
kantooruren: bel Veilig Thuis: 0800 - 2000

Coördinatiepunt Vrijwilligers
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

Aanvraag omgevingsvergunning
7 januari 2017
• De Nieuwesluis 25a, 8064 EA te Zwartsluis
voor het bouwen van een terrasoverkapping
9 januari 2017
• Pieperweg 5, 8281 PJ te Genemuiden voor het tijdelijk
verhuren van een bedrijfswoning
10 januari 2017
• Greenteweg 7, 8281 RC te Genemuiden voor het
bouwen van een hal
• van Nahuysweg 75, 8061 EZ te Hasselt voor de tijdelijke
bewoning van een recreatiewoning
11 januari 2017
• Graaf Lodewijklaan 10, 8064 AW te Zwartsluis voor het
uitbreiden van de 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
10 januari 2017
• Puttenstraat 19, 8281 BP te Genemuiden
voor het bouwen van twee overkappingen
Gedurende een termijn van 6 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 de Eenheid Externe
Dienstverlening, Team Vergunningen.
Hasselt, 18 januari 2017

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.

Informatiebijeenkomst
‘comfortabel en
energiezuinig wonen’
De gemeente Zwartewaterland organiseert
in samenwerking met DCZ-Hasselt een
informatiebijeenkomst over comfortabel en energiezuinig
wonen in het kader van Duurzaam (T)huis. De bijeenkomst
wordt gehouden op woensdag 25 januari 2017 van 19:00 tot
20:30 uur in het gemeentehuis in Hasselt.
Programma
De bijeenkomst begint om 19:00 uur met een centrale
toelichting over duurzaam wonen en daarna is
er gelegenheid om informatie in te winnen over
bijvoorbeeld isolatie, energieopwekking en technische
oplossingen voor langer thuis wonen. Tijdens de
bijeenkomst is een energie-adviseur aanwezig om uw
vragen te beantwoorden. Inloop met koﬃe en thee om
18:45 uur. U bent van harte welkom.
Meer informatie
Alle informatie en vragen over duurzaamheid, regelingen
en financieringsmogelijkheden vindt u overzichtelijk bij
elkaar op het Energieloket. Op werkdagen bent u voor
vragen of meer informatie tussen 9:00 en 12:00 uur ook
welkom in het gemeentehuis van Zwartewaterland.
I. www.energieloket-west-overijssel.nl/
E. duurzaam@zwartewaterland.nl
T. 14 038

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
J. Dijkstra, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

Mededelingen Raad
Raadsspreekuur
Als u iets onder de aandacht wilt brengen van de
gemeenteraad dan is dit onder andere mogelijk tijdens
een raadsspreekuur. U kunt dit aanvragen bij de griﬃe, via
griﬃe@zwartewaterland.nl of 038-3853179. Tijdens het
raadsspreekuur zal een afvaardiging van de raad aanwezig
zijn.
Vergaderingen van de raad
Inspreken
Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp
van de agenda van de raadsvergadering of over een ander
onderwerp dan kunt u dat telefonisch, per mail of mondeling
voor aanvang van de vergadering melden bij de griﬃe(r),
telefoon 038 – 3853179 (ma t/m do) of via email: griﬃe@
zwartewaterland.nl.
Raadsvergadering en beëdiging burgemeester Bilder 26
januari 2017
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op
donderdag 26 januari 2017, aanvang 19.00 uur, gemeentehuis,
aan de Telvorenstraat 2 in Hasselt.
De bespreekpunten op 26 januari a.s. zijn:
Aanvang 19.00 uur:
• Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht
stichting Op Kop
De raad wordt voorgesteld om een mevr. M. Norder, de
heer K. Vreugdenhil en de heer A. Dul te benoemen als
nieuwe leden van de raad van toezicht van de Stichting
Op Kop. Stichting Op Kop is het bevoegd gezag van het
openbaar onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en
Zwartewaterland. De leden worden voor vier jaar benoemd.

• Raadsvoorstel Verordening Kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving
De raad wordt voorgesteld de Verordening Kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving vast te
stellen. Dit is nodig vanwege een wijziging van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze
wetswijziging voorziet in het borgen van de kwaliteit van
de uitvoering en handhaving van regels over de fysieke
leefomgeving. De verordening gaat in op dienstverlening,
uitvoeringskwaliteit van diensten en producten en
financiën.

Tijdens deze raadsvergadering zal vanaf 19.30 uur de
beëdiging in het kader van de herbenoeming van de heer
ing. E.J. Bilder als burgemeester van Zwartewaterland
plaatsvinden. De raadsvergadering wordt daarom rond
19.30 uur geschorst. Publiek wat komt voor de beëdiging
heeft dan de gelegenheid om in de raadszaal plaats te
nemen.
Meer informatie kunt u vinden op de website
www.zwartewaterland.nl. Via de website kunt u ook de
vergaderstukken downloaden. De stukken kunnen ook
worden ingezien in het gemeentehuis.

Hasselt, 18 januari 2017
De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griﬃer
ing. E.J. Bilder, burgemeester

