Wegafsluiting
Donderdag 27 juli 2017 is de doorgang tussen 12.15 uur
tot uiterlijk 17.00 uur gestremd in het stadscentrum
in verband met het opdraaien van alle bruggen
(ook de H.A.W. van der Vechtbrug gaat even op).
Van donderdag 27 juli tot en met zondag 30 juli 2017
zijn Heerengracht, Baangracht, Prinsengracht, Brouwersgracht, Meyersbolwerk, Grintwal, Tijlswegje
en Kalkovenwegje afgesloten in verband met diverse
activiteiten.

Hasselt, 26 juli 2017

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
Verleende evenementenvergunningen

T. 14 038
E. info@zwartewaterland.nl
Openingstijden
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van:
08.30 - 12.30 uur.
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op:
* maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur
* vrijdag van 08.30 - 12.30 uur

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over bereikbaarheid en
openingstijden van onze loketten?
Kijk op www.zwartewaterland.nl of bel T. 14 038.

19 juli 2017
• Zwartsluizer Zaterdagen op 5, 12, 19 en 26 augustus en
2 september 2017 in de kern van Zwartsluis
• Vakantiebijbelclub van 28 t/m 31 augustus 2017 in de
manege aan de Kamperdijk te Genemuiden
• Zomeravondcompetitie senioren (wielerronde) op
29 augustus 2017 in en rondom buurtschap ‘Genne’
te Hasselt
• Nederlandse kampioenschappen steppen op
16 september 2017 aan en rondom de Kamperzeedijk
te Genemuiden
• Jeugdronde (wielerwedstrijd) op 16 september 2017 aan
de Sikkel, Weesboom, Lamoen, Gareel, Halster, Dissel en
Zicht te Hasselt
• ANWB Streetwise op 7 september 2017 aan de Verlengde
Sportlaan te Zwartsluis
20 juli 2017
• Euifeest van 26 augustus t/m 3 september 2017 op
verschillende locaties in Hasselt
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 Vergunningverlening.

Afwijkende openingstijden
Burgerzaken in augustus

Op 7, 14 en 21 augustus komt de
avondopenstelling van Burgerzaken
te vervallen. Burgerzaken is op deze
maandagen geopend van 08.30 tot
16.00 uur.
De mogelijkheid om op de woensdagmiddag een afspraak te maken
bij Burgerzaken is in augustus NIET
mogelijk.

AFSPRAAK BURGEMEESTER OF WETHOUDER

Voor het maken van een afspraak met de
burgemeester of een wethouder kunt u contact
opnemen met het bestuurssecretariaat via
T. 14 038. Heeft u een inhoudelijke vraag? Dan
brengen wij u, als het nodig is, eerst in contact
met een medewerker.

Omgevingsvergunning

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben
ingestemd met de volgende sloopmeldingen:
18 juli 2017
• Van Dedemlaan 48, 8061 CK te Hasselt
voor het verwijderen van asbesthoudende materialen
• Stuivenbergstraat 17, 8281 EK te Genemuiden
voor het verwijderen van asbesthoudende materialen
• Roerdompstraat 2, 8064 CP te Zwartsluis
voor het verwijderen van asbesthoudende materialen
Aanvragen omgevingsvergunning
12 juli 2017
• Nylonstraat 11, 8281 JX te Genemuiden
voor het uitbreiden van het bedrijfspand
• Dissel 7, 8281 ML te Genemuiden
voor het plaatsen van een erker
• Dijkkamer te Genemuiden
voor het bouwen van elf terpwoningen
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
18 juli 2017
• Regenboogstraat 2, 8061 GL te Hasselt
voor het verbouwen en uitbreiden van het kerkelijk
centrum
• Mastenmakersstraat 7a, 8064 DX te Zwartsluis
voor het plaatsen van dakkapellen en het vervangen van
een garagedeur door een raam/deurkozijn
19 juli 2017
• Zwolsedijk 16 (kavel a), 8061 RD te Hasselt
voor het verbouwen van de boerderij
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, 26 juli 2017
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
J. Dijkstra, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

Hassailt | verkeersmaatregelen
Parkeerverbod
Vanaf donderdag 27 juli, 10.00 uur tot en met zondag
30 juli 2017, 24.00 uur geldt een parkeerverbod voor
Meestersteeg, Raamsteeg, Bolwerk, Kastanjelaan, Wilhelminalaan, Tijlswegje, Heerengracht,
Baangracht, Prinsengracht, Brouwersgracht, en
Grintwal.
Vanaf vrijdag 28 juli, 06.00 uur tot en met zondag
30 juli 2017, 06.00 uur geldt een parkeerverbod
voor Kaai, Rosmolenstraat, Hofstraat, Markt,
Nieuwstraat, Regenboogstraat en Gasthuisstraat.
Vanaf vrijdag 28 juli, 12.00 uur tot en met zaterdag
29 juli 2017, 20.00 uur geldt een parkeerverbod voor
Eikenlaan.
Vanaf zaterdag 29 juli, 01.00 uur tot en met zondag
30 juli 2017, 06.00 uur geldt een parkeerverbod
voor Hoogstraat, Burg. Royerplein, Ridderstraat
en Eiland.
Vanaf zaterdag 29 juli, 05.00 uur tot en met
20.00 uur geldt een parkeerverbod voor Buiten
de Enkpoort, Kilian van Rensselaerlaan, Van
Brandenburgstraat (tussen H.A.W. v.d. Vechtlaan
en Tijlswegje), Tijlswegje (tussen de Sportlaan en
H.A.W. v.d. Vechtlaan).
De wegsleepregeling is hier van kracht. Voertuigen
die nog geparkeerd staan in een straat waar een
parkeerverbod geldt, worden weggesleept op kosten
van de eigenaar van het voertuig. Graag gedurende
het gehele evenement zoveel mogelijk parkeren
buiten het stadscentrum.

Op donderdag 27 juli en zondag 30 juli 2017 is het
Jennegiespad afgesloten in verband met het draaien
van de bruggen.
Van donderdag 27 juli tot en met zaterdag 29 juli 2017 is
de Kaai afgesloten.

Op zaterdag 29 juli 2017 is het gehele stadscentrum (onder andere Hoogstraat, Ridderstraat,
Nieuwstraat, Gasthuisstraat, Eikenlaan, Eiland,
Buiten de Enkpoort, Kiliaen van Rensselaerlaan)
afgesloten in verband met diverse activiteiten.
Zondag 30 juli 2017 is de doorgang tussen 13.30
uur en 16.00 uur gestremd in het stadscentrum
in verband met het opdraaien van alle bruggen
(ook de H.A.W. van der Vechtbrug gaat even op).
De schepen verlaten Hasselt.

De hulpdiensten zijn van deze wegafzettingen op de
hoogte gebracht. Deze wegafzettingen kunt u ook
terugzien op www.bereikbaar.overijssel.nl. Onder het
kopje ‘wegwerk Overijssel’ vindt u alle wegafzettingen
(en omleidingen) die plaatsvinden in onze en
omliggende gemeenten. Alle huidige wegafzettingen
en wegafzettingen die plaatsvinden
binnen twee weken
worden getoond.

