
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

10 december 2020, 19.00 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
21 januari 2020 
 

De griffier, de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte E.J. Bilder 
 

 
Aanwezige leden van de raad: 
T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van 
Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. 
Beens (SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – 
Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: geen 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en H. 
Rietman alsmede gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

 
Afwezige(n) namens het college van B&W: geen 

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
 

4. Besluitenlijst raadsvergadering 26 november 2020 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Wethouder Slingerland doet een mededeling over een binnengekomen subsidie in relatie tot 
de verkeers(veiligheids)projecten (n.a.v. brief 1 ingekomen stukken).  
 

6. Vragenhalfuur raadsleden 
 



Er zijn geen vragen ingediend. 
 

7. Raadsvoorstel Vaststellen uitgangspunten verkeerscirculatie Hasselt centrum e.o. 
 
De fracties van SGP, de Christen Unie en PvdA dienen een motie in over het vaststellen 
van de uitgangspunten verkeerscirculatie Hasselt centrum e.o. 

 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op 10 december 2020 

 
Constateert dat: 

- In het historisch centrum van Hasselt de meningen verdeeld zijn over het invoeren van 

eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat. 

- Het standpunt van het stadsteam weliswaar breed maar niet door alle ondernemers 

wordt gedeeld. 

- Met name binnen de horeca de standpunten over het eenrichtingsverkeer in de 

Hoogstraat verdeeld zijn. 

- Een petitie is aangeboden waarin aandacht wordt gevraagd voor een zorgvuldige 

afweging. 

 
Is van oordeel dat: 

- Om het doel, een goed verblijfsgebied mogelijk te maken, herinrichting van de 

Hoogstraat noodzakelijk is. 

- Daarbij eenrichtingsverkeer het uitgangspunt is. 

- Met betrokken partijen, waaronder het stadsteam en de indieners van de petitie, 

overlegd wordt over de manier waarop dit het best vormgegeven kan worden. 

- Indien de invoering van eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat op enigerlei wijze gaat 

leiden tot ernstige overlast op andere plaatsen in het historisch centrum, dit reden is tot 

heroverweging van het uitgangspunt. 

- Op deze wijze recht wordt gedaan aan de door het stadsteam al gepleegde en nog te 

plegen inzet en de vraag om een zorgvuldige afweging. 

 
Verzoekt het college: 

- Om, wanneer bij de uitwerking van de planvorming blijkt dat het instellen van 

eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat op enigerlei wijze op andere plaatsen in het 

historisch centrum gaat leiden tot ernstige overlast, alternatieve inrichtingsplannen aan 

de raad ter besluitvorming voor te leggen. 

 
Namens de fractie van SGP, K. Huisbrink   
Namens de fractie van de CU, M. Ooms 
Namens de fractie van de PvdA, A. Dijkstra 

 
 
Mevrouw H. Fijn - Bulten legt namens BGZ een stemverklaring af.  
De heer M. Riezebosch legt namens het CDA een stemverklaring af.  
De heer J.M.B.P. Smits legt namens de VVD een stemverklaring af.  
 
Besluit: Het voorstel van het college wordt met 15 stemmen vóór van de leden T.  Spoelstra 
(CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 



C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens 
(SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk 
(CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA) en 
R. Withaar (GB, fractievoorzitter) en 4 stemmen tegen van de leden: J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga 
(BGZ) aangenomen.  
 
Besluit: conform besluit. 
 
Besluit: de motie wordt met 16 stemmen vóór van de leden: T. Spoelstra (CU, 
fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens 
(SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk 
(CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA), 
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter en R. Withaar (GB, fractievoorzitter) en 3 stemmen 
tegen van de leden: L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga 
(BGZ) aangenomen.  
 
Besluit: conform voorstel.  
 

 
8. Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie Zevenhont-Oost 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Raadsvoorstel Krediet beschikbaar stellen voor aankoop, sloop en sanering van 

Vaartweg 7 te Hasselt  
 
De fracties van het CDA, de VVD en BGZ dienen een amendement in op het Raadsvoorstel 
Krediet beschikbaar stellen voor aankoop, sloop en sanering van Vaartweg 7 te Hasselt.  
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op donderdag 10 december 2020;  

 
Gelezen het raadsvoorstel Krediet  beschikbaar stellen voor aankoop, sloop en sanering van 
Vaartweg 7 te Hasselt. 

 
Constaterende dat:  
- het college voornemens is om een woonkavel uit te geven aan de overkant van Terwee 
(verplaatsing van het huidige perceel). 
-   voor het verplaatsen van het huidige perceel aan de Vaartweg 7 en uitgeven van een 
woonkavel daarop een bestemmingsplanwijziging plaats moet vinden. 
-   het uitgeven van een woonkavel op deze plaats gecombineerd met een 
bestemmingsplanwijziging niet de meest ideale situatie is. 

 
Overwegende dat:  
-   er geen noodzaak is om een nieuwe woonkavel uit te geven aan de overkant van Terwee. 
-   de verplaatsing van het perceel aan de Vaartweg 7 en het uitgeven van een woonkavel 
daarop niet kan plaatsvinden binnen het huidige bestemmingsplan. 

 



Besluit: 
De besluittekst van het raadsvoorstel in zijn geheel te vervangen door onderstaande 
besluittekst:  
- Een bedrag van € 362.500 beschikbaar te stellen voor de aankoop, sloop en sanering 

van Vaartweg 7, 8061 AE te Hasselt. Hiervan € 80.000 ten laste te brengen van het 
uitvoeringskrediet komgrensmaatregel Vaartweg – Ter Wee – Zandvoortweg en  
€ 282.500 ten laste te brengen van de algemene reserve. 

- Het college de opdracht te geven op zoek te gaan naar een alternatieve locatie in de 
gemeente Zwartewaterland waar een woonkavel kan worden uitgegeven die qua 
opbrengst gelijkwaardig is (of hoger) aan de nieuw uit te geven kavel genoemd in het 
raadsvoorstel en de raad hierover te informeren. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare (digitale) raadsvergadering van Zwartewaterland op 
donderdag 10 december 2020 

 
De fractie van het CDA, M.J.C. Bosma-van Wieren 
De fractie van VVD, J.M.B.P. Smits 
De fractie van BGZ, E. Felix 

 
Besluit: het amendement wordt met 7 stemmen vóór van de leden: J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter, L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga 
(BGZ), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA) en M. 
Riezebosch (CDA) en 12 stemmen tegen van de leden: T. Spoelstra (CU, fractievoorzitter), 
W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. 
Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens (SGP), K. Kolk (SGP), A. 
Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA) en R. Withaar (GB, 
fractievoorzitter) verworpen.  
 
Besluit: conform voorstel.  
 
De heer B. Tamminga legt namens BGZ een stemverklaring af.  
De heer M. Riezebosch legt namens het CDA een stemverklaring af.  

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Wolvenjacht Zwartsluis 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
11. Lijst ingekomen stukken 

 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen, met 
uitzondering van ingekomen stuk nr. 9. Deze wordt geagendeerd voor de volgende 
raadsvergadering. 
 



12. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 

 
13. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 
 


