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Beste Zwijndrechtenaren,
Al meer dan tien maanden. Zo
lang leven we al in deze coronacrisis. We houden ons aan
ontzettend veel regels. Daar is
het tijdschema van de avondklok nog bijgekomen ook. Terugkijkend op de eerste dagen
met avondklok, wil ik u zeggen dat we het in Zwijndrecht
keurig hebben gedaan. Nagenoeg iedereen heeft zich aan de tijdsinstructies van de avondklok
gehouden. Er zijn geen gekke dingen gebeurd. Hartstikke goed.
Dank u wel!
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In deze brief wil ik graag mijn waardering uitspreken. Naar onze
verpleegkundigen en artsen. Alle medewerkers in ziekenhuizen
en andere zorginstellingen. Naar de leerkrachten die onze kinderen video-onderwijs geven. Naar alle ouders die hun kinderen
helpen bij dat thuisonderwijs. Naar de kinderen die zoveel geduld
opbrengen. Ik heb grote bewondering voor de ondernemers die
voortdurend kijken hoe ze toch nog een beetje omzet kunnen
draaien. Hoe ze hun medewerkers de kost kunnen blijven geven.
Mijn waardering geldt ook voor de sportverenigingen die ervoor
zorgen dat hun jeugdleden in beweging blijven. Voor de kerken
en moskeeën die met video-diensten verbinding houden met hun
gelovigen. Ik spreek mijn oprechte waardering uit naar u allemaal.
Naar alle Zwijndrechtenaren. Op uw eigen manier helpt u mee om
corona te verslaan.
Lieve mensen, we bijten door deze zure appel heen. Met onze opgelegde rust, reinheid en regelmaat zorgen we dat we licht zien
aan het einde van de tunnel. Al is die tunnel nog zo lang. Het komt
goed. Er komt een moment dat we weer naar school gaan. Naar
winkel en naar werk. Dan hebben we de avondklok bij het oudvuil gezet. De poorten geopend en de muziek weer aangedraaid.
Tot dan zijn we dapper en houden we vol. Dus zeg ik u nogmaals:
dank u wel!
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester

of 1 huishouden.
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Ontmoetingen

Lastig is het wel. Zelf doe ik bijvoorbeeld graag mijn boodschappen om half tien ‘s avonds. Dat gaat niet meer, dus ik moet het anders inplannen. En er zijn al zoveel dingen die niet meer kunnen of
die we anders moeten doen. Maar we doen het allemaal, ook die
avondklok, om een reden. We doen het om zo snel mogelijk weer
naar normaal te kunnen. Weer te kunnen sporten. Gezellig wat
te drinken met vrienden. Naar een restaurant te kunnen. Weer te
zingen met elkaar. Naar school te gaan. Ouders en grootouders te
bezoeken. Verheugt u zich net als ik?
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Oog voor elkaar tijdens
lockdown
Wij zitten op dit moment in een lockdown.
Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk andere mensen te ontmoeten en op
die manier het coronavirus in te dammen.

praatje maken? Diverz
biedt een luisterend oor
van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur via telefoonnummer
Minder mensen ontmoeten is natuurlijk (078) 620 60 60.
zwaar, voor iedereen. Probeer daarom contact te houden met anderen via de telefoon
of videobellen. En let extra op mensen om u
heen, van wie u weet dat ze ziek zijn, eenzaam
zijn of psychische klachten hebben. Een klein
gebaar kan een groot verschil maken.
Hulp in Zwijndrecht
Schroom niet om hulp in te schakelen als dat
nodig is. Via www.zwijndrechtvoorelkaar.nl
kunt u hulp vragen of hulp aanbieden. Het
belteam van Diverz staat ook voor u klaar.
Heeft u een vraag of wilt u gewoon even een
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Avondklok van 21.00 tot 04.30 uur
In heel Nederland geldt een avondklok. Van
21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends
blijft u binnen. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.
Waarom geldt de avondklok van 21.00 uur –
04.30 uur?
Dit is een zware coronamaatregel bovenop de
huidige lockdown om het ontvangen van bezoek
en ontmoetingen in groepen tegen te gaan.
Er zijn grote zorgen over de Britse variant van
het coronavirus, die nog besmettelijker is dan
het virus dat we al kennen. Naar andere varianten wordt nog onderzoek gedaan. Daarnaast zijn
er andere varianten van het virus ontdekt waar
zorgen over bestaan. Het is noodzakelijk om nu
besmettingen af te remmen en de verspreiding
van nieuwe varianten te vertragen. Zodat de ziekenhuizen ruimte houden voor coronapatiënten
en andere zorg zoveel mogelijk door kan gaan.
Als we nu niets extra’s doen, dan kunnen we
daar later spijt van krijgen.

Wie mogen op straat zijn?
U gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk
is. Als het noodzakelijk is dat u naar buiten
gaat, dan moet u het formulier Eigen verklaring
avondklok bij zich hebben. Dit kunt u digitaal
invullen en printen. Bij een noodsituatie, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een
hond heeft u geen formulier nodig. Als u naar
Nederland reist, dan moet u wel laten zien dat
u uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een
vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens
de avondklok reist.
Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat
moet u ook een Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien. Uw werkgever bepaalt
dit en vult dan voor u de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in.

Agenten, opsporingsambtenaren, brandweeren ambulancemedewerkers hoeven voor hun
werk geen formulieren bij zich te hebben.
Ditzelfde geldt voor treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en busVeel mensen worden besmet met corona bij chauffeurs, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en
het samenkomen van familie en vrienden. Het passagiersscheepvaartbemanning.
verbod om ’s avonds buiten te zijn, zorgt ervoor
dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan De avondklok geldt van zaterdag 23 januari
en elkaar ontmoeten. Uit onderzoek blijkt dat 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30
een avondklok helpt om de verspreiding van het uur ‘s ochtends. Kijk voor meer informatie op
virus af te remmen. Als mensen toch zonder gel- www.rijksoverheid.nl/avondklok.
dige reden naar buiten gaan, dan is hier beter
tegen op te treden. De boete is 95 euro.
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De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

Wethouder Tycho Jansen:
“We hebben elkaar nodig”
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er
bijna op. Een jaar dat we beginnen op een
manier, die vermoedelijk (een groot deel van)
dit jaar zal kleuren: volop in de beperkingen.
De afgelopen maanden ben ik in de gesprekken veel begrip tegengekomen. Begrip voor de
maatregelen die nodig zijn om het coronavirus
te bestrijden. Begrip voor de situatie van andere ondernemers en begrip voor de positie
van mensen die geraakt zijn door het virus en
de maatregelen. Maar, ik heb ook gezien, gehoord en ervaren dat de prijs van de maatregelen hoog is en steeds zwaarder weegt. En
wie herkent dat niet?

goede samenwerking met lokale bedrijven en
instellingen. En de afgelopen maanden hebben
we veel bereikt. Maar we moeten nog even volhouden en zullen nog nieuwe uitdagingen het
hoofd moeten bieden.
De gemeente blijft daarvoor beschikbaar. Als
aanspreek- en informatiepunt en als ondersteunende partij. Daarom ook bij deze een uitgestoken hand! Heeft u vragen? Neem contact op met
de accountmanagers of maak een afspraak voor
mijn spreekuur. Kijk hiervoor op
www.zwijndrecht.nl/ondernemers
Hartelijke groet,

Helaas is de lockdown verlengd en is de toekomst nog vol onzekerheden. En al is het beeld Tycho Jansen
van de impact op bedrijven in Zwijndrecht en Wethouder Economische Zaken
Heerjansdam sterk verschillend, iedereen is
zich bewust dat de huidige maatregelen een
zware tol eisen. Gelukkig kunnen we, met de introductie van meerdere vaccins, ons langzaam
gaan richten op het licht aan het eind van de
tunnel.
Wat deze lange periode van crisis en beperkingen ook duidelijk maakt, is dat we elkaar nodig
hebben. Ook de lokale overheid staat machteloos, tenzij we onze energie richten op een
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Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen?
Doe het nu!
Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw
mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via
de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL) subsidie aanvragen. Wilt u de TVL voor

het derde kwartaal van 2020 aanvragen? Doe
het nu! Op vrijdag 29 januari om 17.00 uur
sluit de TVL Q4 2020. Als u hierna een aanvraag doet, bent u te laat en ontvangt u een
afwijzing.

Wethouder Ronald de Meij: “Goed om te zien dat
er binnen de maatregelen hard gewerkt wordt.”
Afgelopen week zijn de maatregelen ter bestrijding van het corona virus verder aangescherpt
en dat heeft op alle inwoners van Zwijndrecht
veel impact. Op de economie, de gezondheid
en op het sociale leven. En juist voor de meest
kwetsbare mensen spreekt wethouder Ronald
de Meij zijn zorg uit. Maar ook is hij dankbaar
dat er in de gemeente maatschappelijke organisaties zijn, die een deel van hun activiteiten
mogen en kunnen voortzetten. Speciaal voor
die inwoners die dat nodig hebben. Zo blijven de buurthuizen en wijkcentra in beschei-

den vorm open en aanvullend vindt er online
aanbod plaats. Bij welzijnsorganisatie Diverz
is een aangepast programma opgestart om
tegemoet te komen aan de wens en behoefte
aan ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners. Ook ZwijndrechtvanElkaar staat klaar
om coronahulpvragen en aanbod te koppelen
en vrijwilligers in te zetten. Ronald de Meij:
“Ik ben blij met dit belangrijke werk voor onze
kwetsbare inwoners. Goed om te zien dat er
binnen de maatregelen hard gewerkt wordt
om mensen die dat nodig hebben te helpen.”
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Gemeente en Pellikaan
tekenen overeenkomst voor
nieuw zwembad
Wethouder Tycho Jansen van gemeente Zwijndrecht en Roy Pellikaan van Pellikaan Bouwbedrijf B.V. hebben op donderdag 8 januari
2021 de ‘Design & Build overeenkomst’ getekend voor de bouw van het nieuwe zwembad voor Zwijndrecht. Gemeente, Bouwbedrijf
Pellikaan, de gebruikers van het zwembad en
andere belanghebbenden gaan de komende
maanden aan de slag om het voorlopig ontwerp uit te werken naar een definitief ontwerp.
Planning is om na de zomervakantie van 2021
te starten met de bouw.
Eind november 2020 maakte het college van
burgemeester en wethouders bekend dat het
ontwerp van Pellikaan de aanbesteding van
het zwembad had gewonnen. Het college is
enthousiast over dit ontwerp dat voldoet aan
alle vastgestelde uitgangspunten en een goede

basis vormt voor het vervolgproces. Wethouder
Tycho Jansen: “Er is goed nagedacht over de
verschillende functies van het gebouw. En het
past mooi in het Develpark. Op duurzaamheid
scoort het gebouw erg goed: het is zuinig met
energie en materialen uit het huidige bad worden opnieuw gebruikt.”
Belangrijke aanwinst
Het nieuwe zwembadgebouw krijgt een wedstrijdbad met acht banen, een doelgroepenbad,
een peuterbad, een glijbaan en een whirlpool.
Wethouder Ronald de Meij: “Een nieuw zwembad is een belangrijke aanwinst voor Zwijndrecht. Veel inwoners, jong en oud, maken al
gebruik van het huidige zwembad. Een mooi,
fris, nieuw zwembad zal zeker nog meer mensen enthousiast maken om te komen zwemmen. En dat is natuurlijk wat we graag zien.”

Start bouw crematorium en
24-uurs kamers op begraafplaats Munnikensteeg
Ook wordt de bestaande aula uitgebreid en gemoderniseerd.
Op maandag 1 februari start de bouw van het
crematorium en 24-uurs kamers op begraafplaats Munnikensteeg. Naast de genoemde
bouw wordt ook de bestaande aula uitgebreid
en gemoderniseerd. De verwachting is dat de
werkzaamheden net na de zomer afgerond zijn
en de faciliteiten dan ook in gebruik genomen
worden.
In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met
het programma van eisen voor het vestigen van
een kleinschalig crematorium, 24-uurs kamers
(eigen rouwkamer) en modernisering van de
bestaande aula op de begraafplaats Munnikensteeg. Klink Uitvaart heeft de aanbesteding gewonnen en heeft de benodigde stappen doorlopen om de bouw te kunnen realiseren. Begin
februari zal er gestart worden met dit project en
de verwachting is dat het crematorium, de 24uurs kamers en aula vanaf augustus gebruikt
kunnen worden.
Ontwerp crematorium en aula
Het ontwerp van het crematorium is kleinschalig, ingetogen en past in de natuurlijke omgeving. Het gebouw waarin de aula ligt wordt op
een natuurlijke en logische manier voorzien van
een uitbreiding. Bij het ontwerp van beide gebouwen
is rekening gehouden met
het duurzaamheidsaspect.
Zo worden er op het dak
van de aula zonnepanelen
geplaatst. En naast isolatie
komen er ook energiezuinige onderdelen. Wethouder Jacqueline van Dongen:
“Een crematorium is een
lang gekoesterde wens en
een verrijking van de mogelijkheden die er nu op de
begraafplaatsen in Zwijndrecht zijn. Het is geen al-

ledaags onderwerp, dus met de gemeenteraad
is een zorgvuldig proces voor de hele ontwikkeling van het plan doorlopen. Ik ben er trots op
dat we nu in de fase van het bouwen zijn aangekomen.”
Bereikbaarheid begraafplaats tijdens werkzaamheden
Uiteraard wordt er geprobeerd de overlast op
de begraafplaats en de omgeving tot een minimum te beperken. Desondanks zijn er toch
enkele gevolgen merkbaar voor de bezoekers
van de begraafplaats. Vanaf 1 februari worden
de hekwerken rondom het parkeerterrein op
doordeweekse dagen om 16.00 uur vergrendeld en is de begraafplaats dus vanaf dat moment afgesloten. Via de personendoorgang kan
de begraafplaats wel worden betreden. In het
weekend worden alle hekken om 16.45 uur vergrendeld. Dit betekent dat in het weekend de
begraafplaats vanaf dat moment is afgesloten.
In verband met het moderniseren van de aula is
het van 1 februari tot en met 31 juli niet mogelijk
om gebruik te maken van de aula. Alternatieven
hiervoor zijn bekend bij het team Begraafplaatsen van gemeente Zwijndrecht.

Iemand in uw omgeving die hulp nodig heeft?
Meld hem of haar bij het Meldpunt Zorg & overlast ZHZ
Bij het Meldpunt Zorg & Overlast Zuid-Holland
Zuid kunnen inwoners melden wanneer zij zich
zorgen maken over hun familielid, buurman
of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving.
Dit kunnen ook mensen zijn van wie inwoners
vinden dat zij zorg nodig hebben maar hier zelf
niet om kunnen of willen vragen. Zo blijven problemen bestaan en worden die misschien erger
of veranderen in verwaarlozing, vereenzaming,
verslaving, vervuiling of overlast. Familie of bu-

netwerk van zorg- hulpverleners in de regio om
meldingen goed aan te kunnen pakken. Bij deze
instanties wordt nagegaan of de persoon van
de melding al bekend is. Het meldpunt werkt in
Zwijndrecht onder andere samen met het Vivera
Sociaal Wijkteam, bemoeizorg, verslavingszorg,
Samenwerking met verschillende partners
Iedere melding die bij het meldpunt binnenkomt Geestelijke Gezondheidszorg, Leger des Heils,
per mail of via de telefoon wordt door een des- politie, WMO instellingen, Veilig Thuis ZHZ en
kundige behandeld. De deskundige gaat na wat woningbouwcorporaties.
er mogelijk aan de hand is en onderzoekt wat er
mogelijk nodig is aan zorg. Het Meldpunt Zorg Maakt u zich zorgen om iemand?
& Overlast werkt nauw samen met een groot Mocht u zich zorgen maken om iemand of heeft
ren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te
melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

u vragen dan kunt u bellen via het telefoonnummer (078)770 85 04, op werkdagen tussen 9.00
en 17.00 uur. U kunt ook altijd mailen via het
mailadres meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl.
Sinds 1 juli 2020 is ook het landelijk telefoonnummer 0800-1205 bereikbaar als u zich zorgen
maakt om iemand. Als u als inwoner uit de gemeente Zwijndrecht dit nummer belt, dan wordt
u doorverbonden met het Meldpunt Zorg &
Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.
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Heeft u een koopwoning of appartement?
Let op de brief in de brievenbus
Bent u woningeigenaar in Zwijndrecht of Heerjansdam? Dan ontvangt u rond 9 februari 2021
een brief van de gemeente Zwijndrecht en het
bedrijf Winst uit je woning. Bij de brief zitten
waardebonnen die u als woningeigenaar kunt
gebruiken om gratis energiebesparende producten te kopen. Om zo uw energierekening te
verlagen! Denk aan ledlampen, tochtstrips of
een waterbesparende douchekop.

Waarom? In 2020 heeft de gemeente subsidie
gekregen om inwoners te stimuleren minder
energie te gebruiken. Het bedrijf Winst uit je
woning is gevraagd om hierbij te helpen. Vorig
jaar zijn we al begonnen met de actie. Woningeigenaren die vorig jaar hun waardebon hebben
verzilverd krijgen in februari opnieuw een waardebon, speciaal voor ledlampen. Woningeigenaren die nog geen gebruik hebben gemaakt

Doe mee met de Toppie
Beweegkalender
Wekelijks 5 online beweegoefeningen en tips
Hoi ik ben Toppie! Helaas duurt de Corona
lockdown wat langer. Met de Beweegkalender
heb je elke dag een leuke beweegoefening of
tip voor tijdens of na het thuisonderwijs. Bewegen zorgt voor een goede concentratie en
een betere weerstand! Leuk voor thuis of in
de klas. Ook na de lockdown kun je natuurlijk
gebruik maken van de kalender.
Wekelijks zetten we 5 beweegoefeningen en
tips online. De afgelopen week zijn de eerste
beweegoefeningen al op de Toppie website
verschenen. Deze kun je
op onze website vinden óf
op ons YouTube-kanaal.
Je kunt de beweegoefeningen en tips dagelijks
bijhouden maar je kunt dit
natuurlijk ook doen wanneer dat jou het beste uitkomt. Blijf FIT!
Delen!
Laat jij Toppie weten welke oefeningen en gezondheidstips jij het leukste
vindt? Dat kan door op
Instagram, Facebook, Tik
Tok of YouTube een berichtje achter te laten of
door een leuke foto of video met ons te delen van
jouw talent. Natuurlijk zullen wij dit delen. Toppie
daagt jou uit!
Heb je zelf een leuk idee
dan zijn we natuurlijk erg
benieuwd! Misschien kan
jij ons dan wel uitdagen
voor jouw zelfbedachte
beweegoefening en zie
jij straks jouw filmpje op
onze sociale media kanalen verschijnen.

Meer informatie vind jij op
www.zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/
beweegkalender
Voor vragen of leuke ideeën mailen naar
contact@toppiecoach.nl

van de actie ontvangen beide waardebonnen.
Let dus goed op de brief rond 9 februari. Het is
geen reclame, maar een mooie actie vanuit de
gemeente!
Wilt u alvast meer weten?
Op www.winstuitjewoning.nl/waardebon vindt
u alle informatie.

Vivera Blijf Fit boekje
Interview met Eric Schuuring van Hockey Club Derby
Iedere editie van het Blijf FIT boekje interviewen we een betrokken persoon of lid van
een sportclub of vereniging met aanbod voor
55+. Dit keer Eric Schuuring, al jarenlang lid
en spelleider van Fithockey bij Hockey Club
Derby te Zwijndrecht. Het Vivera blijf fit boekje
ontvangen en het hele interview lezen? Mail
naar viverasportcoach@hattricksport.nl
Wie zijn jullie?
Hockeyclub Derby uit Zwijndrecht is in 1998
ontstaan na een fusie tussen AMHC ‘65 (1965)
uit Hendrik Ido Ambacht en Oude Maas (1970)
uit Zwijndrecht. heeft zo’n 950 leden, waarvan
ruim 850 spelend.
Wat is Fithockey?
Fithockey is een teamsport en wordt het gehele
jaar door gespeeld op kunstgras en op doordeweekse dagen. Het spel wordt gespeeld met
een styrofoam omwikkelde knots en een zachte
bal, met een spelleider en vooral veel gezelligheid. Fithockey is hockey voor je ouders en je
grootouders. Fithockey is dé teamsport voor
55-plussers.

Toernooi met andere gelijkgestemde hockeyverenigingen.
Weetjes over Fithockey bij HC Derby:
•
Het Fithockeyteam speelt elke week op
donderdagmorgen
•
Er is geen hockey ervaring vereist; dat
geldt voor 95% van de huidige deelnemers
•
Om mee te spelen is geen speciale uitrusting nodig, eenvoudige sportkleding en
sportschoenen is voldoende
•
De contributie bedraagt net ietsje meer
dan 2,- euro per keer
•
Een paar keer zonder kosten op proef
meedoen is mogelijk
•
Fithockey doet eens per jaar mee aan het
Landelijke Fithockey Toernooi
•
HC Derby is driemaal landskampioen
Fithockey geweest.

Uit hoeveel deelnemers bestaat het Fithockey
team en doen jullie ook mee aan wedstrijden/
toernooien?
Onze vaste kern van circa 15 deelnemers zoekt
steeds naar nieuw talent, waarbij het beslist
geen vereiste is om ooit gehockeyd te hebben.
We doen eenmaal per jaar mee aan het door
de KNHB georganiseerde Landelijk Fithockey

‘Vivera Blijf Fit’- boekje

Creatieve ouderen gezocht!

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.

Toppie sport heeft jullie hulp nodig!
Binnenkort start een coronaproof activiteit waarbij kinderen op zoek gaan
naar een tasje met leuke voorwerpen
in Zwijndrecht. Bent u creatief en wilt u
iets leuks voor kinderen (bijvoorbeeld
iets zelfgemaakt) in het tasje doen?
Mail dan naar viverasportcoach@hattricksport.nl en wellicht komen we het
voorwerp bij u ophalen.

Denk mee over de energiestrategie
in de Drechtsteden!
We moeten in Nederland de omslag maken naar duurzame
energie. De aanleiding voor deze grootschalige energietransitie
kent iedereen: het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur
op aarde stijgt en de weersextremen nemen toe. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen.
Klimaatverandering gaat minder hard als we wereldwijd minder
CO2 uitstoten. Het proces van opwarming en verandering willen
we beperken, zodat de generaties na ons op een gezonde aarde
kunnen leven.

Duurzame energievoorziening
Onder het motto ‘De Drechtsteden
gaan voor nieuwe energie’ werken
gemeenten en betrokken partijen in de
Drechtsteden daarom sinds 2017 aan
het beperken van de CO2 uitstoot. We
streven naar een betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige
energievoorziening. We kijken daarbij
ook naar onze regionale en lokale
economie, leefbaarheid en kwaliteit
van landschap en natuur. Het is belangrijk dat lusten en lasten eerlijk
worden verdeeld.
Hoe pakken we het aan?
We willen flink besparen op energie,
want wat je niet gebruikt hoef je ook
niet op te wekken. Zo willen we sterk
inzetten op isolatie van woningen en
andere gebouwen. We bereiden ons
voor op een toekomst zonder aardgas.
Daarom kijken we naar andere,
duurzame manieren om onze huizen
en gebouwen te verwarmen. Ook
willen we stoppen met het gebruik
van benzine, diesel en andere fossiele
brandstoffen voor vervoer.
Daarnaast willen we duurzame elektriciteit opwekken. Daarom stimuleren
we het plaatsen van zonnepanelen
op (grote) daken. En onderzoeken we
de mogelijkheden van zonnepanelen
in restruimtes. Dit zijn bijvoorbeeld
bermen, (voormalige) stortplaatsen en
braakliggende terreinen.
Onderzoek grootschalige
opwek energie
Oók onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor grootschalige opwek
van duurzame energie. We hebben
het dan over zonneparken en windturbines. Grootschalige opwek van

energie kan een groot verschil maken
in een duurzamere energievoorziening
en ook een grote invloed hebben op
ons landschap. En daarmee voor een
deel bepalen hoe ons landschap er in
de toekomst uitziet. Daarom hebben
de Drechtsteden nog geen concrete
nieuwe plannen voor zonneparken of
windturbines bepaald. Wél willen we in
drie zoekgebieden onderzoeken wat
de mogelijkheden hiervoor zijn. Deze
zoekgebieden zijn bij Kijfhoek, langs de
A15 en langs de A16. Bij Kijfhoek kijken
we naar zonneparken, langs de A15 en
langs de A16 naar zon en wind.
In gesprek met inwoners
en bedrijven
In het laatste kwartaal van 2020
hebben we online al met een aantal
inwoners en professionals uit de
Drechtsteden gesproken over
‘aardgasvrij’, ‘zon in restruimten’ en
‘grootschalige opwek van duurzame
energie’. Ruim 5000 inwoners hebben
deelgenomen aan de enquête over
de overstap naar aardgasvrij wonen.
De resultaten hiervan worden meegenomen als uitgangspunten in de
Transitievisie Warmte 2021. Over ‘de
weg naar aardgasvrij’ gaan we over een
aantal weken opnieuw met inwoners
en ondernemers in gesprek.
Meer dan 900 mensen hebben over
de restruimtes een enquête ingevuld.
Bijna 200 mensen hebben informatie
opgevraagd over de zoekgebieden, en
hiervan hebben er 100 meegedaan
aan de online bijeenkomsten. Dit heeft
al veel informatie opgeleverd over wat
nu belangrijk is in deze gebieden. Deze
week vindt de tweede gespreksronde
plaats met inwoners en bedrijven over
de zoekgebieden.

Denk mee op het platform!
Op denkmee.drechtstedenenergie.nl vindt u meer
informatie over hoe u tot en met maart online over
de verschillende onderwerpen kunt meepraten en
meedenken. En hoe u aan de onlinebijeenkomsten kunt
deelnemen. Ook kunt u verslagen lezen van vorige
bijeenkomsten en resultaten van de enquêtes.

Participatieronde 2: Zon en wind
•

Meedenken via platform

25 januari - 14 februari

•

Themabijeenkomst natuur & milieu

maandag 1 februari

•

Themabijeenkomst grondeigenaren

dinsdag 2 februari

•

Themabijeenkomst initiatiefnemers

donderdag 3 februari

Volgende participatieronden:
•

Participatieronde 2 Aardgasvrij

Eind februari/maart

•

Participatieronde 3 Zon en Wind

8 maart t/m 19 maart

In 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn. Onze 5 doelen zijn:
1
2
3
4
5

We stoppen met het gebruik van aardgas
We stoppen met het gebruik van benzine en diesel
We gaan flink besparen op energie
We gaan onze energie duurzaam opwekken
We zorgen dat de energietransitie kansen biedt voor de inwoners

Dit vinden we belangrijk:

Minder
CO2-uitstoot

Betaalbaar
voor
iedereen

Nieuwe
werkgelegenheid

Inwoners
denken en
praten mee

Zorgvuldige
(landschaps-)
keuzes
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Oriëntatieavond omgeving
watertoren op 28 januari 2021
Donderdag 28 januari van 20.00 tot 21.00
uur wordt de gemeenteraad geïnformeerd
over de procedure van de aanvraag omgevingsvergunning nabij Westerschelde 1 bij de
watertoren. Dit gebeurt via een openbare di-

gitale bijeenkomst. Voor meer informatie en/
of het volgen van deze bijeenkomst via een
video live verbinding kijk op onze website
www.raadzwijndrecht.

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 PLAAT- Exploitatievergunning voor het horeSELIJKE VERORDENING EN BIJZON- cabedrijf Herra traditionele smaak,
DERE WETTEN
gelegen op het perceel Hof van Holland 41, 3331 GH in Zwijndrecht. Deze
Door of namens burgemeester en vergunning is voor onbepaalde tijd
wethouders of de burgemeester zijn, verleend.
in de periode van 18 januari 2021 tot
en met 24 januari 2021, de volgende Nadere informatie kunt u krijgen bij
beschikkingen afgegeven:
de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een keetwagen OMGEVINGSVERGUNNINGEN
inclusief toilet op een parkeerplaats
aan de Cort van de Lindenstraat (na- Ingediende aanvragen
bij nummer 13) in Zwijndrecht voor In de periode van 15 januari tot en met
de periode van 22 januari 2021 tot en 22 januari 2021 zijn de volgende aanmet 19 februari 2021.
vragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum
Vergunning gebruik openbare ruimte ontvangst):
voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats aan de •
Euryzaplein 2 (2021-006): het
Mozartlaan in Zwijndrecht voor de peplaatsen van een kozijn 15-1riode van 19 februari 2021 tot en met
2021
12 maart 2021.
•
Kaartenmaker 22 (2021-007):
het kappen van een Kersenboom
Vergunning gebruik openbare ruimte
15-1-2021
voor het plaatsen van een afgesloten •
W.P. Speelmanstraat 25 (2021container op een parkeerplaats aan
008): het plaatsen van een aande Julianastraat 2 in Heerjansdam. Dit
bouw aan de achterzijde van de
voor de periode van 29 januari 29021
woning en het plaatsen van een
tot en met 12 februari 2021.
kozijn met tuindeuren 16-1-2021
•
Ballade 8 (2021-009): het plaatVergunning gebruik openbare ruimsen van een schuifpui 16-1-2021
te voor het plaatsen van een keet/ •
Molenweg 36 (2021-010): het
toilet en een container op een parvervangen van de houten kozijkeerplaats van het Marsdiep nabij
nen en deuren door kunststof
nummer 14 in Zwijndrecht. Dit voor
kozijnen 18-1-2021
de periode van 18 januari 2021 tot en
met 15 maart 2021.

•

•
•
•
•
•

Maasboulevard/Maasplein/
Torrehoofd/Zomerlust ong.
(2021-011): het handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
19-1-2021
Van Limburg Stirumplantsoen
20 (2021-012): het kappen van 1
Berk 18-1-2021
Rozenlaan 21 HJD (2021-013):
het aanleggen van een uitrit
19-1-2021
Laan van Nederhoven 94 (2021014): het kappen van 1 Naaldboom 20-1-2021
Dotterbloemstraat 13 (2021015): het kappen van 1 Dennenboom 20-1-2021
Molenwei 1 HJD (2021-016): het
kappen van 26 bomen 21-1-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 15 januari tot en
met 22 januari 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum
besluit):
•
•

•

Develsluis 45 HJD (2020-187):
het legaliseren van de bestaande carport 20-1-2021
Smetanaplaats 5 (2020-225):
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
20-1-2021
Burgemeester Doornlaan 33
(2020-228): het plaatsen van
een dakkapel en een dakopbouw 19-1-2021

•
•

Sportlaan ong. HJD (2020-249):
het kappen van 4 bomen 22-12021
Grasveld t.h.v. Van Goghstraat
2-36 (2020-256): het kappen
van 3 bomen 19-1-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en
wethouders zijn in de periode van 15
januari tot en met 22 januari 2021 van
de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
•

Polre/Welhorst ong. (2020-164U): het brandveilig gebruiken
van de tijdelijke huisvesting van
de Ds. A. Hellenbroekschool
21-1-2021

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.

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.

