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Tweede Kamerverkiezingen 2021
Vervroegd stemmen 15 en 16 maart
Inwoners mogen op 15 en 16 maart vervroegd
stemmen bij vier stembureaus tussen 7.30 uur • Kerkgebouw Develhof (Laan van Nederhoen 21.00 uur. De vier stembureaus zijn op 15
ven 21, Zwijndrecht);
en 16 maart extra geopend voor kiezers die tot • Gymzaal ‘Ons Blije Honck’ (Europaweg 43,
de coronarisicogroep horen.
Zwijndrecht).
Deze twee dagen zijn vooral bedoeld voor inwoners met een kwetsbare gezondheid. De vier
stembureaus zijn:
• Gemeentehuis (Raadhuisplein 3,
Zwijndrecht);
• Spektakel (Norderstedtplein 10,
Zwijndrecht);
• Develhal (Parklaan 5, Zwijndrecht);
• Sporthal Den Dam (Sportlaan 8,
Heerjansdam).
Stemmen op 17 maart
U mag stemmen op 17 maart 2021 tussen 7.30
uur en 21.00 uur. Wij adviseren u te gaan stemmen bij het stembureau dat op uw stempas
staat. Vanwege de coronamaatregelen vragen
we u wel om na het stemmen het stembureau
te verlaten. Op 17 maart kunt u stemmen in de
volgende stembureaus:
• Gemeentehuis (Raadhuisplein 3,
Zwijndrecht);
• Spektakel Zwijndrecht (Norderstedtplein 10,
Zwijndrecht);
• Verenigingsgebouw ‘P.V. Steeds Sneller’
(Doctor Lelystraat 1, Zwijndrecht);
• Kerkgebouw De Hoeksteen (Thorbeckelaan 2,
Zwijndrecht);
• Wijkgebouw ‘t Klankbord (Klarinetsingel 3,
Zwijndrecht);
• Gymzaal Welhorst (Welhorst 6, Zwijndrecht);
• Capital Sports ‘Rob Sterkenzaal’ (Eemstein
1a, Zwijndrecht);
• Develhal (Parklaan 5, Zwijndrecht);
• Wijkcentrum Xiejezo (Grote Beerstraat 10,
Zwijndrecht);
• De Nederburgh / Lunenburg (Duivenvoorde
211a, Zwijndrecht);
• Wijkgebouw Hart van Meerdervoort (Perkstraat 57b, Zwijndrecht);
• Dorpshuis Heerjansdam (Dorpsplein 1,
Heerjansdam);
• Sporthal Den Dam - vergaderzaal (Sportlaan 8,
Heerjansdam);
• Wijkcentrum Kubiek (Zwaluwstraat 1,
Zwijndrecht);

Bijzonder stembureau - vervroegd stemmen
• Van 5.30 uur tot 21.00 uur NS Station Zwijndrecht (Stationsplein 2, Zwijndrecht)
Bijzonder stembureau voor bewoners, personeel, familie en gasten woonzorgcentra
• 10.00 uur tot 12.00 uur, locatie ‘Nebo’,
(Hoofdland 1, Zwijndrecht)
• 14.00 uur tot 16.00 uur, locatie ‘Swinhove
/ Ambachtstaete’ (Plantageweg 3, Zwijndrecht)
Briefstemmen
Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u ook per brief
stemmen. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een zogenoemde stempluspas. Uiterlijk 11 maart ontvangt u uw briefstembiljet, een envelop voor
het briefstembiljet, een retourenvelop en een
uitleg over het briefstemmen.
Hoe werkt het briefstemmen?
• Vul het stembiljet in en stop deze in een
envelop
• Stop deze envelop (met daarin het stembiljet) in de retourenvelop
• Stop de stempluspas ook in de retourenvelop
Vergeet niet uw ondertekende stempluspas in
de retourenvelop erbij te doen. Als de stempluspas niet in de retourenvelop zit, telt uw stem
helaas niet mee. Het stembiljet (in een envelop)
en de stempluspas moeten allebei in de retourenvelop zitten.
Briefstem per post versturen
U mag uw briefstem per post versturen. Verstuur de retourenvelop (met stembiljet - in een
envelop- en stempluspas) voor vrijdag 12 maart
2021 17.00 uur met de post. Zo komt uw briefstem op tijd aan.
Briefstem afgeven bij een afgiftepunt
U mag uw briefstem ook afgeven. Dit kan op 10,
11 en 12 maart tussen 9.00 en 17.00 uur en op
15, 16 en 17 maart 2021 tussen 7.30 en 21.00 uur
in het gemeentehuis ( Raadhuisplein 3, Zwijn-

zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn;
drecht) en in de Sporthal Den Dam (Sportlaan 8,
• De gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of
Heerjansdam).
de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien;
Stempas kwijt?
U kunt niet stemmen als u geen geldige stem- • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit
met zijn/haar eigen stem.
pas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u
deze niet ontvangen? Haal dan tijdens onze
openingstijden een vervangende stempas op Intrekken volmacht
bij de balie van uw gemeente. Dit kan tot ui- U trekt de volmacht in door de stempas aan de
terlijk vrijdag 12 maart 202 17.00 uur. U neemt gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het
daarvoor uw identiteitsbewijs mee. Als u toch moment dat deze persoon voor u gaat stemuw stempas terugvindt, is dat geen probleem. men. Daarna kunt u de volmacht niet meer inAlleen de laatst afgegeven stempas is geldig. trekken.
De vervangende stempas voor de Tweede Kamerverkiezing kunt u alleen aanvragen in de Schriftelijke volmacht
gemeente waar u op 1 februari 2021 stond in- Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon
die voor u gaat stemmen per post een volmachtgeschreven.
bewijs toegestuurd. U vult voor elke verkiezing
een apart formulier in. U kunt het formulier
Niet zelf stemmen?
U mag iemand machtigen om voor u te stem- downloaden op www.zwijndrecht.nl. U stuurt
men. Dat kan met een onderhandse volmacht de schriftelijk aanvraag naar gemeente Zwijnof een schriftelijke volmacht. Iedere kiezer mag drecht, Team verkiezingen, Raadhuisplein 3,
naast de eigen stem maximaal drie volmachten 3331 BT Zwijndrecht. Uw schriftelijke aanvraag
aannemen. Een onderhandse volmacht hoeft u moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur
niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht binnen zijn.
kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stem- Stemmen in een andere gemeente?
bureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf rege- U mag voor de Tweede Kamerverkiezingen in
elke gemeente in Nederland stemmen. Hiervoor
len/invullen. Het werkt als volgt:
• Op de achterkant van uw stempas staat een heeft u een kiezerspas nodig. De gemeente
moet de schriftelijke aanvraag uiterlijk 12 maart
‘volmachtbewijs’;
2021 17.00 uur ontvangen hebben. U kunt het
• U mag alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont en zelf ook voor die formulier downloaden op www.zwijndrecht.
nl. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van
verkiezing mag stemmen;
de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens ope• U vult de naam in van de persoon die u wilt
ningstijden tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021
machtigen en zet uw handtekening;
17.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw
• De persoon die u wilt machtigen zet ook
origineel identiteitsbewijs mee.
zijn/haar handtekening;
• U geeft de gemachtigde op de dag van de
Meer informatie over stemmen in Zwijndrecht
verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een
vindt u op www.zwijndrecht.nl/verkiezingen.
kopie daarvan. Dat mag ook een foto op

Gemeente koopt grond voor woningbouw Heer Janstraat
Eind december 2020 heeft de gemeente Zwijndrecht het onbebouwde stuk grond tussen
Johannes Postlaan, de Heer Janstraat en de
Rozenlaan gekocht van woningbouwvereniging Heerjansdam. Dat betekent dat het plan
om daar woningen te bouwen nu verder uitgewerkt kan worden.
Hoe ziet het plan eruit?
Het is nog niet bekend hoeveel huizen er op het
terrein komen. Wel is duidelijk dat het om een
aantal middeldure en dure koopwoningen zal
gaan. Ook is het de bedoeling dat er een aantal

bedrijf. Zodra de juiste vergunningen zijn ver- stellen. Omwonenden ontvangen een uitnodileend, gaan de werkzaamheden beginnen. ging zodra bekend is wanneer die informatiebijDaarbij gaat het bijvoorbeeld om het bouwrijp eenkomst wordt gehouden.
Anti-speculatiebeding
Op de starterswoningen ligt een zogenaamde maken van het terrein, wegwerkzaamheden en
anti-speculatiebeding. Dat betekent dat men- natuurlijk ook de bouw van de woningen.
sen die het huis kopen verplicht zijn om er zelf
minimaal vier jaar te gaan wonen. Dat voorkomt Informatieavond
dat de woningen al snel voor een hoger bedrag Zodra de coronaregels het toelaten gaat de gemeente Zwijndrecht in gesprek met de buurt
worden doorverkocht.
over de inrichting van het gebied. Tijdens een
informatieavond krijgen omwonenden informaWerkzaamheden
Eerst gaat de gemeente de plannen verder uit- tie over de ideeën die de gemeente heeft voor
werken en afspraken maken met een bouw- het gebied. Ook is er dan ruimte om vragen te
koopwoningen voor starters wordt gebouwd.
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Dordrecht en Zwijndrecht krijgen miljoenen voor woningbouw
Samenwerking
De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht werken samen aan de ontwikkeling van de Spoorzone. De gemeenten zien grote kansen voor dit
gebied, in combinatie met verbetering van het
openbaar vervoer op de lijn van Leiden tot Dordrecht. Met de transformatie van de gebieden
voegen de gemeenten een groot aantal aantrekkelijke woningen en werkplekken toe aan de
regio Drechtsteden. De Spoorzone is daarmee
Zwijndrecht krijgt €4,7 miljoen voor de ontwik- een belangrijke schakel in de plannen voor de
keling van het Stationskwartier, voor de bouw Zuidelijke Randstad, waarvoor ook nog andere
van 912 woningen in een groen-stedelijke om- subsidieaanvragen lopen.
geving. Dordrecht krijgt €3,4 miljoen voor de
ontwikkeling van 510 woningen aan de Spui- Enthousiast
boulevard, waar kantoren plaats maken voor Wethouder Jos Huizinga van Zwijndrecht reawoningen. De bijdragen zijn vooral bedoeld om geert enthousiast op de bijdrage van het Rijk.
de bouw van betaalbare woningen mogelijk te “Zwijndrecht levert een bijdrage aan de verstemaken en de ontwikkeling van het gebied te delijkingsopgave en dat doen we samen met
versnellen. De bouw moet uiterlijk in 2023 be- Dordrecht. We versterken elkaar en hebben
elkaar nodig.” Hij verwijst graag naar de comginnen.
plimenten van het ministerie. Dat noemt het
In de omgeving van de stations van Dordrecht
en Zwijndrecht komt er ruimte voor betaalbare
nieuwbouwwoningen. Dankzij miljoenen uit
de ‘Woningbouwimpuls’ van het Rijk kunnen
de twee gemeenten snel aan de slag. De wethouders Piet Sleeking en Jos Huizinga zien de
bijdrage als een erkenning van het belang van
de spoorzone. “Dit is een enorme stimulans
voor de ontwikkelingen in onze gemeenten.”

Stationskwartier ‘Een project met veel potentie.
Het voegt daadwerkelijk kwaliteit toe aan Zwijndrecht’. “Nou, een groter compliment kun je eigenlijk niet krijgen”, aldus de wethouder.
Stimulans
Zijn Dordtse collega Piet Sleeking deelt het
enthousiasme. “We staan als buurgemeenten
voor een grote bouwopgave langs het spoor, en
het is goed dat we die samen oppakken. Ik geloof echt in de kansen voor dit gebied. De Spuiboulevard wordt een heel aantrekkelijke plek in
de stad. De bijdrage van het Rijk is zeer welkom,
dat is echt een stimulans voor de verdere ontwikkelingen.”
Woningtekort
In totaal heeft het ministerie van Binnenlandse
Zaken in deze tweede ronde €266 miljoen toegekend aan 28 gemeenten, voor de bouw van Wethouder Jos Huizinga: “Dit is een enorme
44.666 woningen. De regeling is bedoeld om stimulans voor de ontwikkelingen in onze
het woningtekort in Nederland in te lopen.
gemeenten”

Geef uw mening over het nieuwe Doortrappen door de seizoenen
heen
verkeer- en vervoerplan
Verkeer en vervoer is van belang voor een bereikbaar en leefbaar Zwijndrecht. Een goede
bereikbaarheid is belangrijk voor de inwoners,
bezoekers en de Zwijndrechtse economie. Het
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan draagt
bij aan een aantrekkelijk Zwijndrecht, waarin
het goed wonen, werken en recreëren is.

zijn geheel te updaten.
Het geactualiseerde GVVP ligt t/m 5 april 2021
ter inzage via www.zwijndrecht.nl en zoek dan
op GVVP. Naast het GVVP ligt ook de module
‘Parkeerbeleidsplan’ ter inzage. Ga naar bovenstaande website om het GVVP en Parkeerbeleidsplan in te zien.

In 2016 is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2016-2030 samengesteld. Heeft u na het lezen van deze plannen tips en
Onderdeel van dit plan is het Uitvoeringspro- ideeën voor het GVVP of Parkeerbeleidsplan?
gramma 2016-2020. Dit programma is onlangs Stuur dit dan naar gvvp@zwijndrecht.nl.
geëvalueerd en dit gaf aanleiding het GVVP in

Aanslag gemeentebelasting:
heb ik misschien recht op
kwijtschelding?
Eén dezer dagen valt de aanslag van de gemeentebelasting bij u op de deurmat. Begin
februari heeft u de aanslag van het waterschap SVHW ook al ontvangen. Al met al
zijn dit flinke bedragen die betaald moeten
worden, zeker als u een laag inkomen heeft.
Heeft u een minimum inkomen, dan kunt u
kwijtschelding aanvragen. Er wordt dan onderzocht wat uw inkomen is en of u vermogen heeft. Bij de gemeentebelasting kunt u
volledige kwijtschelding krijgen of het kan
zo zijn dat u minder hoeft te betalen. Heeft u
tóch geen recht op kwijtschelding, dan kunt
u aanvragen om in termijnen betalen.
Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvra-

gen van kwijtschelding of wilt u hier meer
informatie over, dan kunt u een afspraak
maken bij bureau 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!

Doortrappen doen we het hele jaar door. Toch • Kijk of de banden genoeg grip hebben op de
brengt de wisseling van de seizoenen ook
weg. Zachtere banden zijn breder, waardoor
weer extra uitdagingen met zich mee op de
je minder snel uitglijdt. Er bestaan ook spefiets. Ga goed voorbereid op pad met de seiciale banden met winterprofiel;
zoenstips van de Vivera sportcoaches.
• Zorg dat je warm gekleed op pad gaat. Met
een goede jas, handschoenen, een sjaal,
Winter
muts en dikke sokken zit je warm op de fiets;
In de frisse wintermaanden tussen 21 decem- • De accu van de e-bike kan niet goed tegen
ber en 20 maart is het koudst in Nederland.
vrieskou. Als het vriest in de garage, bewaar
Het blijft ’s ochtends wat langer donker en de
de accu dan liever binnen;
zon gaat ’s middags ook vroeg onder. Vanuit je • Merk je dat je minder zeker bent in het verwarme thuis kan het soms een drempel zijn om
keer? Schroom dan niet en zet een fietste gaan fietsen, maar buiten valt het vaak mee.
helm op. Met een winddichte of waterdichte
Lekker doortrappen dus!
helmmuts heb jij van de kou geen last.
Tips:
• Sneeuw en ijzel zorgen voor een glad wegdek. Rij wat langzamer, let goed op en blijf
alert. Als de weg glinstert, kan het zijn dat er
een laagje ijs op de weg ligt. Blijf dus goed
kijken naar het wegdek;
• Zorg dat je meer afstand neemt van de randen van de weg. Hier ligt vaak ijs of vastgevroren sneeuw, waardoor je kunt vallen;
• Gladheid door opvriezen van natte weggedeelten kun je ook zien aan ronde doffe
plekjes op een nat oppervlak. Ook lange ijsnaalden op een plas water is een aanwijzing
voor heel verraderlijke gladheid;
• Door het zadel lager te zetten, kunt je beter
met je voeten bij de grond. Zo kun je sneller
bij de grond komen als je dreigt uit te glijden;

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. Je kunt het ‘Vivera Blijf Fit’- boekje opvragen via viverasportcoach@hattricksport.nl.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Pure armoede

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Plezier beleven aan nieuw zwembad
De raadsfracties stemden tijdens de Politieke Markt op dinsdag 16 februari in met het
ontwerp voor het nieuwe zwembad. “Veel
generaties gaan hier plezier aan beleven”
en “We hebben er vertrouwen in dat het
zwembad er komt”, waren enkele uitspraken
van raadsleden. De gemeente ondertekende
vorige maand met Pellikaan Bouwbedrijf
B.V. de overeenkomst voor de bouw van het
nieuwe zwembad.
De raadsleden zijn tevreden met de aandacht
voor duurzaamheid. Zo komen er op het dak
zonnepalen. Warmtepompen verzorgen de
verwarming van het gebouw en het zwembadwater. De raad kijkt verwachtingsvol naar het
onderzoek om een sedumdak toe te passen.

Horeca combineren
Raadslid John Struijs (ZPP) gaf als idee om
de horeca van de Kiboehoeve te combineren
met die van het nieuwe zwembad. Jansen antwoordde dat het gebouw zo wordt ingericht
dat die kansen er voor de toekomst liggen.
Zwemdiploma
Tijdens de bespreking kwam Karim de Kool
(ABZ) met verschillende andere punten, zoals
‘geen kind zonder zwemdiploma’. Wethouder
Ronald de Meij (Gezondheid) noemde ‘geen
kind zonder zwemdiploma’ een goed streven.
“Dat doen we via de Stichting Leergeld. Het
aantal kinderen zonder zwemdiploma wordt
steeds kleiner, dus we zijn op de goede weg.”

Het raadsvoorstel komt als hamerstuk in de
Duiktorens als monument
raadsvergadering van 16 maart
Op het behoud van de duiktorens als herinnering aan het oude buitenbad werd enthousiast gereageerd. Voor de ligweide en ruimte
om het zwembad heen moet nog een plan
komen. Ook de omgeving van het Develpark
moet afgestemd worden op het gebruik van
het zwembad. “We betrekken daar andere gebruikers van het park bij, zoals de Kiboehoeve
en het Develpaviljoen”, zo liet wethouder Tycho Jansen (Accommodaties) weten.

Raad voelt zich verrast door bouwplan watertoren
De gemeenteraad liet zich op dinsdag 16 februari tijdens een oriëntatieavond opnieuw
informeren over de watertoren. Hoe is het
mogelijk dat er van het bestemmingsplan
afgeweken kan worden? Wat vindt het college zelf van het plan dat de ontwikkelaar
heeft ingediend? En hoe gaat het proces nu
verder?
Hiermee vatte Nihat Kahveci (PvdA) in feite de
vragen van raadsleden kort samen. De raad
had zich tijdens de vorige oriëntatieavond op
donderdag 28 januari ambtelijk laten bijpraten over de bouwplannen rond de monumentale watertoren. ISA Vastgoed & Ontwikkeling
wil er een 16,8 meter hoog complex bouwen
met tien appartementen.
Tijdens de oriëntatieavond van 16 februari
was het woord aan wethouder Jos Huizinga
(Ruimtelijke Ontwikkeling) om de werkwijze
van het college van burgemeester en wethouders toe te lichten.

Elbert Vissers
Raadslid VVD

Verbinding zoeken
Wethouder Jos Huizinga liet weten zich de
onrust persoonlijk aan te trekken. “Ik ben u
als raad een beetje kwijt geraakt en dat mag
niet gebeuren. Als college van B&W hebben
wij de intentie weer de verbinding met u te
zoeken op dit dossier.” In zijn toelichting gaf
de wethouder aan dat het college niet heeft
ingestemd met het plan, maar ook niet vrij is
om de vergunningaanvraag zomaar naast zich
neer te leggen. De ontwikkelaar moet goed
ruimtelijk onderbouwen waarom hij afwijkt
van het bestemmingsplan. Het college moet
een brede afweging, ook sociaaleconomisch,
maken over deze aanvraag.

Zienswijzen meewegen
Dat het college de aanvraag niet bij voorbaat
heeft afgewezen, geeft ook de ruimte aan
omwonenden om hun zienswijzen kenbaar
te maken. Op de vraag van Gerard Slotema
(PvdA) of het helpt dat ook de gemeenteraad
een zienswijze indient, antwoordde wethouVerrassend
der Huizinga bevestigend. “We zoeken naar
De raad was benieuwd waarom het college maximale overeenstemming tussen partijen
van B&W het plan ter inzage heeft gelegd, die betrokken zijn.”
terwijl het zo ver afwijkt van het bestemmingplan. “Dit plan is wel verrassend”, zei Adviesrecht
Andries van Gemerden (ChristenUnie/SGP). De wethouder zei toe het proces rond een ver“We hebben in 2015 ingestemd met een teke- gunningaanvraag - met het oog op de omgening waarop een laag gebouw, een mooi plein vingswet - nog eens goed door te nemen met
en horecavoorziening te zien is. Het zou een de gemeenteraad. Waar en op welk moment
watertoren van ons, voor ons en voor ieder- moet de raad in positie gebracht worden?
een zijn. Daar voldoet het plan niet aan. We “Dan krijgt u adviesrecht dat wordt vastgezijn buiten spel gezet”, zo stelde Fred Loos legd.”
(ABZ). “We hebben niet het gevoel dat er
een spel gespeeld wordt”, zeiden enkele andere raadsleden, “maar we vragen ons wel af
waarom zo’n bouwhoogte zomaar kan.”

ZPP-ers waarvan het spaarpotje
in het voorjaar van 2020 door de
eerste coronagolf al leeg was getrokken en amper of niet de kans
hebben gehad weer een financiële reserve op te bouwen voordat
de tweede coronagolf hen als een
tsunami’s overspoelde. Dat duurt
nu al maanden en ja er is ondersteuning van de overheid maar
dat is hoofdzakelijk voor hun privé
inkomen maar niet voor de huurlasten van hun bedrijfslocatie en
dergelijke. Of ze waren net in 2019
hun bedrijf opgestart en krijgen
vanwege het ontbreken van inkomenscijfers geen ondersteuning.
Deze mensen die als zelfstandige
vakmensen een gezond bedrijf(je)

hadden zitten nu aan de grond en
moeten gebruik maken van voedsel- en kledingbank. De winterdriedaagse van de ATOS bracht heel
veel kleding en voedsel bij deze
banken binnen maar er is meer nodig. Doneer voedsel aan de voedselbank, kleding aan de kledingbank en geld aan beide instellingen
die ondanks corona open zijn om
mensen door deze armoede heen
te helpen. Chapeau aan de vrijwilligers die daar ondanks COVID 19
actief zijn.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
e.vissers@zwijndrecht.nl

Een nieuw zwembad in Zwijndrecht

Gerjan Bossenbroek
Raadslid
ChristenUnie-SGP

Jawel. U leest het goed! Zwijndrecht krijgt een spiksplinternieuw
zwembad. We hebben het er in
de raad al een poosje over. Op 28
augustus 2018 stelde de raad een
voorbereidingskrediet beschikbaar. En nu gaat de gemeenteraad zeer binnenkort haar fiat geven voor de kaders van de bouw;
na de zomervakantie 2021 hopen
we te starten. U kunt straks het
hele proces van ontwerp tot realisatie gaan volgen via de publicaties van de gemeente. Het belooft
echt wat moois te worden! Een
zwemvoorziening met een wedstrijdbad, doelgroepenbad, whirlpool, kleuterbad en glijbaan. In
het moderne ontwerp is rekening

gehouden met zorgvuldig materiaalgebruik, duurzame materialen,
energie neutraal bouwen door
toepassing van triple beglazing,
hergebruik van restwarmte, etc.
Ook over voldoende groen wordt
nagedacht. Mogelijk door de toepassing van een begroeid dak.
Zelfs vleermuiskasten in de buitengevels. En het mooie is ook,
en dat vooral, we realiseren een
zwemvoorziening waarvan elke
inwoner gebruik kan maken! En
dat is nu net wat we samen willen.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
G.Bossenbroek@zwijndrecht.nl

DEAL! is zijn Zwijndrechtse bijdrage waard
De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft onderzocht wat de effectiviteit van DEAL! voor
de gemeente Zwijndrecht is, en op welke
wijze de gemeenteraad daar sturing aan kan
geven. De Rekenkamer vindt dat de jaarlijkse bijdrage van € 40.000 van de gemeente
Zwijndrecht voor DEAL! in een goede verhouding staat tot de opbrengst. Bovendien
draagt Zwijndrecht met de jaarlijkse bijdrage
verder bij aan de regionale bekostiging van
de regionale economie, de Groeiagenda.

van bedrijven er zijn geweest (in Zwijndrecht
en in de regio) en welke rol DEAL! daarbij
heeft gespeeld. Zij zou zich dan meer moeten
richten op de vraag welke bijdrage DEAL! kan
leveren aan de voor de regio gewenste economische versterking, zoals die is beschreven in
de regionale Groeiagenda.
Zwijndrecht heeft nog niet vastgesteld welke
bijdrage zij wil leveren aan DEAL! voor 2021
en verder. De Rekenkamer doet een zestal
concrete aanbevelingen die gericht zijn op
hoe de gemeente Zwijndrecht, en in het bijzonder de gemeenteraad, beter sturing kan
geven aan DEAL! Het rapport is op 18 februari gepresenteerd aan de gemeenteraad van
Zwijndrecht in een openbare oriëntatiebijeenkomst van de raad.

DEAL! verzorgt de economische acquisitie en
de promotie voor de zeven Drechtsteden. Dit
gebeurt door nieuwe bedrijven aan te trekken
en door de economische ontwikkeling met
nieuwe initiatieven te ondersteunen in onze
regio. DEAL! heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld. DEAL! had een ‘smal’ takenpak- Meer weten? Kijk op onze website
ket van promotie en acquisitie. Maar DEAL is www.raadzwijndrecht.nl bij de rekenkamer
steeds meer een strategische partner voor de publicaties.
gemeenten geworden, voor de economische
ontwikkeling van de regio.
De Rekenkamer vindt dat de betrokkenheid
van de gemeenteraad bij DEAL! beperkt is. Als
de ontwikkeling van DEAL! zich de komende
jaren doorzet, is het de vraag of de huidige
positionering als stichting ‘op afstand’ van de
gemeenten nog wel het meest passend is.
De gemeenteraad zou zich dan minder druk
moeten gaan maken over hoeveel landingen
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De energietransitie tot 2030
We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030
met de helft ten opzichte van 1990. Als tussenstap om in 2050
energieneutraal te zijn. In de Drechtsteden onderzoeken we waar
en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken
zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is
ruimte en hoeveel? Afgelopen maanden hebben we veel inwoners,
ondernemers en professionals gesproken. Waar staan we nu?

Feiten & Cijfers: invloed samenleving op
Zon & Wind in Drechtsteden
Wat vindt u van zonnepanelen langs
fietspaden? Welke verschillende mogelijkheden ziet u om windturbines
en zonneparken op te stellen? En
hoe verdelen we de lusten en lasten?
Deze vragen stonden centraal tijdens
de tweede participatieronde Zon &
Wind; de antwoorden op deze vragen
worden meegenomen in de Regionale
Energie Strategie 1.0 (RES).
Ruimte voor ambitie
In de concept-RES is voor duurzame
opwekking van elektriciteit een bod van
0,66 PJ neergelegd. Dit gaan de
Drechtsteden halen in 2030 door zon-

nepanelen op (grote) daken,
zonnepanelen in restruimten zoals
bermen en gerealiseerde projecten.
Daarnaast is er een ambitie van 0,84
PJ. Tijdens verschillende bijeenkomsten
met inwoners, grondeigenaren en
natuurorganisaties is gesproken over
randvoorwaarden voor grootschalige
opwekking van energie door Zon &
Wind. Die inbreng wordt onderzocht
en besproken in de derde en laatste
participatieronde Zon & Wind, van 8
t/m 28 maart. Schrijf u via het Energie-participatieplatform in voor de bijeenkomsten over de zoekgebieden voor
Zon & Wind.

Kleinschalig
zon op dak

In de Drechtsteden werken we samen aan een plan en aanpak om in de
toekomst over te stappen naar aardgasvrij wonen. De komende weken
organiseren de gemeenten hierover een online informatieavond. Uit de
enquête die eind vorig jaar in de regio is gehouden, weten we dat inwoners
verschillend denken over de overstap naar aardgasvrij wonen. Maar ook
dat er veel vragen zijn over kosten en financiering. Over het waarom en wat
er voor aardgas in de plaats kan komen.
Tijdens de informatieavond van uw gemeente hoort u meer over de uitkomsten van de enquête en waar de gemeente nu staat. Ook kunt u uw
stem laten horen. Wat vindt u van de eerste resultaten van de Transitievisie
Warmte die elke gemeente in 2021 klaar moet hebben? Hoe u wilt u in het
vervolg betrokken worden? En hoe kijkt u tegen isoleren aan? U bent van
harte welkom op de online informatieavond van uw gemeente.

Op de agenda:
•

Aardgasvrij wonen in Zwijndrecht

woensdag 3 maart

•

Zon & Wind bij Kijfhoek

maandag 8 maart

•

Zon & Wind langs de A16

dinsdag 9 maart

•

Zon & Wind langs de A15

donderdag 11 maart

Aanmelden en meer weten?

Grootschalig
zon op dak

Wilt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten? Meer weten over
de energietransitie en waar wij in de Drechtsteden nu staan? U vindt het
op het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/
zwijndrecht

Grootschalig
zon in restruimtes
Grootschalig
wind en zon
0,0
Gerealiseerd

Heeft u zich al aangemeld voor de
informatieavond ‘Aardgasvrij wonen’?

0,1

0,2

Gepland

Steeds meer mensen doen mee
op het Energieparticipatieplatform én komen naar de
bijeenkomsten. De cijfers
uit ronde 2 Zon & Wind
(25 januari – 14 februari):

0,3

0,4

Extra inzet

0,5

0,6

0,7

Ambitie

0,8

0,9

PJ

Bod

8.234

1.077

79/52

391

345

bezoekers op het
Energie-participatieplatform ‘Denk mee!’

geplaatste stemmen,
329 bijdragen op de
kaart met kansen voor
restruimten

79 geplaatste stemmen,
52 geschreven bijdragen
op ‘Hoe verdelen we de
lusten en lasten?’

nieuwe ingevulde
enquêtes over
restruimten
(totaal 8234)

aanmeldingen
voor bijeenkomsten over
Zon & Wind

Alles over de energietransitie:
www.drechtstedenenergie.nl
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Waarschuwing: vervuilde wiet in omloop
Er is momenteel vervuilde hasj en wiet in omloop. Het gaat om cannabis die vervuild is
met de synthetische stof cannabinoïd MDMB4en-PINACA. Deze stof heeft meer risico’s dan
normale cannabis en kan leiden tot ernstige
gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld
nare hallucinaties of hartkloppingen. De vervuilde cannabis kan door straatdealers en
coffeeshops worden verkocht. Aan het uiterlijk van de hasj of de wiet kun je niet zien of

het om de vervuilde cannabis gaat.
Advies Trimbos Instituut
Zeker tijdens deze coronacrisis is gebruik van
drugs onverstandig. Gebruik je toch? Wees
dan extra voorzichtig met het gebruik van
hasj en wiet. Neem minder dan je normaal gebruikt, bijvoorbeeld één trekje van een joint,
en wacht dan een minuut of tien. Indien je
vreemde of onverwachte effecten merkt en

last krijgt van nare bijwerkingen, stop dan
met gebruik en zoek zo nodig (medische)
hulp. Laat achteraf het monster testen. Voor
testadressen: www.drugs-test.nl. Consumenten van cannabis of andere drugs kunnen de
Red Alert app (www.drugsredalert.nl) downloaden, zodat ze direct op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen op
het gebied van diverse, extra riskante drugs.

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Ringdijk parallelweg - werkzaamheden
riool en bestrating - einddatum volgt
- Stationsgweg-Karel Dormanlaan – werkzaamheden aan de verkeerslichten –
22 maart tot en met april 2021
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info:
www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop
- Sterrenbuurt – groot onderhoud –
15 februari tot en met eind juni 2021

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 12 februari tot en met 19
februari 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Kort Ambachtlaan 101 (2021-041):
het uitbreiden van de bestaande kiosk en het gebruiken voor de functie
horeca 11-2-2021
Kort Ambachtlaan 26A (2021-042):
het plaatsen van een rolluik voor de
pui van de garage/schuur 13-2-2021
Turk 1 (2021-043): het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van
de woning 12-2-2021
Lodewijk van Nassaustraat 75 (2021044): het plaatsen van een meterkast
15-2-2021
Beneluxlaan nabij nr. 50 (2021045): het plaatsen van een pin-kiosk
15-2-2021
De Manning 55 HJD (2021-046): het
plaatsen van een dakkapel 16-2-2021
De Werf t.h.v. 91 t/m 129 (2021047): het vervangen van het bestaande hekwerk 17-2-2021
Jeroen Boschlaan (begraafplaats)
(2021-048): het kappen van 2 bomen
16-2-2021
Lindtsedijk 30 (2021-049): het plaatsen van een elektrische kraan aan de
kade 12-2-2021
Reigerstraat 36 (2021-050): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 18-2-2021

gen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
•

In deze week zijn er geen verleende
vergunningen.

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 12 februari
tot en met 19 februari 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een
termijn van 6 weken:
•

•

Hoge Nes 6 HJD (2020-278): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 15-2-2021
Bolero tussen 52 en 56 (2020-279):
het plaatsen van een woonwagen
12-2-2021

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

reces (van 22 februari t/m 28 februari
2021) bepaalde taken en bevoegdheden
kunnen worden uitgeoefend. Dit besluit
treedt in werking op 25 februari 2021 en
werkt terug tot en met 22 februari 2021.

stoffen, artikel 10.52, het volgende bekend.
In de afgelopen periode is een kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit
ingediend op:

Anterieure overeenkomst Lindelaan
19 februari 2021 door Sando Puinrecy36-38
Burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van de op 28 januari 2021,
voorafgaand aan het verlenen van de
omgevingsvergunning voor de woningbouwlocatie Lindelaan 36-38, gesloten
anterieure overeenkomst. In de overeenkomst heeft de gemeente afspraken
vastgelegd rondom de exploitatiekosten
die samenhangen met het project.
Inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf 25 februari 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 9.00-12.00 uur
- Woensdag van 13.00-19.00 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.

Voorjaarsmandaat

cling ingevolge artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor
het plaatsen van een mobiele puinbreker
aan de Fruitenierstraat 13-14 te Zwijndrecht.
De werkzaamheden vinden plaats in de
periode van 8 maart 2021 tot en met 7
juni 2021, gedurende max. 1 werkdag van
07.00 uur tot 19.00 uur.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
telefonisch inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid telefoonnummer 078 – 770 85 85.
De directeur vestigt er de aandacht op
dat deze kennisgeving uitsluitend een
informatief karakter heeft.
Havengeldtarieven 2021
De nieuwe havengeldtarieven zijn op
9 februari 2021 goedgekeurd door het
college van burgemeester en wethouders. De Port of Rotterdam int deze havengelden. Meer informatie en tarieven
leest u op: www.portofrotterdam.com/
nl/scheepvaart/binnenvaart/meldingenen-ontheffingen/binnenhavengeld.

Bekendmaking wet milieubeheer
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 12 februari tot en met
19 februari 2021 zijn de volgende aanvra-

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om een zogenaamd voorjaarsmandaat vast te stellen. In dit mandaatbesluit wordt geregeld hoe tijdens het

De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de
Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afval-

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.

