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Kindpas voor 1200 kinderen
Voor het vijfde jaar ontvangen meer dan
1200 kinderen in de gemeente Zwijndrecht
de Kindpas ter waarde van € 75,-. De pas
is voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen die
minder te besteden hebben en wordt voor
de kerst uitgegeven. Wethouder Tycho Jansen (Armoedebestrijding) heeft op 9 december de eerste pas symbolisch uitgereikt aan
kinderburgemeester Jaylinn Addink, sociaal
scout Saskia Villanueva en Daphne Reijmers
locatiemanager OBS De Dolfijn, Hart van
Meerdervoort.

Daphne Reijmers en Mike Mastwijk van OBS
De Dolfijn vinden het goed dat hiervoor aandacht is. Mike: “De Kindpas is op onze school
ontstaan. Kinderen mochten aangeven wat ze
vervelend vonden en toen kwam vooral naar
voren dat ze het niet fijn vonden dat je aan
de kleding kunt zien dat ze arm zijn.” Sociaal
scout Saskia Villanueva helpt gezinnen met
vragen en problemen. Zij is aanwezig op basisscholen De Dolfijn en de Margrietschool.
Saskia: “Een extra bijdrage is echt nodig. De
situatie is vaak schrijnend en er is veel verborgen armoede. Dan is het geweldig als we
Uit onderzoek komt naar voren dat er vaak iets kunnen betekenen voor deze gezinnen.”
te weinig geld van het minimum inkomen
van ouders overblijft om dingen als kleding Kindpas
of schoenen te kopen. Wethouder Jansen: De gemeente Zwijndrecht vindt het belangrijk
“Nog steeds leven teveel gezinnen met de dat kinderen beschikken over de basisvoorstress van financiële tekorten. Nu zelfs de zieningen. Met de Kindpas kunnen kinderen
kosten voor de dagelijkse boodschappen met hun ouders kleding en schoenen kopen
hard stijgen, betekent dit dat veel gezinnen bij de deelnemende winkels in de omgeving
onvoldoende ruimte hebben voor belangrij- van Zwijndrecht. Stichting Leergeld Drechtke uitgaven, ook voor hun kinderen. Met de steden geeft deze pas uit.
Kindpas dragen we bij om de schaarste iets
te verlichten. En dat is meer dan welkom. Het Aanmelden
is fijn dat de Kindpas extra ondersteuning kan Is uw kind nog niet aangemeld voor een
bieden in bijvoorbeeld de aanschaf van een Kindpas? En denkt u dat uw kind hiervoor in
winterjas.”
aanmerking komt? Neem dan contact op met

Merry Phishy Christmas?
Junior Cyber Agents komen in actie
December is voor veel mensen een gezellige
maand. Maar december is ook een maand,
waarin cybercriminelen hun kansen pakken.
Via onder andere phishingmails of berichten
over nooit verzonden pakketten proberen ze
hun slag te slaan. Daarom heeft HackShield
juist in december de hulp van de Cyber
Agents hard nodig. HackShield is een gratis
online game voor kinderen in de leeftijd van
8-12 jaar.

Merry Phishy Christmas
Tot 10 januari staat HackShield in het teken
van phishing. Met de campagne Merry Phishy
Christmas krijgen de Cyber Agents de ultieme
test op het gebied van phishing. Met spannende en uitdagende puzzels kunnen zij meer
te weten komen over phishing en punten scoren. Maar niets is wat het lijkt… Terwijl ze aan
het spelen zijn worden ze lastig gevallen door
de DarkHacker die listig te werk gaat. Het is
aan de Cyber Agents op tijd in te grijpen. Op
Spannende game
deze manier worden de spelers getraind in
In Zwijndrecht zijn al meer dan 100 kinderen het herkennen van verdachte afzenders.
actief als Junior Cyber Agent. Door HackShield te spelen leren ze cybercriminaliteit Kans op een mooi prijzenpakket
herkennen en voorkomen en worden ze een De Cyber Agents met de meest behaalde
echte Cyber Agent. Hoe meer kinderen mee- punten maken kans op een prijzenpakket van
doen, hoe veiliger het wordt in Zwijndrecht. HackShield. En wat ook slim is, laat (groot)
Meer informatie over het spel en hoe u uw ouders en andere volwassenen meepuzzekind kunt aanmelden, leest u op
len. Zo leren ook zij dat niet ieder (kerst)cawww.zwijndrecht.nl/hackshield.
deautje is wat het lijkt.

Symbolische uitreiking eerste Kindpas 2021/2022

stichting Leergeld Drechtsteden via e-mail Kindpas opgestuurd. Meer informatie op
info@leergelddrechtsteden.nl of telefoon- www.leergelddrechtsteden.nl.
nummer 078-612 31 19. Na een check op het
inkomen door stichting Leergeld wordt de

Bewoners Landmanweg fleuren
straat op
De bewoners van de Landmanweg in de
wijk Noord wilden meer kleur en groen in
hun straat. Zij namen contact op met PAK
AAN! om dit te kunnen realiseren. Met elkaar hebben ze onlangs een mooi bloemenperk in de straat aangeplant.
Aan de slag
De bewoners wilden graag bloemen en
planten waar vlinders en bijen op afkomen.
Het idee was een deel van het gras verwijderen en een groot bloemenperk aanplanten om de straat een fleurig aanzien
te geven. Zij kozen daarom voor bloemenplanten als vlinderstruiken, hortensia’s
en hypericum. De bewoners gaan ook zelf
zorgen voor het onderhoud. Denk aan het
terugsnoeien van de planten, water geven
en het verwijderen van onkruid.
In bloei
Het is nog even een paar maanden wachten
tot alles in bloei staat en het bloemenperk
een op en top vrolijke en fleurige uitstraling

Bewoners aan de slag om de straat op te fleuren

krijgt. En niet onbelangrijk: ook de bijen en
insecten gaan hier blij mee zijn. En doordat
de buren samen het perk gaan onderhouden, zorgt het ook voor gezelligheid in de
straat!

Huisartsen en Vivera Sociaal Wijkteam zijn er voor het hele gezin
Alle huisartsen in Zwijndrecht en het Vivera
Sociaal Wijkteam (VSWT) werken voortaan
nauw samen om gezinnen de zorg te bieden
die ze nodig hebben. Ze hebben met elkaar
afgesproken dat ze de inwoners nog beter
gaan helpen.
Huisartsen hebben een belangrijke rol in de
zorg voor inwoners. Zij kennen hun patiënten
goed. Door de samenwerking met het Vivera
Sociaal Wijkteam kan de huisarts niet alleen
medische hulp aanbieden maar ook makkelijker doorverwijzen naar hulp bij het Vivera
Sociaal Wijkteam. Het Vivera Sociaal Wijkteam biedt hulp bij WMO, schulden, bijstand,
armoede en zorg.

Hele gezin
Als het met een van de gezinsleden niet zo
goed gaat, dan heeft dat meestal effect op het
hele gezin. Als bijvoorbeeld een kind ADHD
heeft, leerproblemen heeft of depressief is,
dan wordt het kind doorgestuurd naar jeugdhulp of naar een coach. Alleen het kind krijgt
hulp. In de nieuwe situatie gaan de huisartsen breder kijken, naar het hele gezin. Speelt
er misschien meer in het gezin waardoor niet
alleen het kind maar ook anderen – ouders,
broertjes en zusjes - in het gezin hulp kunnen
gebruiken? Zo wordt niet alleen het kind maar
het hele gezin geholpen.

Contact met het
Vivera Sociaal Wijkteam
Heeft u vragen of wilt u meer informa- Spreekuren
tie? Kijk dan op de website of neem di- Op dit moment zijn er geen spreekuren.
U kunt langskomen nadat u een afrect contact op!
spraak heeft gemaakt via telefoonnummer 078-7708181.
Telefoonnummer: 078-7708181
E-mail: info@stzwijndrecht.nl
Website: www.viverasociaalwijkteam.nl

www.viverasociaalwijkteam.nl
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Alle meldingen uit de gemeente Zwijndrecht komen terecht bij het Vivera
Vivera Sociaal Wijkteam.

Sociaal Wijkteam. Specialisten van het
wijkteam leggen contact met de desbetreffende inwoner en melder. Vervolgens
brengen ze in beeld wat er nodig is om
zorgen en overlast weg te nemen en
zorgen ze ervoor dat de cliënt de hulp en
ondersteuning krijgt die nodig is. Daarbij
werkt het wijkteam samen met verschillende partijen in Zwijndrecht. Als
Alle meldingen uit de
het gaat om overlast, volgt er ook een gesprek met de omgeving om te
drecht komen terecht
kijken wat nodig is om de overlast weg te nemen.

Wat gebeurt er na een melding?

gemeente Zwijnbij het Vivera
Sociaal Wijkteam. Specialisten van het
wijkteam leggen contact met de desbetreffende inwoner en melder. Vervolgens
brengen ze in beeld wat er nodig is om
zorgen en overlast weg te nemen en
zorgen ze ervoor dat de cliënt de hulp en
ondersteuning krijgt die nodig is. Daarbij
werkt het wijkteam samen met verschillende partijen in Zwijndrecht. Als
het gaat om overlast, volgt er ook een gesprek met de omgeving om te
kijken wat nodig is om de overlast weg te nemen.

De huisartsen Karen de Boom, Anneke Remijn en Ralph Verkleij namens de huisartsen en wethouder
Ronald de Meij namens de gemeente en het Vivera Sociaal Wijkteam hebben de afspraken ondertekend.

Nieuwe website voor
mantelzorgers in Zwijndrecht
Het Vivera Sociaal Wijkteam heeft de nieuwe website www.helpmijzorgen.nl/zwijndrecht gelanceerd voor mantelzorgers in de
gemeente Zwijndrecht. Dat gebeurde op 10
november, de Dag van de Mantelzorg. Op
site staat allerlei informatie over hoe mantelzorgers even op adem kunnen komen
door vervangende zorg.

Duidelijk overzicht
Voor mantelzorgers kan het best een zoektocht zijn hoe ze aan de ene kant zo goed
mogelijk zorg kunnen verlenen en tegelijkertijd hoe ze zelf in balans blijven. Hoe houd
je tijd voor jezelf over? Wat kun je regelen
op je werk? Hoe blijf je ook goed voor jezelf
zorgen? Op de website staat een duidelijk
overzicht welke mogelijkheden er voor manBatterij opladen
telzorgers zijn op het gebied van bijvoorbeeld
Patricia van der Put, mantelzorgconsulent bij begeleiding thuis, logeren, dagbesteding of
het Vivera Sociaal Wijkteam: “Mantelzorgers het inzetten van vrijwilligers.
zorgen onbetaald voor zieke familieleden of
vrienden. Als mantelzorger is het belangrijk
om voor jezelf ook de batterij goed op te laden. Zo kun je de zorg beter volhouden. Hoe Scan deze QR-code om een
dat kan, kun je zien op de site:
video over de nieuwe website te
www.helpmijzorgen.nl.”
bekijken
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om kan of wil vragen? Maak je je zorgen over een familielid, een buurman
of buurvrouw of iemand anders in je omgeving? Dan kun je een melding
of buurvrouw of iemand anders in je omgeving? Dan kun je een melding
doen bij het regionale Meldpunt Zorg & Overlast.

doen bij het regionale Meldpunt Zorg & Overlast.

Meldpunt Zorg & Overlast:

Meldpunt Zorg & Overlast:

meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl
078-7708504
(op werkdagen tussen 9.00 en 17.00)
meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl

078-7708504 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00)

Vivera Sociaal Wijkteam

Vivera Sociaal Wijkteam
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den afgebouwd zodra dit kan. Het Vivera Sociaal Wijkteam zet in op een
aanpak die zo veel mogelijk gericht is op herstel van het gewone leven:
zelf regie hebben, normaliseren en afschalen waar mogelijk.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Mag ik een beetje nuance, alstublieft?

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Videoserie: Visie op de toekomst van
Zwijndrecht
Wat is belangrijk voor de toekomst van
Zwijndrecht? Deze week de laatste twee
afleveringen van de videoserie waarin alle
fracties uit de gemeenteraad antwoord geven op die vraag. De video’s zijn te zien
op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube
en via de QR-codes bij dit bericht.

lig kunnen opgroeien. En waar geluisterd
wordt naar inwoners. Fractievoorzitter Sabine Schipper van D66 vertelt in deze video
wat zij belangrijk vindt voor Zwijndrecht.

Aanleiding voor de video-serie is het vaststellen van de begroting in november.
Daarin besluiten partijen niet alleen waarin
Zwijndrecht investeert. Het is ook het moment om aan te geven hoe ze de toekomst
van Zwijndrecht zien.

Deel 8: GroenLinks
Iedereen in Zwijndrecht moet kunnen meedoen. Iedereen in Zwijndrecht moet hier
kunnen wonen, ongeacht je portemonnee.
En vol inzetten op armoedebestrijding.
Fractievoorzitter Laura Kroes van GroenLinks vertelt in deze video wat zij belangrijk
vindt voor Zwijndrecht.

Scan de QR-code bij de foto van Sabine
Schipper om de video te bekijken.

Andries van Gemerden
Fractievoorzitter
ChristenUnie-SGP

Wij zien door de bomen de weg niet meer

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Laura Kroes, fractievoorzitter GroenLinks

Politieke markt 21 december
Carrousels over buitensportaccommoda- vergadering is om 22.00 uur. De vergadeties en bezuiniging Bibliotheek Aanzet.
ringen zijn digitaal. U kunt de vergadering
via video live mee kijken.
Dinsdag 21 december zijn er carrousels vanaf 19.30 uur over onder meer beheerplan Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de
buitensportaccommodaties en bezuinigin- agenda en de meest actuele informatie.
gen van de Bibliotheek Aanzet. De raads-

AGENDA CARROUSELS
Carrousel 1-openbaar / live stream
19.30-20.10 uur: Goed wonen lening
20.15-21.00 uur: Beheerplan buitensportaccommodaties
21.05-21.45 uur: Integraal Beheerplan
Openbare Ruimte 2022-2025

sportlessen. Er is een hernieuwd beheerplan opgesteld voor de buitensportaccommodaties. Het beheerplan gaat over
de accommodaties van voetbal, handbal,
hockey, korfbal, tennis en honk- en softbal.
Dit beheerplan brengt en houdt de basis op
orde van het huidige aanbod en legt geen
Carrousel 2-openbaar / live stream
nieuwe visie neer. De raad beslist over het
19.30-20.10 uur: Gewijzigde vaststelling beschikbaar stellen van budget hiervoor.
bestemmingsplan ‘8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg Bezuinigingen Bibliotheek Aanzet
12’
Het CDA en de PvdA willen graag de brief
20.15-20.45 uur: Bezuiniging Bibliotheek van het college bespreken, die gaat over de
Aanzet (op verzoek van PvdA en CDA)
wijziging van invulling van de bezuiniging
van de Bibliotheek Aanzet. De PvdA wil de
Beheerplan buitensportaccommodaties
gevolgen van de bezuinigingen bespreekIn de gemeente Zwijndrecht is er een breed baar maken en kijken of dit niet teruggeaanbod aan voorzieningen in buitensport. draaid kan worden. Het CDA wil de wenseDe buitensportaccommodaties zijn in het lijkheid van een onbemande openstelling
beheer van de gemeente, maar kleedka- van de bibliotheek bespreken.
mers en kantines zijn veelal eigendom van
de sportverenigingen. Scholen gebruiken
de buitensportaccommodaties voor hun

verschillend denken, lijken politici steeds harder te schreeuwen.
Terwijl nuance nodig is om bruggen te bouwen. Op onderwerpen
zoals klimaatbeleid en migratie
moeten we zoeken naar nuance
en bescheidenheid. Ik word aangesproken als onderdeel van die
overheid. Ik zie daarin een rol voor
mij en mijn partij. We moeten niet
de suggestie wekken ‘een hemel
op aarde te vestigen’, niet polariseren, maar aan de slag voor
Zwijndrecht. En we doen ons best
om bruggenbouwers te zijn.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
A.van.Gemerden@zwijndrecht.nl

Over onderwerpen waarover we

Deel 7: D66
Een gemeente waar het prettig wonen is.
Waar klimaat, duurzaamheid en natuur cen- Scan de QR-code bij de foto van Laura Kroes
traal staan. Waar kinderen gezond en vei- om de video te bekijken.

Sabine Schipper, fractievoorzitter D66

De laatste jaren verhardt het taalgebruik en worden de stellingen
steeds steviger. Ook de overheid
doet hard mee aan de hardere
discussies en stellingnames. Ook
in Den Haag wordt stevige taal gebruikt. Maar los van het risico dat
je met deze grote woorden snel
je eigen teleurstelling kan organiseren, kunnen ze ook leiden tot
polarisatie. Nuance lijkt niet meer
te bestaan. Je hoort voor óf tegen
de lockdown te zijn, voor óf tegen
de politie te zijn, voor óf tegen ‘de
allochtonen’ te zijn. Toegegeven:
groots taalgebruik levert politici
krantenkoppen op.

Wij gaan flink aan de slag met het
bouwen van nieuwe huizen op
bijvoorbeeld het Euryza-terrein
en Noordoevers, naast VVGZ.
Ook gaan we aan de slag met het
vernieuwen van bestaande woningen, zoals bijvoorbeeld in het
Stationskwartier. Bij al deze plannen wordt ons regelmatig verteld
dat we die gebieden autoluw gaan
maken en in sommige gevallen
bestaande wegen willen laten vervallen. Een voorbeeld hiervan is de
aansluiting van de Karel Doormanlaan of rond het station.
Algemeen Belang Zwijndrecht
vraagt het college om ons de samenhang te laten zien van al deze
plannen. En belangrijker, hoe de
verkeersstromen
afgehandeld
gaan worden als we deze plan-

nen doorzetten. Niet meer voor
het station langs betekent veel
verkeer via andere routes, waarbij
wij zorgen hebben qua verkeerstoename.
Maar we laten ons graag overtuigen dat de genoemde wegen
kunnen vervallen en dat dit past
en geen toename geeft van daarbij gepaard gaande overlast. Wilt
u zelf ook weten hoe dit gaat verlopen? Volg de gemeenteraad via
www.raadzwijndrecht.nl. Daar zal
de bijeenkomst te zijner tijd worden aangekondigd.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of
www.facebook.com/
abzwijndrecht/ of mail
f.loos@zwijndrecht.nl

AGENDA RAADSVERGADERING
Digitaal via MS Teams - openbaar / live
b. Beëindigingsovereenkomst De
stream- aanvang 22.00 uur
			Volgerlanden
9. Ter besluitvorming - Debat
1. Opening
a. Grondexploitatie Indische Buurt
2. Vaststelling agenda
10. Ter kennisname
3. Benoeming raadscommissieleden
a. Lijst toezeggingen, moties en
Antoon Tuijl (ZPP) en Dana Gooijer (D66) 			schriftelijke vragen
4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
b. Stukkenlijsten 10 december 2021 en
5. Terugkoppeling van het college
		 17 december 2021
6. Vaststellen besluitenlijst van
11. Sluiting
14 december 2021
7. Ter besluitvorming
De vergadering vindt plaats via MS-Teams.
a. Dorpsplatform Heerjansdam (onder
Inspreken via MS-Teams kan (maximaal 5
			voorbehoud, na carrousel 14/12)
minuten) bij de carrousels en de gemeenteb. Tweede Bestuursrapportage (onder
raad. Meld u tot 4 uur voor de vergadering
			voorbehoud, na carrousel 14/12)
bij griffie@zwijndrecht.nl. Voor de meest ac8. Ter besluitvorming - Hamerstukken
tuele stukken en het volgen van de vergadea. Masterplan Diztrikt Noord / Diztrikt
ring kijk op www.raadzwijndrecht.nl
			Noord

Nieuw beleid voor standplaatsen vastgesteld
Standplaatsen, zoals een bloemenkraam of input gevraagd van belanghebbenden.
viskraam, maken deel uit van de lokale economie. Het is een mooie aanvulling op het Meer duidelijkheid
gevestigde winkelaanbod en de horeca.
Het nieuwe beleid biedt regels waarbinnen de
gemeente vergunningen kan afgeven, weigeVergunning
ren of intrekken. De nieuwe afspraken geven
Wanneer ondernemers gebruik willen maken meer duidelijkheid voor alle partijen. Zo hanvan een standplaats, moeten zij hiervoor een teert de gemeente een maximumstelsel voor
vergunning aanvragen. Het beleid, de proce- standplaatsen en moet de standplaats verdures en het aantal standplaatsen zijn vast- plaatsbaar zijn.
gelegd in de ‘Beleidsregel Standplaatsen gemeente Zwijndrecht’. De gemeente heeft het Wilt u meer informatie?
beleid het afgelopen jaar verbeterd en is nu Kijk op www.zwijndrecht.nl/ondernemers.
ook vastgesteld. Hiervoor is eerder dit jaar de
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Wegafsluitingen
- Lindelaan - 6 t/m 17 december 2021aanleg putten voor drainagestelsel
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a - tot
en met december 2022 - grote aanpak
openbare ruimte
- Da Costastraat - t/m half december
2021 - groot onderhoud
- Raadhuisplein: Van Burg. De Bruinelaan richting Willem van oranjelaanvan 15 december tot en met 20 december 2021 - evenement
- Witte de Withstraat - 2021 – groot onderhoud

- Jeroen Boschlaan - 28 juni tot en met
31 december 2021 – groot onderhoud
- Henegouwen – 4 oktober tot en met
half december 2021 - groot onderhoud
bestrating
- Heerjansdam Sportlaan - tot en met
eind december 2021 - riool- en herinrichtingswerkzaamheden
- Raadhuisplein: Van Burg. De Bruinelaan richting Willem van Oranjelaan:
van 15 december tot en met 20 december 2021 – evenement

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSE- ning ingediend (adres, activiteit, daLIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE tum ontvangst):
WETTEN
• Ds. J.A. Visserstraat 45 HJD (2021Door of namens burgemeester en wet297): het kappen van een kastanjehouders of de burgemeester zijn, in de
boom 1-12-2021
periode van 6 december 2021 tot en • Hofwijk 4 (2021-298): het plaatsen
met 12 december 2021, de volgende
van een dakkapel 1-12-2021
beschikkingen afgegeven:
• Duivenvoorde 2 (2021-299): het
kappen van 1 boom en verplanten
Vergunning gebruik openbare ruimte
van 2 bomen 1-12-2021
art. 2:10 A APV voor het inrichten van • Lauwers 46 (2021-300): het plaateen bouwplaats in de Van Schaiksen van een dakopbouw aan de
straat (is nu ook ingericht als bouwachterzijde van de woning en het
plaats door andere firma), dit t.b.v.
plaatsen van een schuifpui 1-12werkzaamheden door Oasen in de
2021
periode van 11 januari 2022 tot en met • Oude Stationsweg 7B (2021-301):
28 februari 2022
het plaatsen van een groentekas
2-12-2021
Vergunning gebruik openbare ruimte • Kort-Ambachtlaan 117 (2021-302):
art. 2:10A APV voor het plaatsen van
het plaatsen van reclame en veraneen bouwafvalcontainer op een parderen van kozijnen 3-12-2021
keerplaats aan de Bolero (ter hoogte • Rotterdamseweg 202 (2021-303):
van nummer 30) in Zwijndrecht voor
het wijzigen van de gevel 3-12-2021
de periode van 1 december 2021 tot • Lievershil 24 (2021-304): het kapen met 20 december 2021.
pen van een kastanjeboom 5-122021
Gewijzigde
Vergunning
gebruik • Beneluxlaan ong. (2021-305): het
openbare ruimte art. 2:10A APV voor
bouwen van 49 appartementen
het plaatsen van een container aan
3-12-2021
de Beelaerts van Bloklandlaan 38 in • Tussen sportvelden en A16 (2021Heerjansdam tot en met 22 december
306): het kappen van 1 grauwe
2021.
abeel 6-12-2021
• Verleunstraat 40 (2021-308): het
Vergunning gebruik openbare ruimte
realiseren van een nokverhoging/
art. 2:10A APV voor het plaatsen van
dakopbouw en het plaatsen van
2 containers aan het Parijseplein in
een dakkapel aan de voorzijde van
Zwijndrecht voor de periode van 6 dede woning 6-12-2021
cember tot en met 20 december 2021.
Verleende omgevingsvergunning reOntheffing winkeltijdenverordening guliere procedure
voor extra openingstijden op kerst- In de periode van 2 december tot en
avond, vrijdag 24 december 2021 van met 9 december 2021 zijn de volgende
07.00 tot 20.00 uur voor Albert Heijn aanvragen om een omgevingsvergunSupermarkten in Zwijndrecht.
ning verleend (adres, activiteit, datum
besluit):
Nadere informatie kunt u krijgen bij
de afdeling Gemeentewinkel, via tele- • Develsluis 31A HJD (2021-188): het
foonnummer: 14 078.
plaatsen van een hekwerk met toegangspoort 9-12-2021
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Dorpsstraat 78A, 78B, 80A, 80B
HJD (2021-201): het bouwen van 4
Ingediende aanvragen
woningen en aanleggen van 3 uitIn de periode van 2 december tot en
ritten 8-12-2021
met 9 december 2021 zijn de volgende • Grutter 2 (2021-229): het kappen
aanvragen om een omgevingsvergunvan een berk 6-12-2021

• Antoni van Leeuwenhoekstraat 35
(2021-246): het bouwen van een
aanbouw 6-12-2021
• Dorpsstraat 209 HJD (2021-247):
het vervangen en uitbreiden van
de huidige schuur naast de woning
3-12-2021
• Merwedeweg 12A (2021-250): het
aanleggen van 3 uitritten 6-12-2021
• Onderdijkserijweg
244 (2021254): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
9-12-2021
• Klaproosstraat 8 (2021-256): het
verwijderen van de draagmuur tussen de keuken en eetkamer 3-122021
• Hellenburg 8 (2021-262): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 6-12-2021
• Burg. De Bruïnelaan 1 (2021-276):
het kappen van 5 coniferen en 1
sierkers 6-12-2021
• Kadastraal B 5995 (Euryza ong.)
(2021-287): het aanleggen van een
tijdelijke (5 jaar) bouwuitrit 6-122021
• Ds. J.A. Visserstraat 45 HJD (2021297): het kappen van een kastanjeboom 6-12-2021
• Lievershil 24 (2021-304): het kappen van een kastanjeboom 8-122021

telefoonnummer 14 078 of per e-mail: 16 december 2021 gedurende 6 wegemeente@zwijndrecht.nl.
ken ter inzage. In verband met corona gaat de voorkeur ernaar uit om
BEKENDMAKINGEN
op verzoek de bestanden te mailen.
Stuur hiervoor een mail naar vergunBurgemeester en wethouders van de ningen@zwijndrecht.nl. De zakelijke
gemeente Zwijndrecht maken bekend beschrijving is ook in te zien op www.
dat zij de volgende meldingen in het zwijndrecht.nl (onder nieuws en bekader van activiteitenbesluit milieu- kendmakingen -> bekendmakingen).
beheer hebben ontvangen:
Meer informatie kunt u krijgen bij de
Kort-Ambachtlaan 117 Zwijndrecht
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
Inrichting: Studio S3 B.V.
telefoonnummer: 14078 of per e-mail:
Het oprichten van horecagelegenheid vergunningen@zwijndrecht.nl.
gelegen aan:
Kort-Ambachtlaan 117 te Zwijndrecht
Datum ontvangst: 3 december 2021
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-400644.
Passage 13 en 15 te Zwijndrecht
Inrichting: Doryoko B.V. | Shabu ToGo
Zwijndrecht
Het oprichten van een afhaal- en bezorgrestaurant gelegen aan:
Passage 13 en 15 te Zwijndrecht
Datum ontvangst: 26 november 2021
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-400386.

Voor meer informatie over deze meldingen, belt u (met vermelding van
zaaknummer) naar: Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoon 078 - 770
Verlenging beslistermijn aanvragen 85 85. Deze bekendmaking heeft uitomgevingsvergunning
sluitend een informatief karakter.
Door of namens burgemeester en
wethouders is in de periode van 2 december tot en met 9 december 2021 ANTERIEURE OVEREENKOMST PROJECT
van de volgende aanvragen om omge- DORPSSTRAAT 143 HEERJANSDAM
vingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
Burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht geven kennis van de te• Kort-Ambachtlaan ong. (2021- rinzagelegging van de op 16 novem251): het kappen van 1 els en het ber 2021 gesloten anterieure oververplanten van 1 valse christus- eenkomst, voorafgaand aan de start
doorn 8-12-2021
van de ruimtelijke procedure voor de
bouw van een vrijstaande woning,. In
Bezwaar maken en informatie
de overeenkomst heeft de gemeente
Tegen genoemde besluiten kunt u een afspraken vastgelegd rondom de exbezwaarschrift indienen bij het colle- ploitatiekosten die samenhangen met
ge van burgemeester en wethouders. het project.
De manier waarop u dit kunt doen
staat verderop in deze publicatie. Inzage
Meer informatie kunt u krijgen bij de Een zakelijke beschrijving van de inafdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via houd van de overeenkomst ligt vanaf

Bezwaar maken
Bij een aantal in Stadsnieuws genoemde besluiten is
aangegeven dat belanghebbenden daartegen bezwaar
kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan:
Het college van burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de dag van toezending aan de aanvrager (bij ieder besluit staat aangegeven op welke datum dit is gebeurd).

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien – gelet op de
betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, een
voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter)
aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam
Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam
Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn
wel kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat € 181,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 360,-.

Stukken ter
inzage

Alle stukken van de bekendmakingen
en kennisgevingen liggen ter inzage
in het gemeentehuis. Zie het colofon
voor adres en openingstijden.

Colofon
StadsNieuws is een uitgave van de
gemeente Zwijndrecht, Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Postbus 15,
3330 AA Zwijndrecht
Telefoon 14078
Fax (078) 770 80 80
Website www.zwijndrecht.nl
E-mail gemeente@zwijndrecht.nl
Whatsapp 06 40 651 689
Openingstijden
Maandag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Dinsdag 09.00 – 12.00 uur
Woensdag 13.00 – 20.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Donderdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur
Digitaal
Steeds meer producten zijn ook
digitaal te krijgen op
www.zwijndrecht.nl
Langskomen op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen
kunt u het beste een afspraak maken
via www.zwijndrecht.nl of tel. 14 078.
Voor het afhalen van producten hoeft
u geen afspraak te maken.

