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
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zwartewaterland
(Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden) is de centrale plek
om antwoord te vinden op alle vragen en problemen van
kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en professionals die
met jeugd te maken hebben.
Vanaf 2 januari 2017 is het CJG ondergebracht in de
‘Centrale Toegang’ binnen het gemeentehuis. Samen
met de WMO en Participatiewet vormt het CJG nu één
team. Op deze wijze kunnen wij nog beter uw (hulp)vraag
beantwoorden.
Bezoekadres: Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt.
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.

Klacht of melding riolering

Een klacht of melding over riolering kunt u met het
digitale meldingenformulier doorgeven op
www.zwartewaterland.nl of telefonisch T. 038-3853074
(tijdens kantooruren) of 06-11204839 (voor spoedeisende
zaken buiten kantooruren).
Aan het verhelpen van verstoppingen in het gemeentelijk
deel van de riolering zijn geen kosten verbonden, tenzij
u zelf, buiten de gemeente om, een bedrijf inschakelt. Bij
verstoppingen in het eigen deel van de riolering, worden
de kosten bij u in rekening gebracht.

Verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
Iemand anders gaat voor u stemmen /
stemmen bij volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen
is het mogelijk om iemand anders een volmacht
te verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem
uitbrengen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de
achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beiden
te tekenen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de
gemeente Zwartewaterland woont en ook een stempas
heeft ontvangen. Van belang is dat de gemachtigde niet
meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de
volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.
Het geven van een machtiging kan tot en met de dag
van de stemming zelf. Degene die voor u gaat stemmen
moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs aan de
voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente
Zwartewaterland woont maar wel een stempas heeft
ontvangen. De hiervoor benodigde formulieren
kunt u afhalen bij Burgerzaken of vinden op www.
zwartewaterland.nl. De schriftelijke aanvraag moet
uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn
ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw
identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
U wilt gaan stemmen in een andere gemeente /
stemmen met een kiezerspas
Om in een andere gemeente in Nederland te kunnen
stemmen moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas
kunt u verkrijgen door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en
ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u gaan
stemmen in elk stembureau in Nederland. Het mondeling
aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 14
maart 2017, 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde
formulieren kunt u afhalen bij Burgerzaken of vinden op
www.zwartewaterland.nl. De schriftelijke aanvraag moet
uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. U ontvangt daarna per post een kiezerspas.

Bekendmaking Besluit
Maatschappelijke
Ondersteuning Gemeente
Zwartewaterland 2017
Op 11 januari 2017 hebben Burgemeester en
wethouders van de gemeente Zwartewaterland het
Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente
Zwartewaterland 2017 vastgesteld.
Het Besluit geeft voorschriften over de uitvoering van de
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.
Het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente
Zwartewaterland 2017 wordt bekendgemaakt in
het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente
Zwartewaterland en is/zijn te raadplegen op www.
Overheid.nl met de zoekfunctie Postcode 8061 en de knop
Lokale wet- en regelgeving.
Het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente
Zwartewaterland 2017 treedt in werking op de dag na de
bekendmaking in het Gemeenteblad..
Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis
Zwartewaterland een afschrift van de regeling
verkrijgbaar.

Omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
13 januari 2017
Prins Bernhardstraat 18 t/m 30 (even), 8281 EE te
Genemuiden voor het herstellen van de fundatie
18 januari 2017
Baangracht 5, 8261 HZ te Hasselt voor de verbouw
van het pand
20 januari 2017
De Grote Kranerweerd (t.h.v. nummer 53) te
Zwartsluis, De Kaai (t.h.v. nummer 1a) te Hasselt,
De Nieuwesluis (t.h.v. nummer 11a) te Zwartsluis
en Schaapsteeg te Genemuiden voor het kappen van
resp. een iep, twee linden, een linde en 22 essen
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
16 januari 2017
Pieperweg 5, 8281 PJ te Genemuiden voor het tijdelijk
verhuren van een bedrijfswoning
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.
Sloopmelding
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Zwartewaterland maken bekend dat zij hebben ingestemd
met de volgende sloopmeldingen:
17 januari 2017
Stouweweg 17, 8064 PD te Zwartsluis voor het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een kotter
18 januari 2017
Baarlo 4, 8064 PG te Zwartsluis voor het verwijderen van
asbesthoudende Golfplaten
Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Zwartewaterland maken bekend dat de volgende melding is
ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit:
Randweg 1, 8061 RW te Hasselt voor een tijdelijke
grondwaterverlaging nabij het tankstation
De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit en moet
voldoen aan de voorschriften in dit besluit. De melding ligt
vanaf heden gedurende 14 dagen, tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt.

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:
- Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht
stichting Op Kop
- VRaadsvoorstel Verordening Kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving
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, 25 januari 2017

Hasselt, 25 januari 2017

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

De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griﬃer
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.

