CoronaNIEUWS

woensdag
17 november 2021

Zonder afspraak vaccineren in Zwijndrecht
Tot en met zaterdag 20 november 2021
kunnen mensen zonder afspraak gevaccineerd worden in Zwijndrecht. De prikbussen van de GGD Zuid-Holland Zuid staan
bij het wijkgebouw Hart van Meerdervoort
aan de Perkstraat 57 en op het parkeerterrein Wagenveld naast winkelcentrum de
Passage.

aanwezig, die vragen over het vaccineren zo
goed mogelijk beantwoorden.
Ook mensen die uit een andere regio komen, zijn welkom voor het prikken zonder
afspraak. Zij dienen wel een mondkapje en
een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) mee te nemen bij een bezoek aan de prikbus.

Vaccinatie en voorlichting
De prikbus is bedoeld voor inwoners die
niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd.
Bij de bus kunnen mensen ook terecht voor
voorlichting. Ter plekke zijn artsen en andere (meertalige) medewerkers van de GGD

Vaccin
Bij het prikken zonder afspraak kun je kiezen of je met het Janssen- of met het Pfizervaccin gevaccineerd wilt worden. Iedereen
jonger dan 18 jaar krijgt het Pfizer-vaccin.
Hierin volgt de GGD het advies van de Ge-
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doen het voor onze gezondheid. En voor
onze ziekenhuizen, zodat die voldoende
‘Laat je vaccineren’
ruimte houden voor noodzakelijke behandeHet college van burgemeester en wethou- lingen en operaties. Ik kan het daarom niet
ders van de gemeente Zwijndrecht steunt genoeg zeggen: mensen, laat je vaccineren!”
de nieuwe ronde van vaccineren zonder afspraak. Wethouder Ronald de Meij (Gezond- Tweede ronde prikbus Zwijndrecht
heid): “De coronabesmettingen rijzen de Het is de tweede keer in Zwijndrecht dat
pan uit. De instroom van coronapatiënten de GGD in samenwerking met de gemeente
in ziekenhuizen gaat zo snel, dat is voor de Zwijndrecht en andere, lokale partners prikziekenhuizen niet bij te houden. Wanneer je ken zonder afspraak in de buurt organiseert.
gevaccineerd bent, loop je een kleiner risico In juni en juli stonden de mobiele vaccinatieom besmet te raken. En als je toch besmet units ook in de wijken Noord en Kort-Amraakt, dan word je zeer waarschijnlijk niet bacht en werden er in totaal 1400 mensen
zo ziek dat je naar het ziekenhuis moet. We gevaccineerd.

ENGLISH

GERMAN

Without appointment corona vaccination in
your neighborhood
• 16, 17, 19, 20 November 12:00-6:00 PM
18 November 12:00-8:00 PM
• Locations: Perkstraat 57, Zwijndrecht
and Wagenpark (parking near Passage)
• Bring a valid ID

Ohne Termin in Ihrer Nähe Anti-Corona-Stich
• 16., 17., 19., 20. November 12:00-18:00
18. November 12:00-20:00 Uhr
• Standorte: Perkstraat 57 (gegenüber
Action/Lidl)
Wagenveld (Parkplatz neben der Passage)
• Nehmen Sie bitte ein gültiges
Ausweisdokument mit

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

Without appointment corona vaccination in
your neighborhood
• 16, 17, 19, 20 November 12:00-6:00 PM
18 November 12:00-8:00 PM
• Locations: Perkstraat 57, Zwijndrecht
and Wagenpark (parking near Passage)
• Bring a valid ID

Vaccination contre le coronavirus sans
rendez-vous dans votre région
• Les 16, 17, 19 et 20 novembre,
de 12 h à 18 h
Le 18 novembre, de 12 h à 20 h
• Sites : Perkstraat 57 (en face de Action/
Welkom zonder afspraak
Vaccination
à côté contre
du le coronavirus sans
Neem een geldig rijbewijs,Lidl), Wagenveld (parking
rendez-vous dans votre région
ID-kaart of paspoort mee Passage)
• Les 16, 17, 19 et 20 novembre,
• Apportez une pièce d’identité
de 12valide
h à 18 h

FRENCH

•

•

LOCATIE

• Wijkgebouw Hart van Meerdervoort
Perkstraat 57 (tegenover Action/Lidl)
• Winkelcentrum Passage
Wagenveld (naastgelegen
parkeerterrein)

VACCINEREN = GRATIS

U bepaalt of u een vaccinatie wilt.

Kom langs om uw vragen te
stellen. Of bel naar het informatienummer van de GGD: 078 - 770 8500

zondheidsraad.

MEER INFORMATIE

Kom langs om uw vragen te
stellen. Of bel naar het informatienummer van de GGD: 078 - 770 8500

Szczepienie na Covid bez rejestracji w Twojej
okolicy
• 16, 17, 19 i 20 listopada w godzinach
12:00-18:00
18 listopada w godzinach 12:00-20:00
• Lokalizacje: Perkstraat 57 (naprzeciwko
Szczepienie naWagenveld
Covid bez rejestracji
w Twojej
sklepu Action/Lidl),
(parking
okolicy
przy Passage)
• 16, 17, 19 i 20 listopada w godzinach
• Weź ze sobą12:00-18:00
ważny dokument
tożsamości. 18 listopada w godzinach 12:00-20:00

POLISH

Le 18 novembre, de 12 h à 20 h
Sites : Perkstraat 57 (en face de Action/
Lidl), Wagenveld (parking à côté du
Passage)
Apportez une pièce d’identité valide

ARABIC

POLISH

Ohne Termin in Ihrer Nähe Anti-Corona-Stich
• 16., 17., 19., 20. November 12:00-18:00
18. November 12:00-20:00 Uhr
• Standorte: Perkstraat 57 (gegenüber
Action/Lidl)
Wagenveld (Parkplatz neben der Passage)
• Nehmen Sie bitte ein gültiges
Ausweisdokument mit

•

•

Lokalizacje: Perkstraat 57 (naprzeciwko
sklepu Action/Lidl), Wagenveld (parking
przy Passage)
Weź ze sobą ważny dokument
tożsamości.

TURKISH

دعوم نودب كتقطنم يف انوروك دض ميعطتلا
Semtinde, randevusuz korina aşısı
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woensdag
17 november 2021

Nieuwe website voor mantelzorgers in Zwijndrecht
Het Vivera Sociaal Wijkteam heeft een nieuwe website in de gemeente Zwijndrecht
gelanceerd. Dat gebeurde woensdag 10
november op de Dag van de Mantelzorg.
Op www.helpmijzorgen.nl/zwijndrecht 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 Bedankt
om voor jezelf ook de batterij goed op te la- Alle mantelzorgers in Zwijndrecht hebben
den. Zo kun je de zorg beter volhouden. Hoe woensdag 10 november ( de Dag van de Mandat kan, kun je zien op de site: www.helpmij- telzorg) een pakketje door de brievenbus gezorgen.nl.”
kregen. Daarmee complimenteert en bedankt

de gemeente hen voor hun inzet. Wethouder
Ronald de Meij (Zorg): “Mantelzorgers maken
het leven van een ander mooier, door in hun
vrije tijd zorg, praktische hulp en emotionele
steun te bieden aan een naaste. Ook al zullen velen van u het vanzelfsprekend vinden,
ik vind het bijzonder dat u elke dag opnieuw
klaarstaat voor de mensen die het nodig hebben. Ik ben trots op alle mantelzorgers in de
gemeente Zwijndrecht en op de wijze waarop
ze onbaatzuchtig voor mensen in onze samenleving zorgen.”
Meer weten over de nieuwe website
voor mantelzorgers? Scan dan de
QR-code hiernaast voor een video.

Jeannette Quakkelaar is mantelzorger voor haar
moeder. Ze kreeg woensdag 10 november bezoek
van wethouder Ronald de Meij (Zorg) die haar
persoonlijk het bedankje voor mantelzorgers in
Zwijndrecht kwam overhandigen.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Dit kan zo niet langer doorgaan

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Politieke markt 23 november
Carrousels over Dorpsplatform Heerjans- De raadsvergadering is om 22.00 uur. De
dam en Diztrikt Noord én raadsvergade- vergaderingen zijn digitaal. U kunt de verring
gadering via video live volgen. Op www.
raadzwijndrecht.nl vindt u de agenda en de
Dinsdag 23 november zijn er carrousels meest actuele informatie.
vanaf 19.30 uur over onder meer Dorpsplatform Heerjansdam en Diztrikt Noord.

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Dorpsplatform Heerjansdam
Sinds de gemeentelijke herindeling van
2003 is Heerjansdam aan gesloten bij de
gemeente Zwijndrecht en heeft het dorp een
democratische gekozen dorpsraad. Afgesproken is dat voor de nieuwe verkiezingen
een evaluatie wordt uitgevoerd over de periode 2018-2022. De gemeenteraad is hierover bijgepraat op 16 november. Er is een
viertal scenario’s voorgelegd. Het college
wil inzetten op scenario 4: `Dorpsplatform
Heerjansdam´. Zo wil het college bouwen
aan een toekomstige vorm van burgerparticipatie voor en door Heerjansdammers.
Mensen binden zich minder makkelijk voor
een langer periode aan een formele functie.
Juist door te kiezen voor een dorpsplatform
kunnen inwoners van Heerjansdam (tijdelijk) laagdrempelig aansluiten bij onderwerpen waar zij zich voor willen inzetten.
Het voorstel van het college wijkt af van de
wens van de dorpsraad die in eerste instan-

tie het pad van scenario 3 `Nieuwe ronde
nieuwe start´ wil volgen. Het college wil met
het voorstel een nieuwe weg inslaan. De gemeenteraadsleden praten over het voorstel
in de carrousel.

voor is een masterplan opgesteld. Hiermee
wil de gemeente bijdragen aan een evenwichtige bevolkingssamenstelling aan een
betere leefomgeving voor bewoners. Aan
de raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.
Voor de haalbaarheid van de aanpak in
de Planetenbuurt wordt een bedrag van
€ 50.000 gevraagd. dit om samen met de
woningbouw corporatie de kwaliteit van het
aanbod in deze wijk te verhogen en om achterstanden weg te werken.

Agenda Carrousels
Carrousel 1 Openbaar / live stream
19.30– 20.30 uur: Dorpsplatform Heerjansdam
20.35 – 21.05 uur: Tweede bestuursrapportage 2021
21.10 - 21.45 uur: Definitieve wijziging GR
Drechtsteden (15e wijziging)

Carrousel 2- Fysiek Openbaar / live stream
19.30 – 20.30 uur: Beëindigingsovereenkomst De Volgerlanden
20.35 – 21.45 uur: Masterplan DiZtrikt
Noord - (2021-0148025) / Diztrikt Noord

AGENDA RAADSVERGADERING
Openbaar / live stream
Aanvang 22.00 uur
1. Opening

7. Ter besluitvorming:
Debat
a. Rol wijkplatforms 2021
b. Grondstoffenbeleidsplan 2022 – 2025
c. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

2. Vaststelling agenda
3. Terugkoppeling van het college
4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden

worden door alle inwoners opgehoest. Dat kan zo niet doorgaan.
De gebruikers moeten zich realiseren dat door hun gedrag het
draagvlak voor de JOP’s afneemt.
Als we niet op een respectvolle
manier met de JOP’s omgaan, dan
resteert de enige uitweg en dat is
weghalen. Laten we het niet zo ver
laten komen.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of www.facebook.com/abzwijndrecht/ of mail
f.loos@zwijndrecht.nl.

Deze vernielingen van inslaan van
ruiten tot het stichten van brand
zijn niet acceptabel. De gemeente
zorgt er vervolgens voor dat de
vernielingen worden gerepareerd
en dat het zwerfafval rond deze
plekken wordt opgeruimd.
De kosten van deze reparaties

Het B woord!

Masterplan DiZtrikt Noord / Diztrikt Noord
In het raadsprogramma heeft de raad ingezet op een kwaliteitssprong in Zwijndrecht.
De ambitie is uitgesproken om de aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten
door het toevoegen van (kwalitatief hoogwaardige )woningen zodat onze inwoners
wooncarrière in Zwijndrecht kunnen maken
en er door doorstroom ruimte ontstaat op
de woningmarkt. DiZtrikt Noord wordt in
samenhang met het Stationskwartier en
Walburg opgepakt en de komende 15 jaar
getransformeerd tot het nieuwe levendige
centrumgebied van de stad dat Zwijndrecht
nieuw elan geeft de komende 15 jaar. Hier-

Regelmatig zijn er grove vernielingen aangebracht aan verschillende Jongeren Ontmoetingsplaatsen
(JOP’s) in Zwijndrecht. Deze zijn
gecreëerd als plek om elkaar te
ontmoeten en op te zoeken.
Er zijn afspraken gemaakt over het
gebruik, zodat het voor gebruikers
en omwonenden duidelijk is hoe
men met deze hangplekken omgaat. Die regels worden meer en
meer genegeerd. De JOP’s hebben
inmiddels een verkeerde reputatie en worden niet gebruikt in lijn
met de gemaakte afspraken, waar
mensen liever met een grote boog
omheen lopen.

8. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en
		schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten 29 oktober, 05 november,
		 12 november en 19 november

5. Vaststellen besluitenlijst van:
09 november 2021

9. Sluiting

6. Ter besluitvorming:
Hamerstukken
a. Vastgoedstrategie 2021 -2030
		 ‘Maatschappelijk meerwaarde creëren
		met vastgoed’
b. Vaststelling bestemmingsplan ‘’2.e
		herziening HOA-Develpark’’

De vergadering vindt plaats via MS-Teams.
Inspreken via MS-Teams kan (maximaal 5
minuten) bij de carrousels en de gemeenteraad. Meld u tot 4 uur voor de vergadering bij
griffie@zwijndrecht.nl Voor de meest actuele
stukken en het volgen van de vergadering
kijk op www.raadzwijndrecht.nl

Freek Hartmeijer
Fractievoorzitter ZPP

De ZPP is blij met de ingezette
koers, om in samenwerking met
woonkracht 10 binnenstedelijk
3100 woningen te bouwen. Maar
dat geeft ook gelijk de grenzen
aan van onze ambities want meer
ruimte om te bouwen binnen
onze gemeentegrenzen is er niet.
Wij gaan ervan uit dat er met deze
bouw een doorstroming komt om
ook de starters en jonge gezinnen
te kunnen voorzien in hun huisvesting.

woord, ook wij vroegen ons af wat
dat betekende. Waarbij de wethouder aangaf dat als onze ambitie 4900 woningen is in plaats van
3100 woningen we dan moeten
gaan kijken naar bouwen in het
BUITENGEBIED! Als ZPP zijn wij
tegen het bouwen in het BUITENGEBIED.

Wilt u met ons in gesprek? Dan
kunt u contact opnemen via :
ggf.hartmeijer@zwijndrecht.nl of
reageer op facebook van de geTijdens de begroting viel het B meente Zwijndrecht

Grof afval wegbrengen? Check
eerst even hoe druk het is
Een verbouwing, verhuizing of grote opruimactie in huis? Al uw grof afval kunt u kwijt
bij het afvalbrengstation bij u in de buurt.
Omdat het steeds drukker wordt op het afvalbrengstation, zijn de openingstijden aangepast. Op de website en via de app van
HVC kunt u nu ook vooraf bekijken wanneer
het druk is.

Ambacht). Deze milieustraat is geopend van
maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot
18.15 uur. Heeft u grof afval? Kom vroeg in de
ochtend of aan het eind van de dag, dan is het
vaak rustiger. Of kom op dinsdag, woensdag
of donderdag. Dit zijn de minst drukke dagen.

Hoe druk is het?
Via de HVC-app en op hvcgroep.nl/afvalbrengOp welke dagen is het afvalbrengstation station kunt u vooraf bekijken wat de drukke
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dagen en tijden zijn op het afvalbrengstation.
Inwoners van gemeente Zwijndrecht kunnen Wit u niet in de rij staan, check dan eerst even
hun spullen brengen naar Milieustraat Noord- de rustige momenten en plan uw bezoek.
polder (Crezeepolderweg 9, Hendrik-Ido-

Grof afval wegbrengen?
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hvcgroep.nl/afvalbrengstation
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad.

Gemeenteraad stemt in met begroting
De gemeenteraad stemde op dinsdag 9 november in met de Programmabegroting 2022-2025. Zwijndrecht is een gemeente in ontwikkeling met veranderingen in het sociaal domein
en (bouw)projecten die in de steigers staan. Daar is de raad positief over. De eerste effecten van een ‘Krachtig Zwijndrecht’ zijn zichtbaar. De ontwikkelingen laten ook zien dat er
nog veel aandachtspunten zijn.
Op deze pagina enkele onderwerpen uit de begrotingsbehandeling gelicht. Wilt u weten wat er nog meer ter sprake kwam, kijk dan op raadzwijndrecht.nl. Bij video en geluidsverslagen
kunt u de vergadering beluisteren. Bij vergaderstukken en agenda’s treft u bij 9 november alle stukken, amendementen (wijzigingen) en moties (voorstellen) aan.

Stevig werken aan armoedebestrijding

Zorgen over betaalbare woningen

De gemeente werkt met het Deltaplan
Armoede stevig aan armoedebestrijding. Dit
onderwerp kreeg tijdens de raadsvergadering
ruime aandacht.

Voor een ‘Krachtig Zwijndrecht’ heeft de gemeente een ambitieus woningbouwprogramma. Tot en met 2030 wil de gemeente de woningvoorraad in Zwijndrecht fors uitbreiden.

derdeel te laten zijn van het lokaal armoedebeleid. Via de kleding- en voedselbank loopt
een project, zo liet het college weten. De raad
wacht daarom eerst de evaluatie af om te kijken hoe hieraan een vervolg wordt gegeven.

GroenLinks vroeg via een motie ‘Menstruatiearmoede in Zwijndrecht’ om dit een vast on-

Binnenstedelijk zijn er 3.100 woningen gepland tot en met 2030. Daarmee wil de

“Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat één op
de tien vrouwen en meisjes zich geen menstruatiemiddelen kan veroorloven. We zien de signalen, maar weten
niet wat we ermee moeten doen.”

gemeente doorstroming op de huizenmarkt
bevorderen en ervoor zorgen dat er een gevarieerd aanbod van woningen in de wijken
is. Dit ook met het oog op de leefbaarheid.
De raad maakt zich zorgen over het aantal
betaalbare woningen.

“Er zijn te weinig woningen voor onze eigen inwoners.
Hoe zorgen we nu voor zowel genoeg woningen als ook
voor genoeg variatie van woningen?”

Andries van Gemerden ChristenUnie-SGP
Laura Kroes GroenLinks

Tijdens de vergadering werd een motie ingediend door PvdA om het percentage betaalbare woningen in het woonplan op te hogen.

De VVD vroeg niet alleen te kijken naar
degenen die vanuit het sociaal domein al
in beeld zijn.

Het college van B&W zei toe om een thema-

avond te organiseren met de gemeenteraad
over de effecten van de woningbouw en
wat er op de planning staat. Daarop werd
de motie ingetrokken in afwachting van
deze bespreking.

“Wij pleiten voor meer bouw van betaalbare koopwoningen. Het percentage van 22% in het woonplan mag
van de PvdA omhoog naar 25%. De twee belangrijkste
voordelen, scheefwoners uit de sociale sector kunnen
direct doorstromen en meer betaalbare woningen voor
starters.”

“We vragen om nadrukkelijker oog te hebben voor de
“verkapte” armoede die ontstaat onder de ZZP’ers en
kleine MKB ondernemers. Deze is vaak niet goed zichtbaar in de cijfers, maar is wel degelijk aanwezig.”

Gerard Slotema PvdA

Robert Kreukniet VVD
ABZ gaf het advies om aan te sluiten bij
de pilot van Dordrecht met Lilly’s lunchbox. Daarmee krijgen arme kinderen een

goed gevulde broodtrommel. Een suggestie die het college overneemt.

“Hoe mooi is het initiatief van Lilly’s lunchbox dat in het
AD van 8 november stond. Kan het college toezeggen dat
zij met deze Dordtse initiatiefneemster in contact treedt
om te kijken of dit uitgebreid kan worden naar Zwijndrecht?”

Betere inzet op communicatie en participatie
De gemeenteraad wil een betere inzet op
communicatie en participatie. Bij de behandeling van de Kadernota voor de zomervakantie werden daarover drie moties aangenomen. Het college van B&W gaf vervolgens via
een raadsbrief de denkrichting aan en nam in
de begroting budget op voor de uitvoering.

“De ZPP vraagt het college hoe het communicatie en participatie gaat verbeteren. Met name op het gebied van
het beantwoorden van schriftelijke vragen, klachtenafhandeling en het volwaardig mee laten participeren van
bewoners.”

Fred Loos ABZ

Lijst aangenomen wijzigingen
en voorstellen
Aangenomen wijzigingen (amendementen)
- Schrappen budget voor uitvoering moties communicatie en participatie
- Schrappen budget voor knelpuntenfonds
- Schrappen tekst over bouwen in buitengebied

De raad vindt dat dit onderwerp een aparte
bespreking verdient. Via een amendement
(wijzigingsvoorstel) werd besloten het extra
budget voor communicatie en participatie te
schrappen. Na beraadslaging hierover kan
opnieuw bekeken worden welk budget er
nodig is.

Evelien van der Linden ZPP
“We moeten niet de indruk wekken dat het college slecht
communiceert. We kunnen het nu eenmaal niet iedereen
naar de zin maken, maar het is wel goed om de verwachtingen te managen. Maak duidelijk waar mensen wel en
waar mensen geen inspraak over hebben.”
Evert Jan van de Mheen CDA
Eerder besloot de gemeenteraad al meer
gebruik te maken van digitale participatie.

Aangenomen voorstellen (moties)

“We zien dat er harder ingezet wordt op digitale participatie. Goed dat het college hier nu werk van maakt.
De digitale wereld is immers niet meer weg te denken
uit ons midden en is een wezenlijk onderdeel van participatie geworden.”

- In contact te treden met Stedin en Oasen over vervallen precarioheffing
- Vrijstelling giften bijstand
- Focus op effectmeting

Sabine Schipper D66
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Dichterbij dan je denkt

Wat doet Jong JGZ bij kindermishandeling?

Dit jaar vindt voor de achtste keer de Week tegen Kindermishandeling plaats, met het thema ‘Dichterbij dan je denkt’. Het doel van deze week
is om mensen te laten weten dat zij het verschil kunnen maken voor een kind dat in de knel zit.

‘In Nederland groeit zo’n 3 procent van alle kinderen op in onveilige thuissituaties. Elk kind dat mishandeld
wordt, is er één te veel. Alle kinderen zouden veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Iedereen kan iets
betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Want het gebeurt vaak dichterbij dan
je denkt. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om kindermishandeling effectief aan te
pakken. Dit door alert te blijven op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken! Als jij je zorgen maakt om een kind in je omgeving, kun je altijd terecht
bij Veilig Thuis. Hier kun je je zorgen bespreken en om advies vragen. Twijfel niet, jij kan het verschil maken!’
Ronald de Meij, wethouder Zwijndrecht

In deze special kunt u het verhaal lezen van een ervaringsdeskundige uit Zwijndrecht,
vertellen wij u meer over de werkwijze van Jong JGZ en Veilig Thuis en leggen we uit
wat ú kunt doen als u zich zorgen maakt over de veiligheid van een kind.

Ervaringsdeskundige Arlene vertelt haar verhaal

“Je kunt wel zeggen dat ik geen superjeugd
heb gehad,” begint Arlene haar verhaal.
“De ellende begon doordat er veel alcoholisme in mijn familie was. Ik groeide
op met opmerkingen als: “Je bent lelijk.
Jij gaat toch niks bereiken in je leven.” Ik
was altijd onzeker. Alleen als ik dronk had
ik zelfvertrouwen. Toen ik een jaar of 18
was leerde ik een leuke jongen kennen.
Een jaar later werd ik moeder. Toen mijn
liefde vier jaar geleden overleed aan de
gevolgen van alcoholmisbruik was dat het

keerpunt. Ik dacht: straks lig ik daar ook!
En mijn oudste was zijn vader al kwijt... .
Ik ging afkicken. Het viel niet mee zonder
drank, maar ik ging mijn trauma’s verwerken. Na een jaar ging het al stukken beter.”
“Ik weet nu, op mijn 38ste, dat ik wel wat
waard ben”, vertelt Arlene. “Mijn moeder
heeft me weggedaan toen ik 4 jaar oud
was. Bij mijn verzorgers werd ik mishandeld. Ik ben ook seksueel misbruikt. Toen
ik daarover vertelde kreeg ik te horen: ‘Je
hebt het zelf uitgedaagd’. Als 12-jarige ging
ik weer bij mijn moeder wonen. Zij vond
dat ik verantwoordelijk was voor mijn
jongere zusjes. Ik kreeg taken waarvan ik
nu zeg, hallo, ik was een kind! M’n jongste zusje was 2 of 3 en droeg nog luiers. Ik
moest echt alles doen, terwijl mijn moeder
de hort op ging: drinken en drugs. En als
ze thuiskwam kreeg ik klappen waar je u

tegen zegt. Ik deed het nooit goed. Toen
ik een keer m’n verhaal vertelde aan een
vriendin op de mavo, is zij naar de mentor
toegestapt. Zo is het balletje gaan rollen
en werd ik uit huis geplaatst. Ik denk dat
mensen eerder hadden kunnen ingrijpen.
Zo heeft een klasgenootje een keer gezien
dat ik in elkaar werd getremd. Iedereen op
het schoolplein wist het, maar niemand
greep in. Zo ben ik opgegroeid. Ik vertrouwde niks en niemand.”

De bekendste vormen van kindermishandeling zijn mishandeling en verwaarlozing.
Bijna één op de negen kinderen van 11 en
12 jaar heeft thuis te maken gekregen met
dit soort heftige ervaringen. Voor kinderen
is hun thuis hun wereld. Daarom is het ook
zo belangrijk dat dat thuis liefdevol, voorspelbaar en vooral ook veilig is. Als kinderen zich onveilig voelen thuis kan dat grote
gevolgen hebben voor hun ontwikkeling
en gezondheid. Daarom zet Jong JGZ zich

Vluchten was echt mijn ding. Pas toen ik
ervoor openstond ging het beter. Anders
kom je er niet. Ik leerde wat ik nodig had
en leerde dit ook uitspreken. Voor het
eerst kreeg ik de kans om iets voor mijzelf te doen. Ik kon een opleiding tot ervaringsdeskundige gaan volgen. Die kans
heb ik gegrepen. Uit eigen ervaring werken
is vaak effectief. Je bouwt dan sneller vertrouwen op met een cliënt. Dat is waarom
ik in de toekomst voorlichting op scholen
wil gaan geven. Maar het allerbelangrijkste
is: praat erover! Er is altijd wel iemand die
weet waar je naar toe kunt. Schaamte over
wat je hebt meegemaakt houdt mensen
vaak tegen. Maar als een kind iets meemaakt is het nooit zijn schuld. Kinderen
kiezen er niet voor.”

Arlene: “Ergens was ik wel blij dat ik het
huis uit kon. Ik kwam terecht in de crisisopvang. En vandaar naar een kamertrainingscentrum. Ik was net 18. Ze kwamen
nog een halfjaar af en toe kijken. Daarna
moest ik het zelf doen. Ik had geen idee
dat ik ook nog rekeningen moest betalen!
Als iemand zei dat ik ook aan mezelf moest Tekst: Nettie Dekker
werken, ging ik in de aanval of ik liep weg.

in om kinderen gezond en gelukkig op te Geweld. Deskundigen die gespecialiseerd
laten groeien, bij hun eigen ouders, broer- zijn in het aanpakken van kindermishantjes en zusjes.
deling en huiselijk geweld helpen en adviseren deze medewerkers bij moeilijke
De zorg voor een veilig thuis begint al situaties. Ook werkt Jong JGZ samen met
tijdens een zwangerschap. (Aanstaande) wijkteams, onderwijs, Veilig Thuis, huisouders kunnen met hun vragen en zorgen artsen, ziekenhuizen en maatschappelijk
over de verzorging en de opvoeding van
hun kinderen terecht bij jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau en op school. Hierbij staat het
belang van het kind altijd centraal.

werk. Jong JGZ stelt alles in het werk om
kinderen zo veilig en zo fijn mogelijk te laten opgroeien!
Meer informatie is te vinden op
www.jongjgz.nl

Wanneer blijkt dat de thuissituatie van
een kind onveilig is, maken de medewerkers van Jong JGZ gebruik van de landelijke
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk

weektegenkindermishandeling.nl
Veilig Thuis
Veilig Thuis helpt iedereen die te maken
krijgt met huiselijk geweld: slachtoffers,
daders, omstanders en professionals.
Veilig Thuis biedt deskundige hulp en
advies bij (vermoedens van) huiselijk
geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

“Praat erover!”

De gevolgen van kindermishandeling
draag je je leven lang mee. Niemand weet
dat beter dan Arlene Murray. Zij werd in
haar jeugd mishandeld en kampte jarenlang met trauma’s en alcoholisme. Nu
werkt ze als ervaringsdeskundige en helpt
ze anderen hun leven terug op de rails te
zetten.

Jong JGZ biedt preventieve gezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar, en doet
dat ook in Zwijndrecht. De missie van Jong
JGZ is: kinderen gezond, gelukkig en veilig
laten opgroeien in hun eigen gezin.

Maakt u zich zorgen over iemand?
Maakt u zich zorgen over de veiligheid
van een kind of een volwassene? Veilig
Thuis is er voor u! Ook als u niet 100%
zeker weet of er sprake is van mishandeling. Praten over uw zorgen is de eerste
stap. Hiervoor belt u met Veilig Thuis via
0800-2000. U kunt dan uw zorgen of vermoedens bespreken met een professional. Deze professional stelt de juiste vragen en geeft tips over hoe u een gesprek
kunt beginnen met de persoon over wie

u zich zorgen maakt. Blijkt dat er meer
nodig is, dan kunnen de medewerkers
van Veilig Thuis verdere ondersteuning
geven.

Week tegen

Kindermishandeling

Anonieme melding
Het is mogelijk om een anonieme melding te doen, dus zonder dat Veilig
Thuis de persoon of gezin waar om het
gaat laat weten wie de melder is. Veilig
Thuis start dan een onderzoek naar of er
hulpverlening nodig is om de oorzaken
van de zorgen aan te pakken. Die hulp
kan bestaan uit hulpverlening door bijvoorbeeld een jeugdteam, waarbij Veilig
Thuis ondersteuning biedt. Veilig Thuis
doet ook zelf onderzoek en regelt in dat
geval passende hulp, waar mogelijk in
samenwerking met de persoon of het
gezin in kwestie en met de instanties om
hen heen.
Kijk voor meer informatie op
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl
of www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/
kindermishandeling

...dichterbij
dan je denkt
15 t/m 21 november 2021

weektegenkindermishandeling.nl
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Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a grote aanpak openbare ruimte - tot en
met december 2022
- 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

- Da Costastraat - t/m half december
2021 – groot onderhoud
- Heerjansdam Kromme Nering- 10 december van 14 tot 23 uur- evenement
- Raadhuisplein: Van Burg. De Bruinelaan richting Willem van oranjelaan - van 15 december tot en met 20
december 2021 - evenement
- Geelgorsstraat - Ma 29 nov 07.00
uur t/m vr 3 dec 16.00 uur - kabel en
leiding werkzaamheden halve rijbaan
afsluiting

Hoe kunt u vrijwilligers waarderen? Denk mee!
Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol en talloze mensen doen het met veel inzet en
plezier. De gemeente Zwijndrecht hecht
grote waarde aan haar vrijwilligers. We
vinden het belangrijk om vrijwilligers te

waarderen.
Op 7 december is de jaarlijkse internationale vrijwilligersdag. Een moment waarop vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Hoe
kunt u vrijwilligers waardering geven? En op

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 8 november 2021 tot en met
14 november 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet, voor
het schenken van alcohol tijdens het evenement Winterfair van 16 tot en met 19
december 2021 op het Raadhuisplein te
Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare ruimte art.
2.10 A voor het plaatsen van een afvalcontainer bij de Landmanweg deels op de
stoep/deels in het gras van 02 november
tot en met 30 november 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

• Roerdompstraat 2 (2021-274): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning, vervangen
van kozijnen, plaatsen van een dakraam en het kappen van 2 bomen 6-112021
• Lindeweg 14 HJD (2021-275): het vervangen van de dakbedekking 5-11-2021
• Voltastraat ong. (2021-277): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
met 9 units en het aanleggen van een
uitrit 8-11-2021
• t.h.v. Sumatralaan/Borneostraat ong.
(2021-278): het tijdelijk (3 jr.) plaatsen
van een reclamebord 8-11-2021
• Gounodstraat 2 (2021-279): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 9-11-2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 4 november tot en met
11 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 4 november tot en met
11 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
• Duizendschoonstraat 12 (2021-271):
het kappen van 1 Fruitboom 3-11-2021
• Duivenvoorde 2 (2021-272): het kappen van 3 bomen 4-11-2021
• Van Karnebeekpad 6 (2021-273): het
plaatsen van tijdelijke units aan het bestaande gebouw 4-11-2021

• Develsluis 25 HJD (2021-074): het bouwen van een kapschuur 11-11-2021
• Lindelaan 24 (2021-149): het plaatsen
van een overkapping 11-11-2021
• Straatburgsestraat 3 (2021-193): het realiseren van een bijkeuken en een erker
11-11-2021
• Van Oldenbarneveltlaan 16 (2021-226):
het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 11-11-2021
• Molenvliet 35 (2021-240): het aanleggen van een inrit 11-11-2021
• Jeroen Boschlaan, langs spoortracé
(2021-257): het kappen van 6 Linden
11-11-2021

welke wijze kunnen we de vrijwilligersdag Wilt u ook meedenken over de vrijwilligersvolgend jaar organiseren? Misschien heeft u dag en de vrijwilligerswaardering? Meld u
wel net die leuke creatieve ideeën waar wij dan aan op vrijwilligers@zwijndrecht.nl
niet aan denken!

• Appelgaard 41 HJD (2021-259): het kappen van 1 Amberboom 11-11-2021
• P. Zeemanstraat 1 (2021-263): het kappen van 2 Elzen 11-11-2021
• Akeleilaan 79 (2021-267): het kappen
van 1 Pinus (Den) 11-11-2021
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 4 november tot en met 11 november 2021 van de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met
een termijn van 6 weken:
• Jhr. V.P.A. Beelaerts van Bloklandlaan
29 HJD (2021-224): het plaatsen van
een verlegde nok op het achterdakvlak
8-11-2021
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
INTREKKEN BESLUIT MAATWERKVOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN
Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 4 november 2021 besloten
het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtste-

den met ingang van 1 januari 2022 in te
trekken. De reden voor intrekking van het
Besluit is dat de in het Besluit geregelde
onderwerpen in de Verordening maatwerkvoorzieningen
maatschappelijke
ondersteuning zijn geregeld dan wel per
1 januari 2022 in de Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning worden geregeld.
KENNISGEVING MELDING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, FRUITENIERSSTRAAT 18 TE ZWIJNDRECHT

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:

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat zij
van Machinefabriek Het Stempel B.V. de
volgende melding hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu, (veranderings)melding in het
kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor: het plaatsen van een uitpandige
gasflessenopslag.
Locatie: Fruiteniersstraat 18 te Zwijndrecht
Datum ontvangst: 11 oktober 2021
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-398377.
Indien daaraan behoefte bestaat kunt u,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen inwinnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078)
770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht
op dat deze bekendmaking uitsluitend
een informatief karakter heeft.

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:

Stukken ter
inzage

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,-.

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.

