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Beste Zwijndrechtenaren,
Scholen dicht. Scholen open. Horeca op slot. Tot vijf uur welkom.
Mondkapje af. Mondkapje op. Wel publiek bij sportwedstrijden. Geen
publiek bij sport. De coronaregels vliegen ons al bijna twee jaar om
de oren.
De perfecte aanpak voor deze crisis bestaat niet. Er is geen waterdichte oplossing. Knap van de minister-president dat hij dat vrijdag
in zijn persconferentie publiekelijk toegaf. “Ik doe wat ik kan, maar
het lukt me niet.” Of woorden van gelijke strekking. We zijn het eens
dat de meeste regels ons in de weg zitten. Ze zetten ons op scherp.
Zijn voer voor discussie. Moet het zo wel door?
En toch, de feiten zijn duidelijk. Het aantal coronabesmettingen rijst de pan uit. Hoog. Hoger.
Hoogst. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen staan met een naderende ‘Code Zwart’ op het
punt van omvallen. Als we niks doen moeten artsen straks snoeiharde keuzes maken tussen leven
en dood. Wel een ziekenhuisbed voor een ander. Niet voor u. Of juist u krijgt een levensreddende
operatie. Ten koste van een ander. Geen ambulance om ons te rijden. Geen verplegend personeel.
Lieve mensen, als burgemeester ben ik de laatste die u de modder in praat. Zie deze indringende
brief alstublieft als een aanmoediging. Een noodkreet zo u wilt. Zet uw onbegrip en teleurstelling
bij het vuilnis. Recht uw rug. Sla een ﬁguurlijke arm (1.5 meter!) om de schouder van een ander. Uw
familie. De buren. Vraag elkaar wat u kunt betekenen. Een bloemetje. Een pepernoot. Briefkaart.
Boodschap. Een digitaal bezoek.
Dit is niet het moment om elkaar naar het leven te staan. Om ons op te winden over het landelijke
vuurwerkverbod. Over de mogelijke invoering van 2G. Niet de tijd om ministers zwart te maken. Te
dreigen met geweld. Niet doen! Dit is juist het moment om oog te hebben voor elkaar. Steun te
bieden. Om ons samen door deze pandemie te slaan.
Laten we bedenken wat we zelf kunnen doen. Wat uw en mijn bijdrage is om het tij te keren. Dit
virus een genadeklap te geven. Het zijn niet de papieren maatregelen die het doen. Wat dan wel?
Daadwerkelijk onze handen wassen. Afstand houden. Mondkapje op. Zoveel mogelijk vanuit huis
werken. Vaccineren ... Het is ons eigen gedrag. Het gedrag van 45.000 voorbeeldige inwoners. Van
Zwijndrecht en Heerjansdam.
En toen…? Toen was er opeens een nieuwe variant van het virus. Uit Zuid-Afrika. Even zakte de
moed me in de schoenen. Omikron. Hebben we het hele Griekse alfabet nog tegoed? Gelukkig dacht
ik bij Zuid-Afrika meteen aan de prachtige woorden van Desmond Tutu. Geestelijke met een nobelprijs voor de vrede. “Goedheid is sterker dan kwaad, liefde is sterker dan haat, licht is sterker dan
duister en leven is sterker dan dood.”
Blijf sterk en strijdbaar. Samen tegen corona. Dichtbij. Zwijndrechts. Met elkaar.
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar.
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen.
Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.
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De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Algemeen
.

Onderwijs

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Coronatoegangsbewijs:

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs,
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week
zelftesten.
• Mondkapje op de gang.

Avondsluiting en strengere
maatregelen overdag vanaf
28 november
Ontvang thuis maximaal 4 personen
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer
op bezoek. Doe vooraf een zelftest.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

Mondkapje verplicht:

Evenementen, kunst en cultuur,
dierenparken en pretparken

70-plus: beperk contact met
kinderen t/m 12 jaar.

Dicht om 17.00 uur.

• Alle publieke binnenlocaties.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-

• Bij verplaatsing waar coronatoegangsbewijs geldt.

Essentiële winkels, zoals super-

Afstand
.

Luchten

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Werk thuis. Kan dat niet?
Houd op werk altijd 1,5 meter
afstand.
70-plus: beperk contact met
kinderen t/m 12 jaar.
Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Dicht om 17.00 uur.
Vaste zitplaats verplicht.

Klachten? Blijf thuis en
laat je testen, ook als je
gevaccineerd bent.

Afhalen en laten bezorgen wel
mogelijk na 17.00 uur.

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs,
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week
zelftesten.
• Mondkapje op de gang.

Coronatoegangsbewijs:
• Horeca.
• Evenementen.
• Kunst en cultuur.
• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Mondkapje verplicht:
Evenementen, kunst en cultuur,
dierenparken en pretparken
Dicht om 17.00 uur.

• Alle publieke binnenlocaties.
• Openbaar vervoer en stations.
• Bij verplaatsing waar coronatoegangsbewijs geldt.
• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroomevenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Houd je aan de basisregels:
Wassen

Niet-essentiële winkels en dienstverlening dicht om 17.00 uur.
Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Sport

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis en
laat je testen, ook als je
gevaccineerd bent.

Alle locaties dicht om 17.00 uur.
Meer informatie:
rijksoverheid.nl/corona
of bel 0800-1351

Geen publiek bij sport.

ndsluiting vanaf 17.00 uur

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/corona
of bel 0800-1351
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Houd 1,5 meter afstand van anderen.

• Openbaar vervoer en stations.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Algemeen

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Werk thuis. Kan dat niet?
Houd op werk altijd 1,5 meter
afstand.
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• Horeca.

Onderwijs
Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs,
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week
zelftesten.
• Mondkapje op de gang.

Coronatoegangsbewijs:
• Horeca.

Podcast #11 van burgemeester
over hospice De Cirkel
• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.
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Evenementen, kunst en cultuur,
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Afstand

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.

Zwijndrechtse Waard
Hospice De Cirkel is er Luchten
voor alle
inwoners
in
Zorg voor
voldoende
Sport
frisse lucht.
de Zwijndrechtse Waard: Zwijndrecht,
HeerAlle locaties dicht om 17.00 uur.
jansdam
en Hendrik-Ido-Ambacht. De beKlachten? Blijf thuis en
Testen
woners
een eigen kamer,
die
laat je testen,
ook alsze
je zelf
Geen publiek bijhebben
sport.
gevaccineerd bent.
kunnen inrichten. Dat is eigenlijk hun huis. Ze
krijgen professionele hulp, aangevuld door
vrijwilligers. Die komen als het ware op beMeer informatie:
rijksoverheid.nl/corona
zoek. Doen alles om het de mensen
zo goed
of bel 0800-1351
mogelijk naar hun zin te maken: van voorlezen uit de bijbel, koken of gewoon een frikadel of kroketje halen bij de snackbar.
.

Vrienden van hospice De Cirkel
Iedereen is welkom. Doorgaans betaalt de
verzekering de kosten. Maar als geld onverhoopt toch een probleem is, dan is er de
Stichting Vrienden van hospice De Cirkel, die
dan ﬁnancieel bijspringt. De stichting houdt
het hele jaar door verschillende acties voor
de hospice. Verder is er een subsidie van het
Rijk en krijgt de hospice giften.
Lach en een traan
Het is niet alleen huilen of verdriet. Er is verdriet, maar er wordt ook gelachen. Er wordt
afscheid genomen, maar er is ook aandacht
voor het leven. Daar horen ook grapjes bij.
Als het afscheid daar is, vormen medewerkers
een erehaag als de kist de hospice verlaat.
Betrokken tot het laatste moment. Iemand
leest een gedicht voor en over de kist komt
een speciale kilt. Aan tafel wordt een gedicht
over afscheid besproken: ‘Afscheid nemen is

Burgemeester Hein van der Loo spreekt met Ad van Driel, Miranda Riet en Gea Hamer van hospice De
Cirkel.

met dankbare handen, weemoedig dragen, al cloud, Spotify, iTunes en www.
wat waard is om niet te vergeten’.
zwijndrecht.nl/podcast of door
de QR-code hiernaast te scannen.
De podcast kunt u beluisteren via Sound-

Doet u mee aan de advies- en inkoopactie?
Informatiebijeenkomst energiebesparende maatregelen op 8 december
Heeft u ook een brief ontvangen over de
advies- en inkoopactie met Winst uit je woning? Doe dan gratis en vrijblijvend mee!
Op
www.winstuitjewoning.nl/zwijndrecht
vindt u alle informatie. Hoe werkt het?
Tijdens de actie krijgt u eerst vrijblijvend
advies. Uiteindelijk koopt een grote groep
huiseigenaren onder andere vloerisolatie,
HR++-glas, hybride warmtepompen en zonnepanelen gezamenlijk in.
Dit maakt dat de voorwaarden goed zijn en
de prijzen scherp. Als u zich inschrijft ontvangt u advies en vrijblijvende offertes op
maat per e-mail. Zo weet u precies of en
hoe u uw energierekening het best en veilig
kunt verlagen. Vervolgens maakt u zelf een

besluit. De eventuele subsidieaanvraag of
btw-teruggave wordt voor u geregeld. En u
bepaalt zelf wanneer u de klus laat uitvoeren.
Online informatieavond
Op woensdag 8 december om 19:00 uur organiseren wij een online informatieavond
voor woningeigenaren. Tijdens de informatieavond vertellen wij u alles over de adviesen inkoopactie, de slimste maatregelen en
over subsidies en ﬁnancieringen. Uiteraard is
er ook ruimschoots gelegenheid om vragen
te stellen. Komt u ook? Meld u aan via www.
winstuitjewoning.nl/zwijndrecht en ontvang
direct de uitnodiging.

woensdag 1 december 2021

Tips om uw woning te verduurzamen?
Lees de rapporten op maat
In 2050 moeten alle Nederlandse woningen
aardgasvrij zijn. Op dit moment wordt 92%
van alle woningen nog met aardgas verwarmd, via de cv-ketel. En dat kan anders!
De gemeente Zwijndrecht heeft Regionaal
Energieloket gevraagd om woningeigenaren
te adviseren over de mogelijkheden om te
verduurzamen. De afgelopen weken zijn verschillende huizen onderzocht in de wijk Walburg. Dit was onderdeel van de Buurtactie
Energiezuinig Wonen.

hebben woningen vaak overeenkomsten. Woningen uit dezelfde bouwperiode hebben bijvoorbeeld aan dezelfde isolatie-eisen moeten
voldoen. Dankzij deze overeenkomsten is het
mogelijk om het onderzoek in een speciﬁeke
woning te gebruiken voor andere woningen in
de buurt.

Benut het rapport
Het Regionaal Energieloket heeft rapporten
gemaakt voor een tussenwoning uit 1971,
twee tussenwoningen uit 1972 en een hoekwoning uit 1972. Het advies in dit rapport is
dus zo geschreven dat het bruikbaar is voor
woningen van hetzelfde type. Daardoor kan
ook u proﬁteren van dit advies! Doe er uw
voordeel mee. Kijk voor meer informatie op
www.zwijndrecht.nl/energie.

Ook interessant voor u!
Voor een aantal woningen is een energiebespaar-rapport gemaakt. De woningen zijn
onderzocht op energieverbruik, comfort en
besparingsmogelijkheden. Dit rapport kan
misschien ook interessant zijn voor u. Want
verduurzamen is maatwerk, maar woningen
lijken op elkaar. Binnen een woonwijk of buurt

Vrijwilligers in het zonnetje!
Heeft u de posters op de borden langs de
wegen in Zwijndrecht al gezien? Daarop zetten we namelijk verschillende vrijwilligers
in het zonnetje. Vrijwilligers zijn ontzettend
belangrijk. Daarom willen we ze graag wat
extra aandacht geven. De vrijwilligers op de
borden zijn aangedragen door medewerkers
van de organisaties, collega vrijwilligers of
bekenden voor hun speciale inzet. Lees meer
over de inzet van de genoemde vrijwilligers
en waarom zij zijn aangedragen op onze website. Natuurlijk willen wij ook de vrijwilligers
die hier niet worden genoemd bedanken voor
hun bijdrage. Door het vrijwilligerswerk dat
jullie doen, maken jullie Zwijndrecht weer
een stukje mooier. Dank jullie wel!
Meer informatie op
www.zwijndrecht.nl/vrijwilligers

Een op de drie vrouwen krijgt te
maken met geweld
Orange the World doorbreekt de stilte
Wereldwijd krijgt één op de drie meisjes en
vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent. Om hier aandacht voor te vragen heeft de Verenigde
Naties de Orange the World campagne in
het leven geroepen. Op donderdag 25 november, de internationale dag tegen geweld
tegen vrouwen, was de aftrap van de 16
dagen durende campagne. Ook Zwijndrecht
kleurt dit jaar oranje om extra aandacht te
besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen.
Vertrouwensarts Sandra Knijn en maatschappelijk werker Sandra van den Berg werken
allebei bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid.
Veilig Thuis is een advies- en meldpunt voor
(vermoedens van) kindermishandeling en
huiselijk geweld, waaronder geweld tegen
vrouwen. De meldingen komen meestal van
de politie of andere professionals zoals een
huisarts of het Sociaal Wijkteam. Een enkele
keer trekt een vrouw zelf aan de bel.

Gaan Seniorenzaken u ook
aan het hart?
Zwijndrecht is een actieve gemeente
die de gemeente zo goed mogelijk probeert vorm te geven en toekomstbestendig te maken voor alle bewoners.
Met de beste bedoelingen worden
onderhoud, nieuwe projecten en allerlei zaken die daarbij horen, georganiseerd. Tal van zaken moeten bij nieuwe
projecten of aanpassingen van regelingen regelmatig opnieuw bekeken en
aangepast worden.
Daarnaast passen ook dienstverleners
en instanties nogal eens hun regelingen
aan. Om al deze informatie over wijzigingen duidelijk en eerlijk te houden
voor onze senioren is er een Seniorenraad, die bewaakt of regelingen en voorzieningen in de gemeente Zwijndrecht
ook voor Senioren nog goed toepasbaar

zijn. Zij geeft daarom het college van
burgemeester en wethouders gevraagd
en ongevraagd adviezen om de belangen van Senioren te behartigen.
Jarenlang waren er voldoende enthousiaste vrijwilligers die bereid waren tijd
en moeite te steken in belangenbehartiging voor ouderen (55+). Nu echter
dreigt een tekort. Om de Seniorenraad
goed te laten functioneren zijn wij daarom op zoek naar enthousiaste, gezond
kritische mensen die de belangen van
vooral deze groep bewoners van onze
gemeente willen behartigen. Spreekt
dit u aan en is belangenbehartiging iets
voor u? Neem dan contact op met Bas
Mol. Dat kan telefonisch, 06 22330845
of per e-mail: bjmol@live.nl.

Veiligheidsplan
Als een meisje of vrouw uit Zwijndrecht contact opneemt met Veilig Thuis is er een kans
dat ze Sandra van den Berg treft. Als lid van
het AAO-team (Aware, Ambulante begeleiding en Opvang) voert ze intensieve gesprekken met de vrouwen. “Veel vrouwen weten
niet wat er allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld
een awaresysteem. Dit is een klein apparaat
dat vergelijkbaar is met personenalarmering
bij ouderen. Als een vrouw in een onveilige
situatie terechtkomt, kan ze met een druk op
de knop de politie inschakelen. Bij stalking
zetten we dit regelmatig in. Daarnaast kunnen we een aanmelding doen voor ambulante begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag
stellen de vrouwen samen met een hulpverlener een veiligheidsplan op. Is er sprake van
een crisissituatie, dan kunnen we opvang
bieden. Als het nodig is ook aan de andere
kant van het land.”
Stilte voor de storm
Hoe het staat met vrouwengeweld in Zwijndrecht? Dat is moeilijk te zeggen, ook omdat
er nog heel veel niet gemeld wordt. Er is wel
een overzicht van het aantal meldingen voor
opvang van vrouwen uit Zwijndrecht: in 2019
waren dat er 27, in 2020 24 en in 2021 tot
nu toe 10. Het jaar is nog niet voorbij. “De
ervaring heeft ons geleerd dat dit stilte voor
de storm is. De meeste vragen voor opvang

komen in de wintermaanden als het kouder
is en mensen binnen dicht op elkaar zitten.
Op het moment dat wij een melding krijgen,
zit het vaak al langdurig niet goed in een relatie.”
Deel je verhaal
“Het is moeilijk om de cirkel te doorbreken.
Sommige vrouwen zijn ﬁnancieel afhankelijk, hebben geen sociaal netwerk, huisvesting is lastig en als er kinderen zijn, heeft
het uiteraard ook grote gevolgen voor hen.
Er is bovendien veel schaamte waardoor de
vrouwen niet gauw om hulp vragen.” Toch
adviseert Sandra Knijn vrouwen om dat nu
juist wel te doen. “Neem iemand in vertrouwen. Een vriendin of buurvrouw, je huisarts
of maak een afspraak met het Sociaal Wijkteam.” “Bellen naar Veilig Thuis kan ook”,
vult Sandra van den Berg aan. “We hebben
bovendien een anonieme chatfunctie op
onze website waar je je verhaal laagdrempelig kunt doen.” Uiteindelijk zijn de vrouwen
vaak blij als ze de stap hebben gezet om voor
zichzelf op te komen, ervaren ze bij Veilig
Thuis. Ook als het om politiemeldingen gaat
waarbij zowel mannen als vrouwen in eerste
instantie niet erg gelukkig zijn met de aandacht van het meldpunt. Maar uiteindelijk is
niemand blij met spanningen in een relatie.
Hoe je kunt herkennen of vrouwen te maken
hebben met geweld thuis? “Fysiek letsel is
natuurlijk duidelijk, maar deze vrouwen zijn
vaak geïsoleerd geraakt en gesloten. Het kan
helpen om juist dan door te vragen. Maar het
blijft lastig en alleen al daarom is het goed
dat vrouwengeweld met Orange the World
extra in the picture komt.”
Maak jij je zorgen om jezelf of iemand anders?
Neem dan contact op met Veilig Thuis 0800
2000 (gratis) of het Vivera Sociaal Wijkteam
via 078 770 8181 of info@stzwijndrecht.nl
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Videoserie: Visie op de toekomst van
Zwijndrecht
Wat is belangrijk voor de toekomst van
Zwijndrecht? Deze week twee nieuwe afleveringen van de videoserie waarin alle
fracties uit de gemeenteraad antwoord geven op die vraag. De video’s zijn te zien
op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube
en via de QR-codes bij dit bericht.

ging te krijgen. Raadslid Johan Limberger
van het CDA Zwijndrecht Heerjansdam vertelt in deze video wat hij belangrijk vindt
voor Zwijndrecht.

Aanleiding voor de videoserie is het vaststellen van de begroting in november.
Daarin besluiten partijen niet alleen waarin
Zwijndrecht investeert. Het is ook het moment om aan te geven hoe ze de toekomst
van Zwijndrecht zien.

Deel 2: VVD Zwijndrecht
Jongeren kunnen bijna geen woning in
Zwijndrecht vinden. De woningen die er
zijn, zijn schrikbarend duur. Daarom is
bouwen in het buitengebied bespreekbaar.
Fractievoorzitter Robert Kreukniet van de
VVD Zwijndrecht vertelt in deze video wat
hij belangrijk vindt voor Zwijndrecht.

Scan de QR-code bij de foto van Johan Limberger om de video te bekijken.

Deel 3: CDA Zwijndrecht Heerjansdam
Betaalbare woningen voor starters. Een
zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw in de Scan de QR-code bij de foto van Robert
Heer Janstraat en toekomstige projecten. Kreukniet om de video te bekijken.
En bouwen om de woningmarkt in bewe-

Johan Limberger, raadslid CDA Zwijndrecht
Heerjansdam.

Robert Kreukniet, fractievoorzitter VVD
Zwijndrecht.

Complimenten voor participatie in wijk Noord
Veel mensen uit Noord hebben samen met
de gemeente nagedacht over de toekomst
van de wijk. De raadsfracties spraken tijdens de Politieke Markt over het Masterplan Diztrikt Noord waarin de toekomst is
beschreven. Er waren complimenten voor
de manier waarop de wijk hierbij is betrokken. Daarnaast vroegen de raadsleden uitdrukkelijk aandacht voor het oplossen van
knelpunten op de korte termijn.

vroegen daarbij om daden. “Neem nu actie
op punten die nu opgelost kunnen worden.”
Wethouder Jos Huizinga zei toe dat in januari
met een plan te komen voor zaken als zwerfvuil en overlast.

Hamerstuk
Het masterplan en het voorstel voor de aanpak van de Planetenbuurt gaan als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering
van december. Dat wil zeggen dat het zonIn het masterplan Diztrikt Noord staan de der debat wordt voorgelegd voor akkoord.
doelen en wensen voor de wijk. Zijn er in de
toekomst bouwplannen of ideeën voor een Meer informatie
nieuwe inrichting van de straat? Dan kijkt Het Masterplan Diztrikt Noord is te lezen
de gemeente of die passen bij de doelen en op www.diztrikt.nu. Op die website staat
wensen uit het masterplan. Het masterplan ook meer informatie over vernieuwingen in
kijkt zo’n 10 jaar vooruit.
Zwijndrecht voor de gebieden rondom het
spoor.
Evenwichtige mix van huizen
De raad was positief over de aandacht in
het masterplan voor een evenwichtige mix
van huizen in de wijk. Dat zorgt voor betere
draagkracht van de mensen die er wonen.
Een van de eerste buurten in de wijk die
groots aangepakt gaan worden, is de Planetenbuurt. De gemeente en wooncorporatie
Trivire willen samen een kwaliteitsslag maken. Trivire heeft het plan haar woningen
te renoveren en deels te vervangen door
nieuwbouw. De gemeente wil de buitenruimte vernieuwen en tegelijk aanpassen
aan de opgaven van duurzaam en klimaatbestendig. De raadsfracties gingen akkoord
met het beschikbaar stellen van 50.000 euro
om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.
Daden
In de gesprekken met de wijk over de toekomst haalde de gemeente ook veel informatie op over problemen die sneller In het masterplan is er aandacht voor water
opgepakt kunnen worden. De raadsleden en groen in de wijk.

Burgemeester op bezoek bij
60-jarig bruidspaar Van Ooijen
Op dinsdag 16 november waren Floris en
Trijntje van Ooijen 60 jaar getrouwd en
bracht burgemeester Hein van der Loo een
bezoek aan het bruidspaar om ze te feliciteren. Bij binnenkomst werd de burgemeester al naar de tuin gevraagd. Daar stond wel
iets heel bijzonders, namelijk de watertoren
van Zwijndrecht, maar dan in miniatuur en
door Floris van Ooijen met zijn eigen handen gebouwd.

werkte. Niets meer kunnen doen vond hij
maar niets en is thuis een hobby gaan zoeken. In zijn schuur maakt Floris van Ooijen
al 29 jaar van alles en zo ook de watertoren,
waarmee hij al eerder in de krant stond. Trijntje van Ooijen vindt het gezellig om met haar
dochter op zaterdag iets gezelligs te doen.
Elke dag gaat het echtpaar er nog wel samen
op uit. Een eindje lopen of nog liever ﬁetsen
op de elektrische ﬁets vanwege de knieën.

Floris van Ooijen heeft sinds hij met de VUT is
gegaan op 57-jarige leeftijd veel met zijn handen gewerkt. Na 30 jaar vond hij het mooi
geweest en nam hij afscheid van zijn werk.
Op 14-jarige leeftijd startte hij bij Tomado en
later heeft hij 30 jaar jaar bij Vogel Spuitbeton gewerkt waar hij bij de materieeldienst

Floris en Trijntje van Ooijen zijn echte Zwijndrechtenaren en getrouwd in het oude gemeentehuis. Het geheim dat Floris en Trijntje
van Ooijen nog steeds samen zijn na 60 jaar
huwelijk is dat ze niets met tegenzin doen en
elkaar vrijlaten in alles wat ze willen doen.

Het echtpaar Van Ooijen met burgemeester Hein van der Loo.

Wegafsluitingen
- Kerkstraat - 24 november 2021 - kabel
en leiding werkzaamheden
- Wattstraat - 27 november 2021 - riool
werkzaamheden
- Merelstraat/Buizerdstraat - 25 november 2021 - asfalteringswerkzaamheden
- Buizerdstraat (uitloop) - tot en met 26
november 2021 – kabel en leidingwerkzaamheden
- Lindelaan - 6- t/m 17 december 2021 –
aanleg putten voor drainagestelsel
- Klarinetsingel - 25 en 26 november
2021 - asfalteringswerkzaamheden
- Koninginneweg- 26 november 2021 asfalteringswerkzaamheden
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a grote aanpak openbare ruimte - tot en
met december 2022
- Da Costastraat - t/m half december
2021 – groot onderhoud
- Raadhuisplein: Van Burg. De Brui-

•
•
•
•

nelaan richting Willem van oranjelaan - van 15 december tot en met 20
december 2021 - evenement
Witte de Withstraat - 2021 - groot
onderhoud
Jeroen Boschlaan -28 juni tot en met
31 december 2021 - groot onderhoud
Geelgorsstraat - Ma 29 Nov 07h t/m
Vr 3 Dec 16h - kabel en leiding werkzaamheden halve rijbaan afsluiting
Henegouwen - 4 oktober tot en met
half december 2021 - groot onderhoud bestrating
Heerjansdam Sportlaan - tot en met
eind december 2021 - riool- en herinrichtingswerkzaamheden
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

woensdag 1 december 2021

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSE- Nadere informatie kunt u krijgen bij vergunning verleend (adres, activiteit,
LIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE de afdeling Gemeentewinkel, via tele- datum besluit):
WETTEN
foonnummer: 14 078.
• Middellijn 9 en Groot Karreveld 1
(2021-203): het plaatsen van lichtDoor of namens burgemeester en wet- OMGEVINGSVERGUNNINGEN
masten en ballenvangers t.b.v. 3
houders of de burgemeester zijn, in de
kunstgrasvelden 22-11-2021
periode van 22 november 2021 tot en Ingediende aanvragen
•
Beethovenlaan 19 (2021-233): het
met 29 november 2021, de volgende
plaatsen van een dakkapel aan de
beschikkingen afgegeven:
In de periode van 18 november tot en
voorzijde van de woning 22-11-2021
met 25 november 2021 zijn de volgen•
Gerrit van der Veenstraat 16 (2021Vergunning gebruik openbare ruimte de aanvragen om een omgevingsver237): het realiseren van een erker
art. 2:10 A voor het inrichten van een gunning ingediend (adres, activiteit,
aan de voorzijde van de woning 22bouwplaats van circa 100 m2 op de datum ontvangst):
11-2021
groenstrook tussen stookruimte en
Welhorst, Eemsteinﬂat in Zwijndrecht • Burgemeester de Bruïnelaan 68van 8 januari 2022 tot en met 20 ja70 (2021-286): het verbouwen van
nuari 2022.
de bedrijfsruimte naar woonruimte
17-11-2021
Verlenging vergunning gebruik open- • Euryza ong. (2021-287): het aanbare ruimte art. 2:10 A voor de plaatleggen van een tijdelijke bouw uitrit
sing van een container in de Beelaerts
23-11-2021
van Bloklandlaan. Deze blijft nu tot en • Melkwegsingel 2 (2021-288): het
met 4 december 2021 staan.
aanleggen van een inrit 18-11-2021
• Antoni van Leeuwenhoekstraat 35
Vergunning gebruik openbare ruimte
(2021-289): het bouwen van een
art. 2:10 A voor de plaatsing van een
uitbouw 18-11-2021
container op een parkeervak in De • Klarinetsingel 172 (2021-290): het
Brakel in Heerjansdam voor de periplaatsen van een overkapping in de
ode van 23 november 2021 tot en met
achtertuin 19-11-2021
13 december 2021.
• Develsluis 34 HJD (2021-291): het
plaatsen van een dakkapel aan de
Vergunning gebruik openbare ruimte
achterzijde van de woning 22-11art. 2:10 A voor de plaatsing van een
2021
container en dixie op de Burg. De Bru- • Langeweg 296 (2021-292): het reainelaan ter hoogte van nummer 68/70
liseren van een opbouw op de verin Zwijndrecht voor de periode van 23
dieping 22-11-2021
november tot en met 30 december • Rotterdamseweg 202 (2021-293):
2021
het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning 22-11Vergunning gebruik openbare riumte
2021
art. 2:10 A voor de plaatsing van een
vrachtwagen hoogwerker aan de Meu- Verleende omgevingsvergunning rebelmaker 2-128 in Zwijndrecht voor de guliere procedure
periode van 6 december tot en met 8 In de periode van 18 november tot en
december 2021.
met 25 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevings-

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 18 november tot en met 25 november 2021
van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
• Onrust 16 (2021-234): het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 23-11-2021
• Abdij 54 en 56 (2021-236): het
plaatsen van een aanbouw aan de
achterzijde van de woning 23-112021
• Merwedeweg 12A (2021-238): het
bouwen van een loods met kantoor
en het plaatsen van reclame 23-112021
• Develsluis 1 HJD (2021-241): het
plaatsen van een schuilstal 24-112021
• Burg. Pijl Hogeweglaan 1 (2021245): het verruimen van de activiteiten 24-11-2021
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

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.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer fruiteniersstraat 25
zwijndrecht
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Zwijndrecht maken bekend
dat zij van Stolk Recycling B.V. de volgende melding in het kader van Activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding) Activiteitenbesluit
Voor: het veranderen van de inrichting. De nieuwe aanbouw zal gebruikt
worden voor extra opslagcapaciteit
van tweede-keus staal.
Locatie: Fruiteniersstraat 25 te Zwijndrecht
Datum ontvangst: 27 augustus 2021
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-396194.
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.

