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Beste Zwijndrechtenaren,
In Zwijndrecht doen we dingen samen. Leuke én moeilijke dingen. Wij
zijn er voor elkaar. Ook in deze, steeds maar voortdurende, coronatijd.
Nu het aantal coronabesmettingen weer fors stijgt, is het makkelijk om
te denken in tegenstellingen. Wij tegen zij. Gevaccineerd tegen ongevaccineerd. Oud tegen jong? Horeca en de rest? U begrijpt het. Daar
moeten we het niet van hebben. In Zwijndrecht zijn we daar ook niet
van. Onze kracht is samen.
Door gebruik van het coronatoegangsbewijs en de herintroductie van
mondkapjes in publieke ruimten voelt het alsof we een stap terug doen. Laat ik eerlijk zeggen: dat is
ook zo. Maar we doen het om een goede reden. Een stap terug om er straks hopelijk een paar vooruit
te kunnen zetten. De maatregelen zijn nodig om corona weer onder controle te krijgen. Ondertussen
willen we dat onze scholen en winkels open kunnen blijven. Dat iedereen kan blijven sporten. Dat we
zo normaal mogelijk kunnen leven.
Lockdowns? Daar hebben we er genoeg van gehad. Gelukkig is ons gesternte ook anders dan een jaar
geleden. Bijna 80% van onze inwoners ouder dan twaalf jaar is gevaccineerd. Daarmee loopt veruit de
meerderheid van u allen een veel kleiner risico om besmet te raken. En als u toch besmet raakt, dan
bent u zeer waarschijnlijk niet zo ziek dat u naar het ziekenhuis moet. Gelukkig maar, want dat is waar
we het allemaal voor doen. Onze gezondheid. Zorgen dat de ziekenhuizen voldoende ruimte houden
voor noodzakelijke behandelingen. Denk aan mensen met hartproblemen. Kankerpatiënten. Een ziekenhuis dat operaties moet uitstellen omdat coronapatiënten de bedden bezet houden? Het mág niet
zo zijn. Zeker niet als we daar samen (!) wat aan kunnen doen.
Heeft u zich nog niet laten vaccineren, omdat u vragen heeft of twijfels? Ga erover in gesprek. Dat kan
met familie, vrienden, uw huisarts. Het kan volgende week ook bij een mobiele locatie van de GGD.
Van dinsdag 16 november tot en met zaterdag 20 november bij Hart van Meerdervoort en op de parkeerplaats naast winkelcentrum De Passage. Daar zal een prikbus staan. U vindt er uitleg. Antwoorden
op allerlei vragen. En u vindt er een prik, als u dat wenst. Daar hoeft u niet eens een afspraak voor te
maken.
Het aantal besmettingen móét omlaag. Daarom vragen horeca, bioscopen, theaters, zwembaden en
(andere) binnensportaccommodaties u om uw coronatoegangsbewijs en persoonlijke identificatie te
laten zien. Ik doe daarbij graag een beroep op u om te helpen. Door uw QR-code en identificatie bij
de hand te hebben als u ergens naar binnen gaat. Dat maakt het voor ondernemers en verenigingen
allemaal stukken gemakkelijker. En door zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden, een mondkapje
te dragen op de plekken waar dit moet en minstens de helft van uw werkdagen vanuit huis te werken.
Bent u ziek van deze tijd? Samen staan we sterker om er snel beter van te worden.
Alleen samen winnen we het van corona!
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester
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Extra coronamaatregelen om aantal besmettingen
omlaag te krijgen
Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal
coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan
volgens de berekeningen nog verder oplopen.

Het RIVM verwacht een piek van 500 Covidpatiënten op de IC deze winter. Om ervoor te
zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen
blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen
aanwezigheid van het coronavirus, neemt het

kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij
wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. De
maatregelen komen bovenop de regels die op
dit moment al gelden, zoals de sluitingstijden

2 november
2 november
2021 2021

voor de horeca en het maximale aantal van 75
procent bezoekers voor evenementen binnen
zonder zitplaats.
Meer weten over de extra maatregelen? Kijkt
u dan op www.rijksoverheid.nl.
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Jongeren naar de stembus krijgen… Hoe?
Vertel jouw idee tijdens een pizzaatje
Wegafsluitingen

Vind jij het belangrijk om jouw stem te laten horen? Heb jij ideeën om andere jongeren enthousiast te krijgen om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Of wil jij daar graag
over meedenken? Kom dan naar de ‘participizza’
op donderdag 25 november tussen 18.00 en 21.00
uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Een gezellige avond vol toffe ideeën en gratis pizza.

Heer Oudelands Ambacht fase 3a
Tot en met december 2022
(grote aanpak openbare ruimte)

Witte de Withstraat
2021
(groot onderhoud)

Samen met andere jongeren kijken we hoe we
ervoor kunnen zorgen dat er volgend jaar meer
jongeren gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht gaan met jullie ideeën en/
of acties aan de slag. En dat doen we het liefst
samen met jou en andere jongeren.

Jeroen Boschlaan
28 juni tot en met 31 december 2021
(groot onderhoud)

Slagveld
Van 31 augustus tot en met medio
november 2021
(rioolwerkzaamheden)

Aanmelden

Heb jij creatieve ideeën en denk jij bijvoorbeeld
aan een verkiezings-escaperoom of een vlogwedstrijd? Geen idee is te gek! Meld je dan vóór
23 november aan via
cultuur@zwijndrecht.nl.

Henegouwen
4 oktober tot en met half december 2021
(groot onderhoud bestrating)

Jongerenplatform

Heerjansdam Sportlaan

Dit is de eerste bijeenkomst van het gezamenlijke jongerenplatform van de gemeente HendrikIdo- Ambacht en Zwijndrecht. Een aantal keer
per jaar geeft het platform de gemeente advies
over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren.

Tot en met eind december 2021
(riool- en herinrichtingswerkzaamheden)

Da Costastraat
Tot en met half december 2021
(groot onderhoud)

Heerjansdam Kromme Nering
10 december van 14.00 tot 23.00 uur
(evenement)

Raadhuisplein: Van Burg. De Bruinelaan richting Willem van oranjelaan
Van 15 december tot en met
20 december 2021
(evenement)

Webinar vol energie besparing tips!

Eendstraat

Zwijndrechtse woningen als voorbeeld
Wilt u meer weten over energiezuinig wonen? Luister dan mee, woensdagavond 17
november om 19.30 uur, tijdens het webinar van het Regionaal Energieloket (REL).
Energieadviseurs van het REL hebben vorige
week 4 Zwijndrechtse woningen onderzocht.
Voor elke woning is een rapport met tips
gemaakt. Deze worden tijdens het webinar
gepresenteerd. U heeft wellicht niet exact
dezelfde woning, maar veel maatregelen,
informatie en adviezen kunnen ook voor u
interessant zijn.

maand een brief over ontvangen en konden
hun woning opgeven voor een gratis woningonderzoek. We hopen dat u aanwezig
bent bij het webinar volgende week, ook al
woont u in de andere buurt. Want of u nu
gaat verbouwen, verhuizen of in uw huis blijft
wonen, energie besparen is altijd een goed
idee. Vragen over de ‘Buurtactie Energiezuinig Wonen’? Neem contact op met Regionaal
Buurtactie ‘Energiezuinig Wonen’
Het webinar maakt onderdeel uit van de Energieloket via
buurtactie ‘Energiezuinig Wonen’. Inwoners projecten@regionaalenergieloket.nl of
die wonen in Oud- en Gerbrandyplein of via 088 525 4110.
Staatsliedenbuurt-Zuid hebben hier vorige
De online informatiebijeenkomst is op
woensdag 17 november 2021. De bijeenkomst start om 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via: www.regionaalenergieloket.nl/
acties. Lukt dit niet? Geen probleem, een dag
na de bijeenkomst worden alle rapporten op
de website geplaatst.

Blijf op de hoogte van berichten
over uw buurt!
Wist u dat u gemakkelijk op de hoogte kunt
blijven over besluiten van de overheid die
invloed hebben op uw buurt? Met de e-mail
service van ‘Over uw Buurt’ krijgt u berichten

over zaken als bouwplannen en regelgeving
direct in uw mailbox. Op www.overuwbuurt.
overheid.nl staat hoe u zich hiervoor kunt
aanmelden.

Maandag 8 november 7.00 uur t/m
vrijdag 12 november 2021 16.00 uur
(kabel en leiding werkzaamheden)

Willem de Zwijgerlaan 1
16 november
(kabel en leiding werkzaamheden halve
rijbaan afsluiting)

Geelgorsstraat
Maandag 29 november 7.00 uur t/m
vrijdag 3 december 2021 16.00 uur
(kabel en leiding werkzaamheden,
halve rijbaan afsluiting)

tips & tricks grof afval
wegbrengen.
• Check eerst de website en bekijk wanneer
het rustig is op het afvalbrengstation.
• Als je het afval vooraf zoveel mogelijk
sorteert, dan kun je het sneller kwijt.
• Kom aan het eind van de dag, dan is het vaak rustiger. Of kom op
dinsdag, woensdag of donderdag. Dit zijn de minst drukke dagen.
• Je kan een gratis aanhanger lenen om je spullen weg te brengen.
Lees op hvcgroep.nl/aanhanger de spelregels.

hvcgroep.nl/afvalbrengstration
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Oriëntatieavond 16 november over dorpsraad Heerjansdam
én masterplan en winkelcentrum Noord
Dinsdagavond 16 november om 20.00 uur
zijn er oriëntatiebijeenkomsten van de gemeenteraad over dorpsraad Heerjansdam
én masterplan en winkelcentrum Noord. U
bent van harte welkom om deze vergadering
in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 3331
BT te Zwijndrecht bij te wonen of digitaal te
volgen.

Praat met de raad

en de uitkomsten van de inbreng van de bewoners.
Het bestuur hecht belang aan de fysieke veranderingen in de wijk Noord, met name de afspraken met de woningcorporaties. Aan de raadsleden wordt uitgelegd waarop bepaalde keuzen
in het masterplan zijn gemaakt en hoe deze zich
verhouden tot de dromen en wensen voor de
wijk Noord.

Koopwoning hoe dan?
Ook in Zwijndrecht en Heerjansdam is er een enorm tekort aan koopwoningen, ook
de prijzen stijgen de pan uit!

Oriëntatie 1

21.20 - 22.30 uur: update transformatieplan
sociaal domein inclusief dashboard
Zoals afgesproken vindt er vier keer per jaar een
gesprek plaats met de raad over de voortgang
van het transformatieplan sociaal domein ‘We
zijn er van en doen het samen’. Vanavond staat
het Dashboard Zwijndrecht centraal. Dit is ge21.20 - 22.30 uur: investeringsprojecten
bouwd om de ontwikkelingen goed te kunnen
infra en riool
De raadsleden worden bijgepraat over actua- volgen, beleid te kunnen ontwikkelen en bijstelliteiten in de aanpak van het Investeringspro- len en mede op basis van data de effectiviteit
van de inzet te kunnen meten.
gramma infra/riool.
20.00 - 21.15 uur: evaluatie Dorpsraad
De dorpsraad is geëvalueerd. De uitgevoerde
evaluatie is maatgevend voor de voorgestelde
keuzes, voor burgerparticipatie in Heerjansdam. De gemeenteraad wordt bijgepraat.

Johan Limberger
Raadslid CDA

De woningbouwstrategie van
de gemeente richt zich op een
gemixt woonmilieu. Door het
bouwen van het midden- en
hoog-segment creëren we verhuisbewegingen in de woningmarkt en levert dit resume ook
woningen op voor starters.

Vanuit de raad is aangegeven
dat dit een maximale verkoopprijs dient te worden tussen
de €225.000 en €250.000
met daarbij een anti-speculatiebeding. Dit betekent dat
mensen die deze woning kopen verplicht zijn om er ook
zelf te gaan wonen. Dat voorkomt dat de woningen al snel
voor een hoger bedrag worden doorverkocht.
Landelijk een groot probleem,
waarbij we lokaal ook het
maximale moeten doen om de
woningmarkt in beweging te
krijgen!

Ook bij nieuwbouwprojecten
is er aandacht voor betaalbare
starterswoningen,
bijvoorbeeld aan de Heer Janstraat in
Heerjansdam.
Op deze grond die inmiddels
gekocht is van de woning- Reageren kan op Facebook
bouwvereniging Heerjansdam gemeente Zwijndrecht of mail
zijn er plannen om hier 8 tot 10 j.limberger@Zwijndrecht.nl
starterswoningen te bouwen.

Kijk voor de meest actuele agenda en stukken
en/of de vergadering (live) volgen op onze web20.00 - 21.15 uur: concept masterplan Noord
site www.raadzwijndrecht.nl.
en winkelcentrum Noord
Presentatie van het concept masterplan Noord
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Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in •
de periode van 1 november 2021 tot
en met 7 november 2021, de volgende
beschikkingen afgegeven:
•

•

•

•

•

•

•

Vergunning uitbreiding terras
voor Restaurant ‘t Waaltje aan
de Molenweg in Heerjansdam.
Evenementenvergunning welkom Sinterklaas Zwijndrecht op
13 november 2021. Het via een
vaste route rijden met de auto
langs Sinterklaas op bedrijventerrein Bakestein.
Evenementenvergunning voor
het houden van het evenement
Winterfair van 16 tot en met 19
december 2021 op het Raadhuisplein in Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van
een container voor afval op een
parkeerplaats aan de Abraham
Kuijpersingel in Zwijndrecht.
De container staat er vanaf 01
november 2021 en zal er uiterlijk
staan tot 26 november 2021.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van
een container voor grof afval
op een parkeerplaats in de
Eikeboomstraat (bij nummer
7) in Zwijndrecht. De container
staat er vanaf 05 november 2021
en zal er uiterlijk staan tot 09
november 2021.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een
container op een parkeervak aan
de Noteboomstraat in Zwijndrecht. De container zal er staan
vanaf 15 november 2021 tot en
met 03 december 2021.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een

container aan de Groenestein/
Everstein in Zwijndrecht. De
container is geplaatst op 27
oktober 2021 en blijft staan tot
03 december 2021.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een
container op een parkeervak aan
de Pijperlaan in Zwijndrecht. De
container wordt geplaatst op 15
november 2021 en zal er staan
tot 03 december 2021.

•

het kappen van 2 Wilgen 1-112021
IJsselmeer ong. (2021-270): het
plaatsen van 7 wagenstallingen
voor de opvang van winkelkarretjes 2-11-2021

Verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure
In de periode van 28 oktober tot en
met 4 november 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum
Nadere informatie kunt u krijgen bij besluit):
de afdeling Gemeentewinkel, via tele•
Molenwei 1 HJD (2021-197): het
foonnummer: 14 078.
omvormen van 1 natuurgrasveld
naar 1 kunstgrasveld en het
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
plaatsen van ballenvangers, hekwerk en dugouts 29-10-2021
Ingediende aanvragen
Ohmstraat ong. (2021-200): het
In de periode van 28 oktober tot en •
bouwen van een bedrijfspand
met 4 november 2021 zijn de volgende
4-11-2021
aanvragen om een omgevingsvergunMarsdiep 31 (2021-202): het verning ingediend (adres, activiteit, da- •
vangen van de vloer in de patio
tum ontvangst):
en het uitbreiden van de keuken
4-11-2021
•
Hellenburg 8 (2021-262): het
plaatsen van een dakkapel aan
Verlenging beslistermijn aanvragen
de voorzijde van de woning 28omgevingsvergunning
10-2021
Door of namens burgemeester en
•
P. Zeemanstraat 1 (2021-263):
wethouders zijn in de periode van 28
het kappen van 2 Elzen 31-10oktober tot en met 4 november 2021
2021
van de volgende aanvragen om omge•
t.h.v. Duivenvoorde 2 (2021vingsvergunning de beslistermijn ver264): het kappen van 3 bomen
lengd met een termijn van 6 weken:
29-10-2021
•
Duivenvoorde 2 (2021-265):
•
Griendwerkersstraat 10 (2021het tijdelijk huisvesten van de
192): uitbreiding hal, toevoegen
school OBS De Twee Wieken
overkapping en aanleggen uitrit
29-10-2021
3-11-2021
•
Elgarstraat 49 (2021-266): het
plaatsen van een dakkapel aan
Bezwaar maken
de achterzijde van de woning
Tegen genoemde besluiten kunt u een
1-11-2021
bezwaarschrift indienen bij het colle•
Akeleilaan 79 (2021-267): het
ge van burgemeester en wethouders.
kappen van 1 Spar 1-11-2021
De manier waarop u dit kunt doen
•
Develsingel 5 (2021-268): het
staat verderop in deze publicatie.
tijdelijk plaatsen van 6 noodlokalen (2 jaar) 1-11-2021
•
Industrieweg 8 HJD (2021-269):

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.
BEKENDMAKINGEN
VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van 6.
Zwijndrecht hebben op 10 november
2021 de volgende verkeersbesluiten
bekendgemaakt in de Staatscourant. 7.
Dit betreft het volgende besluit (op de
website van de Staatscourant zijn de
besluiten en bijbehorende tekeningen
gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1.

2.
3.

4.
5.

vakken aan de Beethovenlaan als
parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van het bord E04 uit bijlage 1
van het RVV 1990 met onderbord
“opladen elektrische voertuigen”
met onderbord ‘’OB504’’, zoals
aangegeven op bijgevoegde tekening;
dit besluit in werking te laten treden op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Trompetstraat als
parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van het bord E04 uit bijlage 1
van het RVV 1990 met onderbord
“opladen elektrische voertuigen”
met onderbord ‘’OB504’’, zoals
aangegeven op bijgevoegde tekening;
dit besluit in werking te laten treden op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
het aanwijzen van twee parkeer-

het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Dorpsstraat als
parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elek- 8.
trische voertuigen door het plaatsen van het bord E04 uit bijlage 1
van het RVV 1990 met onderbord 9.
“opladen elektrische voertuigen”
met onderbord ‘’OB504’’, zoals
aangegeven op bijgevoegde tekening;
dit besluit in werking te laten treden op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Da Costastraat als
parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elekAlle stukken van de bekendmakingen
trische voertuigen door het plaaten kennisgevingen liggen ter inzage
sen van het bord E04 uit bijlage 1
in het gemeentehuis. Zie het colofon
van het RVV 1990 met onderbord
voor adres en openingstijden.
“opladen elektrische voertuigen”
met onderbord ‘’OB504’’, zoals
aangegeven op bijgevoegde tekening;
dit besluit in werking te laten treden op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
het aanwijzen van twee parkeer-

Stukken ter
inzage
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Vervolg Bekendmakingen
vakken aan de Emminkhuizen
als parkeerplaatsen uitsluitend
bestemd voor het opladen van
elektrische voertuigen door het
plaatsen van het bord E04 uit
bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderbord “opladen elektrische
voertuigen” met onderbord
‘’OB504’’, zoals aangegeven op
bijgevoegde tekening;
10. dit besluit in werking te laten treden op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
11. het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Koolmeesstraat
als parkeerplaatsen uitsluitend
bestemd voor het opladen van
elektrische voertuigen door het
plaatsen van het bord E04 uit
bijlage 1 van het RVV 1990 met
onderbord “opladen elektrische
voertuigen” met onderbord

12.
13.

14.
15.

bestemd voor het opladen van 18. dit besluit in werking te laten tre‘’OB504’’, zoals aangegeven op
elektrische voertuigen door het
bijgevoegde tekening;
den op de dag dat het betreffenplaatsen van het bord E04 uit
dit besluit in werking te laten trede verkeersbord is aangebracht.
bijlage 1 van het RVV 1990 met
den op de dag dat het betreffenonderbord “opladen elektrische Bezwaar maken
de verkeersbord is aangebracht.
voertuigen” met onderbord Tegen genoemde besluiten kunt u
het aanwijzen van twee parkeer‘’OB504’’, zoals aangegeven op binnen zes weken met ingang van 10
vakken aan de Brahmsstraat
bijgevoegde tekening;
als parkeerplaatsen uitsluitend
november 2021 tot en met 22 decembestemd voor het opladen van 16. dit besluit in werking te laten tre- ber 2021 bezwaar maken bij het colleden op de dag dat het betreffen- ge van Burgemeester en wethouders.
elektrische voertuigen door het
de verkeersbord is aangebracht. De manier waarop u dit kunt doen,
plaatsen van het bord E04 uit
bijlage 1 van het RVV 1990 met 17. het aanwijzen van twee par- staat elders op deze pagina.
keervakken aan de Wittensteen
onderbord “opladen elektrische
als parkeerplaatsen uitsluitend Nadere informatie
voertuigen” met onderbord
bestemd voor het opladen van Voor meer informatie kunt u contact
‘’OB504’’, zoals aangegeven op
elektrische voertuigen door het opnemen met accountmanager parbijgevoegde tekening;
plaatsen van het bord E04 uit keren, via telefoon: 14 078 of per edit besluit in werking te laten trebijlage 1 van het RVV 1990 met mail: gemeente@zwijndrecht.nl.
den op de dag dat het betreffenonderbord “opladen elektrische
de verkeersbord is aangebracht.
voertuigen” met onderbord
het aanwijzen van twee par‘’OB504’’, zoals aangegeven op
keervakken aan De Brakel als
bijgevoegde tekening;
parkeerplaatsen
uitsluitend

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,-.

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.

