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Wethouder overhandigt cheques aan Kledingbank en Voedselbank
De Kledingbank en de Voedselbank in Zwijndrecht hebben donderdag 26 augustus allebei een cheque van 500 euro gekregen. De
cheques zijn overhandigd door wethouder
Tycho Jansen (Armoede).
Persoonlijke verzorging
De bijdrage is bedoeld om producten voor
persoonlijke verzorging aan te schaffen, zoals maandverband, tampons en luiers. De
Kledingbank is zes weken geleden begonnen met het verstrekken van maandverband
en tampons. “De behoefte eraan is groot.
Daarom kunnen we deze bijdrage van de gemeente Zwijndrecht goed gebruiken”, zegt
het bestuur van de Kledingbank.

ten waarvan wij zien dat er flinke behoefte
aan is bij onze klanten. Wij gaan het geld dus
gebruiken om zowel maandverband als luiers
aan te schaffen.”
Kwetsbare inwoners
Wethouder Tycho Jansen bedankt de Voedselbank en de Kledingbank. “Dit helpt kwetsbare inwoners aan vaak dure producten voor
persoonlijke verzorging. Een prachtig initiatief van de Kledingbank en de Voedselbank.”

Honderden klanten
De Kledingbank heeft in Zwijndrecht 1800
klanten. Die mogen zowel in de zomer als in
de winter in elk geval 25 producten uitzoeken. De Voedselbank in Zwijndrecht deelt
Luiers
wekelijks 170 pakketten uit. Daarmee worden
Voorzitter Wim Sandee van de Voedselbank zo’n 400 mensen geholpen. De helft daarvan
onderschrijft dat. Hij ziet ook een grote be- is jonger dan 18.
hoefte aan luiers. “Ook dat zijn dure produc-

Back2school-week met
aandacht voor gezonde
lunchtrommel
De scholen zijn deze week weer begonnen! De GGD Zuid-Holland Zuid en de regisseurs van JOGG (Jongeren op Gezond
Gewicht) benutten deze week met de actie
‘Back2school’. Alle basisscholen in de regio Zuid-Holland Zuid ontvangen het boekje
Geen Rommel in je Trommel, met gezonde
inspiratie voor de lunchtrommel.

ONTDEK
ONZE
MOOIE
PLEKJES

Stel vragen aan een diëtist
Kinderen krijgen het boekje via school mee
naar huis. Daarnaast kunnen ouders deze
week vragen stellen aan een diëtist bij de Lidl
in de wijk Kort-Ambacht (tegenover Hart van
Meerdervoort) en kunnen zij kortingsbonnen ontvangen op groente en fruit (zolang de
voorraad strekt). Naast gezond eten is ook
bewegen heel belangrijk. De kans is groot dat
je de Toppie-mascotte in deze winkel tegenkomt. Want ook de sportcoaches gaan weer
van start met beweegactiviteiten op school.
We zijn heel blij dat Lidl JOGG-partner is geworden en meedoet met de Back2schoolweek. Tijdens de Zomerschool Zwijndrecht
sponsorde Lidl ook het dagelijkse fruit.

Verder deze week
Ook de bibliotheek draagt de actie een warm
hart toe. Hier is een leestafel ingericht met
boekjes over een gezonde leefstijl. Welzijnsorganisatie Diverz besteedt aandacht
aan het boekje tijdens de kidsclubs in de
wijkgebouwen.
Samen gaan we voor een goede en gezonde
start van het nieuwe schooljaar!

Benieuwd hoe tijdens de Zomerschool kinderen hun eigen gezonde lunch maakten en uitleg kregen van kinderdiëtist Dominique Flink
over gezonde voeding? Scan de QR-code en
bekijk de video!

Gezonde inspiratie op de leestafel in bibliotheek Walburg
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Oriëntatieavond raad 7 september
over PFAS
Dinsdag 7 september van 19.30 tot 21.30 GGD Zuid-Holland Zuid geven informatie
uur staat PFAS op de agenda tijdens de aan de gemeenteraad over de stand van
oriëntatieavond van de raad.
zaken en is er gelegenheid voor de raad om
vragen te stellen.
Uit onderzoek is gebleken dat PFAS toch
schadelijker is voor de gezondheid dan U kunt de vergadering digitaal volgen op
eerder gedacht. Wat betekent dat voor de onze website www.raadzwijndrecht.nl bij
gezondheid van inwoners van de gemeente video (live).
Zwijndrecht? Omgevingsdienst OZHZ en de

jouw visgraat
wordt
groen gas.
een schone wereld.
we doen het gewoon.

Meer nieuws van de gemeenteraad
lezen? Neem een gratis abonnement
op de RaadsFlits.
Nieuwsgierig naar nieuws van de gemeenteraad van Zwijndrecht? Neem dan
een (gratis) abonnement op onze digitale
nieuwsbrief RaadsFlits. Hierin leest u informatie over de vergaderingen van de ge-

meenteraad en u blijft op de hoogte over de
standpunten van de Zwijndrechtse politiek.
Aanmelden kan via de website:
www.raadzwijndrecht.nl

Wegafsluitingen

gft &
etensresten

hvcgroep.nl

- Heer Oudelands Ambacht fase 3a – grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Admiraal de Ruyterweg – asfaltwerkzaamheden op de Admiraal de Ruijterweg
tussen de Burgemeester van ‘t Hoffweg en de Witte de Withstraat – 13 tot en
met 17 september 2021
- Witte de Withstraat en omgeving – grote aanpak
- Jeroen Boschlaan – grote aanpak – 28 juni tot en met december 2021
- Boshuizen – onderhoud bestrating – 23 augustus tot en met eind september
2021
- Laan van Walburg – onderhoud aan voet- en fietspaden – 12 augustus tot en
met eind september 2021
- Slagveld – rioolwerkzaamheden – 31 augustus 2021 tot en met half november
2021
- Lindtsedijk – onderhoud spoorwegovergang – 6 tot en met 11 september 2021
- Karel Doormanlaan rijstrook van Brugweg naar de Bilderdijkstraat – asfaltwerkzaamheden – 16 september 2021

Beste inwoner,
Iedereen loopt in zijn leven wel eens tegen problemen aan, variërend van klein
naar groot. Juist op die momenten is het ontzettend belangrijk dat u de zorg
krijgt die u nodig heeft. Het Vivera Sociaal Wijkteam is hét centrale punt in
Zwijndrecht waar u als inwoners terecht kunt met vragen over zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan vragen over gezondheid, opvoeding, relatie
en scheiden, uitkering en schulden.
De eerste stap naar hulp zetten is vaak moeilijk, maar zoek die zorg en ondersteuning op. Het Vivera Sociaal Wijkteam is er om u te helpen, naast u te staan
en ervoor te zorgen dat u weer met vertrouwen de toekomst in gaat. Zet die
eerste stap, hoe moeilijk dit soms ook lijkt.
Het Vivera Sociaal Wijkteam is er voor u.
Ronald de Meij
Wethouder gemeente Zwijndrecht
Wethouder Ronald de Meij (Zorg en Welzijn) bij Vivera Sociaal Wijkteam.

Voormalig cliënt werkt nu als vrijwilliger bij uniek project

“Zwijndrecht boft met het Vivera Sociaal Wijkteam”
Patrick Stam was ernstig ziek, verloor zijn
baan en moest op zoek naar een nieuwe
woning. Uiteindelijk zocht hij met succes
hulp bij het Vivera Sociaal Wijkteam. Nu
werkt hij als vrijwilliger mee aan een uniek
project van het Vivera Sociaal Wijkteam en
de Sociale Dienst Drechtsteden.

vanzelfsprekend en zijn verbaasd dat er in
het verleden niet zo werd gewerkt.
Blij
Wethouder Ronald de Meij (Zorg) is blij dat
het proefproject lijkt aan te slaan. “De gemeente Zwijndrecht heeft als doel om mensen die hulp nodig hebben dicht bij huis zo
goed mogelijk te helpen. Daarom zijn we
blij dat het Vivera Sociaal Wijkteam dé plek
is waar mensen met al hun hulpvragen terecht kunnen. En het is natuurlijk helemaal
mooi als mensen zoals Patrick Stam niet alleen goed door ons zijn geholpen maar ons
daarna ook nog eens komen helpen om de
zorg nog beter te krijgen.”

Het Vivera Sociaal Wijkteam is dé plek waar
inwoners van Zwijndrecht terecht kunnen
met al hun vragen over zorg en ondersteuning. Om inwoners nog beter van dienst
te kunnen zijn, hebben het Vivera Sociaal
Wijkteam en de Sociale Dienst Drechtsteden de handen ineen geslagen. Ze doen een
proef waarbij inwoners met een uitkering en
meerdere hulpvragen voortaan op één plek
worden geholpen.
Patrick Stam kan het iedere inwoner van
Zwijndrecht die in de problemen komt alProef
leen maar aanraden om hulp te vragen bij
Zwijndrecht wil op deze manier inwoners het Vivera Sociaal Wijkteam. Net zoals veel
met meerdere hulpvragen beter helpen. mensen vond hij hulp zoeken lastig. “Niet
Patrick Stam is betrokken als vrijwilliger bij omdat die hulp er niet was. Wel omdat ik
het project. Voordat hij hulp zocht bij het me schaamde voor mijn situatie. Ik heb
Vivera Sociaal Wijkteam, werkte hij zelf nota bene zelf als hulpverlener gewerkt. Die
jarenlang als maatschappelijk dienstverlener. schaamte vormde een drempel. Het is erg
Zijn rol bij het project is nu om de belangen lastig om toe te geven dat je op bepaalde
van cliënten te bewaken.
vlakken hulp nodig hebt.”

Voormalig cliënt en vrijwilliger Patrick Stam deelt zijn ervaring over het Vivera Sociaal Wijkteam.

tacten die nodig waren op het gebied van
financiën en gezondheid. “Je moet zoveel
dingen regelen. Op den duur wordt het teveel. Dan is het niet meer te doen. Toen ik
me meldde bij het Vivera Sociaal Wijkteam,
hebben ze me bij de hand genomen. Ik vond
Tot nu toe doen 75 gezinnen in Zwijndrecht Steunpilaar
daar een soort steunpilaar. Ze luisterden
mee aan de proef. Betrokken inwoners vin- Toch zette hij de stap, omdat hij dreigde te naar me en ik voelde me echt gehoord. Ik
den de nieuwe manier van werken eigenlijk verdrinken in de grote hoeveelheid aan con- ben voornamelijk geholpen omdat ik ie-

mand aan mijn zijde heb gekregen.”
Besluit
Het proefproject van het Vivera Sociaal
Wijkteam en de Sociale Dienst Drechtsteden loopt tot het einde van dit jaar Daarna
wordt besloten of de nieuwe manier van
werken volledig wordt ingevoerd.

Benieuwd naar het hele verhaal
van Patrick Stam en zijn ervaring met het Vivera Sociaal Wijkteam?
Bekijk dan zijn video.
Scan de QR-code hiernaast of ga
naar het YouTube-kanaal van de
gemeente Zwijndrecht.

Vorig jaar kregen 2.400
inwoners ondersteuning
Het Vivera Sociaal Wijkteam heeft in 2020
ruim 2.400 inwoners ondersteuning aangeboden. Het team bestaat uit 45 professionals die mensen met een hulpvraag zo
goed mogelijk willen helpen. In 2020 zijn
het Vivera Wijkteam en het Centrum voor
Jeugd en Gezin opgegaan in het Vivera Sociaal Wijkteam, dat hulp en ondersteuning
wil bieden aan alle inwoners van Zwijndrecht die dat nodig hebben.

een verwijzing via school of het consultatiebureau. Om alle mensen die zorg nodig
hebben te helpen, heeft het Vivera Sociaal
Wijkteam maatschappelijk werkers, jeugdprofessionals, schoolmaatschappelijkwerkers, cliëntondersteuners, verpleegkundigen, ouderenadviseurs, een verpleegkundig
specialist en een gedragswetenschapper in
dienst.

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

Inwoners kwamen in contact met het Vivera Sociaal Wijkteam via spreekuren in
de wijkcentra, telefoon, mail, website of na

Cursus assertiviteit voor
volwassenen najaar 2021
Vindt u dat u vaak over uw eigen grenzen
heengaat? Doet u vaak dingen terwijl u er
geen in heeft, omdat u geen ‘nee’ durft te
zeggen? Wilt u zeggen wat u denkt, maar
lukt u dit niet zonder boos te worden? Wilt
u dit graag veranderen, maar weet u niet
hoe? Weet dat u niet de enige bent. Het
Vivera Sociaal Wijkteam start in het najaar
met een cursus assertiviteit voor volwassenen.
Acht workshops
De cursus bestaat uit acht workshops met
verschillende thema’s: Assertiviteit, Nonverbale communicatie, opkomen voor uzelf,
niet-realistisch denken, complimenten
geven en ontvangen, kritiek geven en ontvangen, ruzie en conflicten en de dramadriehoek. Meer informatie vindt u op www.
viverasociaalwijkteam.nl
Overdag én in de avonduren
U kunt de workshops als los onderdeel
volgen, maar u kunt de cursus ook in zijn
geheel volgen. Alle acht de workshops worden twee keer gegeven: maandagochtend
van 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond
van 19.00 – 21.00 uur. U heeft dus de keuze
om de cursus overdag of in de avonduren
te volgen.
Voor wie? Waar? Wanneer?
De cursus begint in de laatste week van
september (maandag 27 september/donderdag 30 september) en duurt tot eind
november (maandag 22 november/donderdag 25 november). Inwoners van Heerjansdam en Zwijndrecht van 18 jaar en ouder
kunnen deelnemen aan de cursus. De cursus wordt gegeven in wijkcentrum Kubiek,

Zwaluwstraat 1 in Zwijndrecht.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de workshops. De gemeente Zwijndrecht betaalt
deze cursus voor u.

Een kleine of
een grote
vraag

Aanmelden?
Voorwaarden voor het deelnemen aan deze
cursus is dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.
Wilt u zich aanmelden voor de cursus en/
of losse workshops, dan kunt u contact
opnemen met Romy van Wanrooij (0654278033) of met Marisca van Gameren
(06-50864315).
Meer informative vindt u op onze website:
www.viverasociaalwijkteam.nl

Voor kleine of grote vragen over jeugd, relaties, gezondheid, werk, geldzaken,
wonen, mantelzorg, vrijwilligers, meedoen en activiteiten.

viverasociaalwijkteam.nl
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Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- ner en een mobiel toilet bij het P.J.
SELIJKE VERORDENING EN BIJZON- Oudplein 1-152 en Gerbrandyplein
DERE WETTEN
16-154 in Zwijndrecht. Dit voor de
periode van 16 augustus 2021 tot en
Door of namens burgemeester en met 10 december 2021.
wethouders of de burgemeester
zijn, in de periode van 23 augustus Evenementenvergunning voor de
2021 tot en met 29 augustus 2021, Regionale Vogeltentoonstelling in
de volgende beschikkingen afgege- de kantine van LR&PC Develruiven:
ters, gelegen aan de Molenwei 3 te
Heerjansdam. Het evenement vindt
Vergunning gebruik openbare plaats in de periode van 26 oktober
ruimte voor het plaatsen van een 2021 tot en met 30 oktober 2021 van
keet, opslagcontainer en een dixi 08.00 tot 22.00 uur.
met een depotlocatie van bij benadering 110 m2; het exacte gebruik Ontheffing Drank- en Horecawet
wordt tijdens de uitvoering ingeme- voor de Regionale Vogeltentoonten. Deze worden geplaatst bij de stelling in de kantine van LR&PC DeMerelstraat/hoek Reigerstraat in velruiters, gelegen aan de Molenwei
Zwijndrecht voor de periode van 30 3 te Heerjansdam. Deze ontheffing
augustus 2021 tot en met 29 okto- is verleend voor 28 oktober 2021
ber 2021.
van 19.30 tot 22.00 uur, 29 oktober
2021 van 12.00 tot 22.00 uur en 30
Vergunning gebruik openbare oktober 2021 van 12.00 tot 16.30
ruimte voor het plaatsen van een uur.
opslagcontainer en schaftwagen
aan Fazantplein 17-128 in Zwijn- Melding klein evenement voor het
drecht. Deze zullen in verband met organiseren van een personeelshet vervangen van de radiatorkra- feest. De locatie is het parkeerternen in beide flats worden geplaatst rein/tuin naast het gebouw aan de
van 25 augustus 2021 tot en met 1 Langeweg 340 in Zwijndrecht. Dit is
oktober 2021.
op 2 september 2021 tussen 17.00
en 21.00 uur.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een Melding klein evenement voor
afvalcontainer op een parkeerplaats het organiseren van een activiteibij de Gerard Doustraat in Zwijn- tenmiddag voor de buurtmoestuin
drecht. Dit voor de periode van 20 Walburg op zaterdag 11 september
augustus 2021 tot en met 24 augus- 2021 tussen 16.00 en 18.00 uur. De
tus 2021.
locatie is het parkeerterrein aan de
achterzijde van de Bethelkerk, RotVergunning gebruik openbare ruim- terdamseweg 73 in Zwijndrecht.
te voor het plaatsen van een bouwcontainer op een parkeerplaats bij Nadere informatie kunt u krijgen bij
de Verweystraat 9 in Zwijndrecht. de afdeling Gemeentewinkel, via teDit voor de periode van 26 augustus lefoonnummer: 14 078.
2021 tot en met 03 september 2021.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het gebruik van openbare grond voor 2x een opslagcontai-

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

om omgevingsvergunning de be- drecht.nl of u geeft uw reactie in
slistermijn verlengd met een termijn handen van de marktmeester.
van 6 weken:

Ingediende aanvragen
In de periode van 19 augustus tot
en met 26 augustus 2021 zijn de •
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):
•
•

•
•
•

Ds. J.A. Visserstraat 35 HJD
(2021-208): verhogen van
gehele kap van de woning 248-2021
Spechtstraat 42 (2021-209):
plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning 25-8-2021
Suite 22 (2021-210): het kappen van een dennenboom
25-8-2021
Trompetstraat 45 (2021-211:
het kappen van een amberboom 26-8-2021

Verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure
In de periode van 19 augustus tot
en met 26 augustus 2021 zijn de
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres,
activiteit, datum besluit):
•

•

•

•

Zwaanwijk 12 (2021-182):
plaatsen overkapping in de
achtertuin 26-8-2021
Swanendrift 12 (2021-184):
plaatsen van tuinoverkapping
26-8-2021
Daltonstraat 6 (2021-186):
intern verbouwen bestaand
bedrijfsgebouw en het buiten
plaatsen van een warmwaterbuffertank 26-8-2021

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 email: gemeente@zwijndrecht.nl.
TER INZAGE

Dollard 48 (2021-105): verbouwen van voormalige dansschool en opslagruimte naar
kantoren met bijbehorende
functies 26-8-2021
Bolero 54 (2021-144): plaatsen
van berging met meterkast
t.b.v. woonwagenstandplaats
19-8-2021
De Kring 11 (2021-172): het uitbreiden van het terras (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) 26-8-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en
wethouders is in de periode van 19
augustus tot en met 26 augustus
2021 van de volgende aanvragen

Nieuw beleid voor standplaatsen
ter inzage
De gemeente Zwijndrecht heeft het
beleid voor APV-standplaatsen verbeterd. Hiervoor is eerder dit jaar de
input gevraagd van belanghebbenden. Op basis van alle uitkomsten
is het nieuwe standplaatsenbeleid
gemaakt. Dit ligt nu ter inzage voor
6 weken.
Op www.zwijndrecht.nl/ondernemers kunt u het nieuwe beleid lezen. Wilt u reageren? Doe dit dan
voor 9 oktober 2021. Reageren kan
schriftelijk naar de gemeente Zwijndrecht, de heer P. van Loon, Raadhuisplein 3, 3331BT, Zwijndrecht.
Per e-mail naar p.van.loon@zwijn-

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.

