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Verkiezingen 2021: Help mee op het stembureau!
Stembureauleden en stemmentellers gezocht
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer
mensen op het stembureau nodig, zodat de
verkiezingen goed en veilig kunnen verlopen.
We zijn daarom op zoek naar stembureauleden en stemmentellers. Iedereen van 18 jaar
of ouder kan zich aanmelden. Voor het werken
op het stembureau ontvangt u een vergoeding.
Vanwege corona zijn er extra stemdagen op
maandag 15 en dinsdag 16 maart. Op die dagen zijn er 4 stembureaus open in de gemeente
Zwijndrecht. Op woensdag 17 maart zijn alle 26
stembureaus open. De openingstijden van de
stembureaus zijn van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Wat doet een stembureaulid?
Op elk stembureau zijn 8 stembureauleden aanwezig. Samen bent u verantwoordelijk voor één
van de stembureaus in Zwijndrecht. Afhankelijk
van uw functie en het tijdstip waarop u begint,
heeft u de volgende taken:
•
U zet alles in het stembureau klaar;
•
U controleert de stempas(sen) van de kiezers en geeft het stembiljet uit;
•
U ziet erop toe dat het stemmen volgens de
regels verloopt;
•
U zorgt voor het uitvoeren van de extra coronamaatregelen, zoals het schoonmaken
van potloden, stemhokjes, tafels, etc.;
•
U ziet erop toe dat kiezers de coronamaatregelen in acht nemen;
•
Het tellen van de stemmen op woensdag
17 maart na 21.00 uur (op maandag 15 en
dinsdag 16 maart worden de stemmen nog
niet geteld);
•
Er komen per stembureau extra stemmentellers. Deze krijgen van de voorzitter een
korte telinstructie.

Coronamaatregelen
De inrichting van de stembureaus vindt plaats
volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat houdt
in dat we bij de inrichting ervoor zorgen dat er
altijd 1.5 meter afstand gehouden kan worden,
er staan schermen tussen de stembureauleden
en de kiezers, en er zijn beschermingsmiddelen
aanwezig, zoals mondkapjes, handschoenen en
desinfecterende middelen.
Stembureaulid worden
Op de dag van de verkiezingen moet een stem-
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Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Groepen
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Niet-essentiële winkels dicht.

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Contactberoepen

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Vervoer en reizen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Sport
Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Bestellen bij restaurants mogelijk.
Binnensportlocaties dicht.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang*
Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.
Kinderopvang dicht.
Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Evenementen verboden.
Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf
25 januari geheel open kunnen.

Meer informatie en uitzonderingen:

bureaulid 18 jaar of ouder zijn. Verder is het
belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beheerst, flexibel, enthousiast, representatief,
stressbestendig, nauwkeurig én behulpzaam
bent. Alle stemburealeden volgen een verplichte digitale training.

to vergoeding van € 11,63 exclusief reiskosten
en avondtoeslag. Werving van de stemmentellers gaat via een uitzendbureau.

Aanmelden en meer informatie
We ontvangen uw aanmelding graag vóór 10 februari 2021. Na uw aanmelding ontvangt u meer
Vergoeding
informatie via email. De benoeming en indeling
U ontvangt een vergoeding voor uw werk op het van de stembureaus ontvangt u medio februari
stembureau. Deze bedragen geven we door aan 2021
de Belastingdienst. Alle genoemde bedragen • Aanmelden als stembureaulid kan via www.
zijn bruto.
mijnstembureau-zwijndrecht.nl.
•
Een stembureaulid ontvangt per dag
• Aanmelden als teller kan via https://stembu•
€ 175,00.
reau.unique.nl/zwijndrecht.
•
De voorzitter ontvangt per dag € 200,00.
•
Vergoeding voor het volgen van de verHeeft u vragen? Stel deze dan per mail aan
plichte training € 25,00.
team-verkiezingen@zwijndrecht.nl. Of kijk voor
•
Vergoeding voor eten en drinken per dag
meer informatie over de verkiezingen op onze
€ 25,00.
website: www.zwijndrecht.nl/verkiezingen.
Stemmentellers
Op woensdag 17 maart worden de stemmen van
15, 16 en 17 maart om 21.00 uur geteld. De tellers melden zich om 20.30 uur bij de voorzitter
van het stembureau en krijgen eerst een korte
telinstructie. Tellers ontvangen per uur een bru-
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Contract ondertekend voor
ontwikkeling en bouw
appartementen Buizerdstraat

Opruimactie kerstbomen levert
een record op!

Op het terrein van de voormalige basisschool
Lindenstein komt een appartementencomplex
met 24 woningen. De gemeente Zwijndrecht
heeft de grond aan de Buizerdstraat verkocht
aan Van Wijnen.

De Zwijndrechtse opruimactie van kerstbomen was wederom een groot succes. Inwoners konden hun kerstboom inleveren bij 8
verschillende inleverlocaties. Grote partijen
kerstbomen konden ingeleverd worden op
de gemeentewerf of werden door de medewerkers van de gemeentewerf voor de deur
opgehaald.

Woningbouw
In 2018 is de voormalige basisschool Lindenstein gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Vorig jaar heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente
heeft afgelopen jaar een selectieprocedure uitWethouder Jos Huizinga en Arjan van Meijeren, gevoerd om een ontwikkelaar/bouwer te selecdirecteur projectontwikkeling van Van Wijnen teren.
hebben vorige week hun handtekening gezet
onder de overeenkomst
Duurzaam
Wethouder Jos Huizinga is blij dat er een ont- Deze procedure is gewonnen door Van Wijnen.
wikkelaar is gevonden voor het bouwproject: De ontwikkelende bouwer heeft het plan opge“We hebben in Zwijndrecht veel nieuwe huizen steld in samenwerking met architectenbureau
nodig. Het prachtige appartementencomplex Groosman. Het appartementengebouw voldoet
dat aan de Buizerdstraat wordt gebouwd, levert ruimschoots aan de duurzaamheidseisen van
daar een mooie bijdrage aan.”
deze tijd.
Bouwrijp maken
Nu de overeenkomst is ondertekend gaan de
voorbereidende werkzaamheden van start.
Binnenkort gaat de gemeente Zwijndrecht een
dode boom en een afgebroken tak van een
boom in de bomenrij voor de flat verwijderen.
Voor twee bomen zal een kapvergunning worden aangevraagd. Dat is nodig om ruimte te
maken voor de binnentuin bij het appartementencomplex.

In totaal 4.063 kerstbomen versnipperd
Ondanks het vuurwerkverbod heeft gemeente
Zwijndrecht het ook mogelijk gemaakt om
(kinder)vuurwerkafval in te leveren. Tijdens de
jaarwisseling werd er toch heel wat de lucht in
geschoten en dat afval komt allemaal op straat
terecht. Zoals verwacht was het aantal ingeleverde zakken vuurwerkafval een stuk minder
dan vorige jaarwisseling. Toen werden er 4.153
zakken ingeleverd; dit jaar ging het slechts om
340 zakken.

Voor 2e jaar op rij een record!
In totaal zijn er 4.063 kerstbomen ingeleverd.
Voor het 2e jaar op rij een record! Het zijn er De opruimactie heeft dankzij de inwoners van
namelijk 387 meer dan vorig jaar. De toename Zwijndrecht weer geresulteerd in schone strais vooral terug te zien bij de grote partijen die ten en veel blijde (kinder)gezichten.
opgehaald werden. Waar dit voorheen om gemiddeld 50 bomen ging, ging dit nu om zelfs
100 bomen.

Buitenruimte
Het gebouw krijgt een gemeenschappelijke buitenruimte waar het elkaar ontmoeten centraal
staat. De inrichting hiervan wordt samen met
de toekomstige bewoners bepaald. “Zo creëren
we een betekenisvolle en levendige omgeving
voor de mensen die de plek gaan gebruiken”,
vertelt Dico Smitsman, projectontwikkelaar bij
Van Wijnen.

De gemeente Zwijndrecht begint in februari
2021 met het bouwrijp maken van de grond.
Als eerste wordt op het terrein zand en grond
gestort. Het bouwrijp maken duurt ongeveer tot
oktober 2021. Daarna vraagt Van Wijnen een
omgevingsvergunning aan voor de bouw van
het appartementencomplex.

Geld verdienen met toffe ideeën
Zit uw zoon of dochter op de middelbare
school en barst hij of zij van de toffe ideeën
voor (digitale) activiteiten voor jongeren? Laat
ze dán even meelezen, want hun ideeën zijn
geld waard.

Aanmelden
Schiet je meteen al iets cools te binnen? Wacht
dan niet en stuur direct een mail naar cultuur@
zwijndrecht.nl. Vermeld hierbij je naam, leeftijd,
school/klas, telefoonnummer en een korte motivatie. Aanmelden kan tot 31 januari 2021. Op 1
De gemeente Zwijndrecht is op zoek naar zo’n februari hoor je of jij bij de selectie zit
20 jongeren en minstens zoveel toffe ideeën
voor (digitale) sportieve- en culturele activiteiJeugd aan Zet. Wethouder Jeugd Ronald de
ten voor in de voorjaarsvakantie (20 tot en met
Meij vindt het belangrijk om in deze tijd ex28 februari 2021). Een digitale sportchallenge,
tra aandacht te hebben voor onze jongeren:
een karaokesessie met de leukste songs van
“Veel jongeren hebben het moeilijk in deze
2020? Of iets totaal anders? Het kan allemaal,
crisis. Juist zij hebben grote behoefte aan
zolang jouw idee te maken heeft met sport en
alles wat kort geleden nog zo gewoon leek:
cultuur! Denk en organiseer jij mee?
naar school gaan, werken, uitgaan, elkaar
ontmoeten, sporten. Dat ligt nu grotendeels
Hét idee
stil met grote gevolgen voor hun leven.”
Samen met andere jongeren uit Zwijndrecht
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld via
werk je tijdens 3 (digitale) meetings ideeën
de subsidie ‘Jeugd aan Zet’ om jongeren een
uit en vervolgens organiseer je met elkaar misteuntje in de rug te geven. Ronald de Meij:
nimaal één culturele- en één sportactiviteit. Er
“Met deze subsidie willen we onze jongeren
is voldoende budget beschikbaar om echt iets
uitdagen om met elkaar leuke activiteiten te
leuks neer te zetten. Voor je inzet bij de drie
organiseren die uiteraard binnen de maatmeetings én de organisatie van twee activiteiregelen passen. Ik hoop dat veel jongeren
ten verdien je €100,- aan cadeaubonnen. De
meedoen, dat ze weer plezier hebben in het
(digitale) meetings zijn op: woensdag 3, 10 en
samenwerken aan iets leuks en het levert
17 februari van 16.00 – 17.30 uur.
ook nog een aardige zakcent op. Dus, jongeren van Zwijndrecht, meld je aan.”

Voor vragen over uw huurtoeslag, zorgtoeslag,
kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag
kunt u terecht bij bureau Sociaal Raadslieden
Bureau Sociaal Raadslieden is een toeslagenservicepunt. Dat betekent dat zij korte
lijnen met de Belastingdienst toeslagen hebben, waardoor zij u goed kunnen helpen en
indien nodig rechtstreeks contact met medewerkers van toeslagen kunnen opnemen.
Actueel is natuurlijk de toeslagenaffaire. Het
is gebleken dat veel mensen heel erg in de
problemen zijn gekomen doordat ze onterecht als fraudeur werden gezien. Bent u gedupeerde in de toeslagenaffaire, dan kunt u
een afspraak maken bij sociaal raadslieden.
Is uw jaarinkomen voor 2021 anders dan
voor 2020, dan moet u dat nu aan de Belastingdienst doorgeven. Doet u dat niet, dan
loopt u de kans dat u een terugvordering

krijgt. Kunt u dit niet zelf, dan kan sociaal
raadslieden u helpen.
Zo zijn er uiteraard nog meer vragen over
toeslagen. Heeft u daar hulp bij nodig,
dan kunt u een afspraak maken bij Sociaal
Raadslieden. Ook in deze coronatijd zijn er
spreekuren in het gemeentehuis. U kunt
daarvoor bellen op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.
Het telefoonnummer van Sociaal Raadslieden is 078-7703720. Mailen kan ook: sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl
Uiteraard kunt u ook voor andere vragen bij
Sociaal Raadslieden terecht!
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raadsvergadering 26 januari over
Natuurpark Hooge Nesse en jeugd
Dinsdag 26 januari om 20.00 uur is er een
digitale gemeenteraadsvergadering. Natuurpark Hooge Nesse en de Service Organisatie
Jeugd staan onder meer op de agenda. Inspreken kan, meld u tot 4 uur voor de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl

se. Het natuureducatiecentrum is inmiddels
technisch opgeleverd. Gevraagd wordt in te
stemmen met het projectplan voor de organisatiestructuur, de exploitatie en beheer van
het natuureducatiecentrum, het beheer van
het volledige natuurpark en het stimuleren
van de doorontwikkeling in duurzaam en cirOp www.raadzwijndrecht.nl vindt u de agen- culair gebruik en beheer van het gebouw en
da en bent u van harte welkom de vergade- het park. De gemeenteraad vindt het gebouw
ring digitaal via video live mee te kijken.
prachtig met vele mogelijkheden De raadsleden hadden nog veel vragen met name over
de financiën. Afgesproken werd om extra cijfers toe te voegen aan het project plan. Het
debat zal dan ook met name over de financiën gaan.
Service Organisatie Jeugd
De raad wordt gevraagd een zienswijze in te
dienen op de begrotingswijziging 2021 van
Natuurpark Hooge Nesse
de Service Organisatie Jeugd. Er wordt over
Op 5 januari werd de raad bijgepraat in de de aangepaste brief gesproken.
carrousel over het Natuurpark de Hooge Nes-

Agenda raadsvergadering
Vergadering via MS Teams -Openbaar /
live stream. Aanvang: 20.00 uur
1. Opening en vaststelling agenda
a. Ontslag Ingrid van Tuyl en Sjaak van Peski
als raadscommissieleden van SP
b. Ontslag Ron Bijl als raadscommissielid
VVD
c. Installatie Ron Bijl als raadslid VVD
2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
3. Terugkoppeling van het college
4. Vaststellen besluitenlijst van: 08 december 2020
5. Ter besluitvorming:
Hamerstukken
a. Actualisatie beleid voor weekmarkten
b. Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam
c. Besluit verlenging en wijziging GR Schade-

schap HSL-Zuid
d. Grote aanpak Eikeboomstraat
e. Grote aanpak Sportlaan Heerjansdam fase 2
f. Grote aanpak Witte de Withstraat
6. Ter besluitvorming:
Debat
a. Natuurpark Hooge Nesse
b. Zienswijze begrotingswijziging SOJ 2021
c. Aanvraag suppletie-uitkering Bommenregeling
7. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke
vragen
b. Stukkenlijsten 11 december 2020, 18
december 2020, 08 januari 2021, 15 januari
2021
8. Sluiting

Oriëntatieavond omgeving watertoren op 28 januari
Donderdag 28 januari van 20.00 tot 21.00 uur
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over
de procedure van de aanvraag omgevingsvergunning nabij Westerschelde 1. Dit wordt
gedaan door middel van een presentatie,
waarin wordt weergegeven welke procedure
gevolgd wordt en waarom. Daarnaast wordt

ook aangegeven hoe hierbij de Rijksdienst
voor cultureel erfgoed en Welstand wordt betrokken. De raadsleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de procedure.
Dit gebeurt via een openbare bijeenkomst die
u via onze website www.raadzwijndrecht via
een video live verbinding kunt volgen.

Doortrappen in Zwijndrecht en
Heerjansdam
Om de fietsongevallen te verminderen is ‘Doortrappen’ in het leven geroepen, met als doel
fietsers langer mobiel te houden op een veilige
manier. De Vivera sportcoaches geven invulling aan Doortrappen in Zwijndrecht en Heerjansdam door middel van het organiseren van
gezellige bijeenkomsten.

voor damesfietsen: steeds meer heren zijn overgestapt naar een sportieve fiets met lage instap.
Wilt u meer tips of meer weten over ‘Doortrappen’ of meer informatie over sporten ontvangen?
Stuur dan een mail naar viversportcoach@hattricksport.nl

Deze bijeenkomsten bestaan uit fietstochten en
een combinatie van theorie en praktijk om iedereen veilig in het zadel te houden. Deze informatieve en gezellige bijeenkomsten gaan weer van
start, zodra de maatregelen rondom corona versoepelen. Ook werken partners mee zoals de lokale fietsenmaker, fysio en de wijkagent. Heeft u
nu al behoefte aan tips en oefeningen voor thuis?
U vindt ze terug in het ‘Vivera Blijf Fit’ boekje.
Tips om veilig te blijven fietsen:
Tip 1: Wees extra alert bij slecht weer
Bij regen of vorst kunnen sommige plekken onverwachts glad zijn. Check van tevoren de weersberichten, zorg voor goede verlichting, reflectoren en opvallende kleding en ga zekerder op weg.

‘Vivera Blijf Fit’ boekje
In het ‘Vivera Blijf Fit’ boekje behandelen de
Vivera sportcoaches verschillende thema’s
op het gebied van bewegen en gezondheid.
Denk aan Vivera sport, Doortrappen, valpreventie en wandelen. Juist in deze tijd is bewegen erg belangrijk voor het vitaal ouder
worden.

Tip 2: Houd afstand
Wil je ruimte houden om uit te wijken als dat
nodig is? Richtlijn: blijf zo’n 50 cm weg van een
stoeprand, berm of geparkeerde auto’s.
Tip 3: Lage instap
Een lage instap zorgt ervoor dat je makkelijk op
en af kunt stappen. Dit geldt zeker niet alleen

Wegafsluitingen
•
•

Ringdijk parallelweg - werkzaamheden
riool en bestrating - einddatum volgt
Goeman Borgesiussingel, Fransen
van de Puttestraat, Kappeyne van
Coppelloplantsoen, Keucheniusstraat,
Tak van Poortvlietstraat, Samuel van

•

Houtensingel en Schaepmanlaan onderhoud bestrating - einddatum 5
februari 2021
Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer informatie www.
zwijndrecht.nl/walburgknaptop

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de
burgemeester zijn, in de periode van 11 januari 2021
tot en met 17 januari 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:
Exploitatievergunning voor het horecabedrijf J. Reedijk, t.h.o.d.n. Verhage, gelegen op het perceel Biesbos 6, 3332 EC te Zwijndrecht. Deze vergunning is
voor onbepaalde tijd verleend.
Standplaatsvergunning voor het verkopen van gebakken en verse vis op locatie Kromme Nering in
Heerjansdam op woensdagen tot 1 januari 2021.
Standplaatsvergunning voor de verkoop van kaasen zuivelproducten op locatie het Wagenveld bij de
Passage in Zwijndrecht op woensdagen tot 1 januari
2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 8 januari tot en met 15 januari 2021
zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
•
•

Lisdodde 6 HJD (2021-004): het plaatsen van
een airco op de bestaande aanbouw aan de
achterzijde van de woning 12-1-2021
Norderstedtplein 6 (2021-005): het kappen
van 5 bomen 13-1-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 8 januari tot en met 15 januari 2021
zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
•

Sweelinckplantsoen 100 (2020-253): het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 12-1-2021
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Bekendmakingen (vervolg)
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 8 januari
tot en met 15 januari 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
de beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•
•
•

Jeroen Boschlaan ong. (2020-248):
het kappen van 14 bomen 12-1-2021
Sportlaan ong. HJD (2020-249): het
kappen van 4 bomen 12-1-2021
Laurensvliet 22 (2020-254): het
revitaliseren en verbouwen van de
basisschool en het plaatsen van 2
buitenbergingen 11-1-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een
bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. De
manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.
BEKENDMAKINGEN
Allonge woningbouwontwikkeling Beneluxlaan 5
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van de op 23 december 2020,
voorafgaand aan de start van de ruimtelijke procedure voor de bouw van levensloopbestendige appartementen, gesloten
allonge (aanvulling) op de anterieure
overeenkomst. Aanleiding voor het sluiten van de allonge is een wijziging in de
benodigde ruimtelijke procedure om de
woningbouwontwikkeling mogelijk te
maken. In plaats van een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht

(Wabo) wordt voor deze ontwikkeling
een procedure tot herziening van het bestemmingsplan doorlopen. In de allonge
heeft de gemeente afspraken vastgelegd
rondom de plankosten die samenhangen
met deze herziening.
Inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de allonge ligt vanaf 21 januari 2021
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-11.00 uur
- Woensdag van 15.00-20.00 uur
Om de stukken op het gemeentehuis in te
zien, dient u een afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl. Op verzoek kunnen de
stukken ook naar u worden toegestuurd.

Wijzigingen Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de
vergadering van 14 januari 2021 een gewijzigd Besluit maatwerkvoorzieningen
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. Het gewijzigde besluit treedt met terugwerkende kracht op
1 januari 2021 in werking.
De reden voor wijziging van het Besluit is
de indexering van de in het Besluit opgenomen bedragen.
Wilt u het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden inzien, kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

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

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

Stukken ter
inzage

Openingstijden
Kijk voor de aangepaste openingstijden en dienstverlening tijdens de
coronacrisis op pagina 6.
Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur

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

Digitaal
Steeds meer producten zijn ook
digitaal te krijgen op
www.zwijndrecht.nl

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,-.

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.

