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Kosteloos advies over scheiden
Heeft u vragen over scheiden en wilt u antwoord op al uw vragen? Kom dan naar het
spreekuur van Adviespunt Scheiden Kind en
Ouderschap (SKO). Een deskundige denkt
met u mee. Het Adviespunt SKO is ook voor
familie, buren of collega’s die zich zorgen
maken over iemand die aan een scheiding
denkt of er middenin zit. Het advies is kosteloos en anoniem.

pen voorkomen. Goede hulp kan soms zelfs
een definitieve relatiebreuk voorkomen. De
experts van het Adviespunt SKO weten veel
over scheiden. U kunt een afspraak maken
met onze mediators, jeugdprofessionals, een
jurist en/of een pedagoog.
Spreekuur
Het spreekuur van het Adviespunt SKO is elke
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, Wijkgebouw Hart van Meerdervoort, Perkstraat 57.
U kunt een afspraak maken via: adviespuntsko@drechtsteden.nl of op www.adviespuntsko.nl.

In deze tijd van het jaar is het best mogelijk
dat de zorgen over de relatie en ouderschap
groter zijn. Scheiden met kinderen is een grote stap. Ouders en kinderen krijgen te maken
met het verwerken van vaak hevige emoties
en moeten een nieuw evenwicht vinden in Vanwege feestdagen is het Adviespunt SKO
hun leven. Alle hulp is dan welkom. Goede in- tot en met 9 januari alleen per mail bereikformatie en hulp kan stress en spanning hel- baar.

Regeling Bijstand voor
Zelfstandigen verlengd tot en
met 31 december 2022

Burgemeester op bezoek bij
60-jarig bruidspaar Grootenboer
De decembermaand staat in het teken van
visites aan echtparen die hun huwelijksjubileum vieren. Vroeger was het belastingtechnisch heel aantrekkelijk om in december te
trouwen. Weken van te voren was er al contact gelegd door de zoon en schoondochter
van het bruidspaar met de burgemeester
of het mogelijk was dat de burgemeester
hen kon bezoeken. Op 21 december was het
bruidspaar namelijk 60 jaar getrouwd. Gelukkig kon burgemeester Hein van der Loo
op visite komen om kennis te maken en om
een heerlijk gebakje te eten.

Bent u actief als zelfstandige in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig?
Dan kunt u een uitkering krijgen via de Regeling Bijstand voor Zelfstandigen (Rbz).
De regeling is verlengd tot en met 31 maart
2022. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen
(RBZ).
Meer informatie vindt u op
www.socialedienstdrechtsteden.nl
(onder het kopje Nieuws).

Het bruidspaar heeft elkaar leren kennen
via de kerk tijdens een uitgaansdag voor
jongeren in Enschede op 15 mei 1958. Truus
Grootenboer is een echte Zwijndrechtse en
Herman Grootenboer komt uit Zevenbergen.
Samen hebben ze 3 kinderen gekregen en 4

kleinkinderen. Herman Grootenboer heeft 7
jaar als beroepsmilitair gewerkt bij de technische troepen. Hij heeft kort in het internationale transport gezeten en de laatste 31 jaar
van zijn loopbaan bij de aannemer Van Wijnen gewerkt. Gestart als servicemonteur en
afgezwaaid op zijn 62e als bedrijfsleider. In
zijn vrije tijd was hij toch weer gaan rijden bij
een internationaal transportbedrijf van zijn
oom waar hij in 2018 mee is gestopt. Als klein
jongetje was de vrachtwagen zijn leven en
reed hij tijdens de Watersnood in 1953 op zijn
twaalfde zandzakken rond naar onder andere
Klundert en Zevenbergen. Truus Grootenboer
is op haar 14e jaar al mantelzorger geworden
voor haar moeder. Ze genieten volop van hun
nieuwe appartement aan de Koninginnenweg
en hopen daar nog lang te kunnen blijven wonen samen.

Burgemeester bezoekt 60-jarig
bruidspaar Rijnhout
Het bruidspaar Hans en Adri Rijnhout was
op 13 december 60 jaar getrouwd en burgemeester Hein van der Loo bracht op 16
december een bezoek om het echtpaar
persoonlijk te feliciteren met hun jubileum.
Op zijn 14e erfden de ouders van Hans Rijnhout grond in Krabbendijke en verhuisde
hij van Borssele naar Krabbendijke. Op
school in Krabbendijke waar Adri Rijnhout
ook naartoe ging hebben ze elkaar leren
kennen, maar toen sprong de vonk nog
niet over. Ze werkten wel eens samen in
de slagerij van haar zus, maar pas op hun
20e kregen ze verkering en drie jaar later
waren ze getrouwd. Samen hebben ze op
veel plekken in het land gewoond. Ze gingen vanuit Krabbendijken naar Bilthoven,
Utrecht en uiteindelijk naar Zwijndrecht
waar Hans Rijnhout voor zich zelf is begonnen. Hij heeft altijd in de groente en fruit
gezeten en op zijn 54e is hij gestopt en namen zijn zoons het bedrijf over wat inmid-

dels al de vijfde generatie is. Ook is Hans
Rijnhout zoals hij het zelf noemde later nog
in de huisjes gegaan. Adri Rijnhout was altijd de stille kracht in het bedrijf. Nu breidt
ze graag en maakt ze de mooiste kledingstukken en babydekens en geeft ze met
liefde weg.
Ze zitten graag in de loggia van hun appartement en genieten van het prachtige
uitzicht op het water. De familie is blij dat
pa nog in hun midden is vanwege zijn gezondheid. Het is een feestje om te zien hoe
het echtpaar elkaar helpt en hoe langer
ze getrouwd zijn hoe meer ze naar elkaar
toegroeien. Ondanks hun hoge leeftijd
van 83 jaar hebben ze toch nog een mooie
foto kunnen maken als bruidegom met zijn
bruid op zijn knie en genieten nog van elke
dag samen zijn.

Het echtpaar Grootenboer met burgemeester Hein van der Loo.

Nieuwe Wet Inburgering vanaf
januari 2022
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Deze nieuwe wet heet
de Wet inburgering 2021 en geldt voor
iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig.

schil met de oude Wet inburgering is dat
gemeenten verantwoordelijk zijn voor de
inburgering. De Sociale Dienst Drechtsteden voert de wet uit, namens de 7 Drechtstedengemeenten.

De wet is erop gericht inburgeraars snel Ga voor meer informatie hierover naar
en volwaardig mee te laten doen in de www.socialedienstdrechtsteden.nl en zoek
Nederlandse maatschappij. Het grote ver- op inburgering.
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Carrousels 18 januari 2022 over
rioolgemaal Schokkershaven en
reconstructie Bouquet
Dinsdag 18 januari zijn er carrousels vanaf ring via video live volgen.
20.00 uur over onder meer uitbreiding capaciteit rioolgemaal Schokkershaven en Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de
krediet voor reconstructie Bouquet. De ver- agenda en de meest actuele informatie.
gaderingen zijn digitaal. U kunt de vergade-

AGENDA CARROUSELS
Carrousel 1 Openbaar / live stream- aanvang 20.00 uur
20.00 - 20.30 uur: Uitbreiding capaciteit rioolgemaal Schokkershaven
20.35 - 21.10 uur: Kredietaanvraag reconstructie Bouquet
22.15 - 22.45 uur: Besloten vergadering
Carrousel 2 Openbaar / live stream- aanvang 20.00 uur
20.00 - 21.15 uur: Verordening Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
21.20 - 21.55 uur: Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 Dienst Gezondheid en Jeugd
21.20 - 21.55 uur: Bezuiniging bibliotheek
aanzet (op verzoek van PvdA en CDA) (inspreken niet meer mogelijk)
Uitbreiding capaciteit rioolgemaal Schokkershaven
De capaciteit van het rioolgemaal van de
Westkeetshaven (deelgebied Schokkershaven) is onvoldoende. Enige tijd geleden is
gestart met de ontwikkeling van Euryza.
Er zijn reeds 73 woningen gerealiseerd en
er worden nog 119 woningen gebouwd. Inmiddels is onderzocht welke oplossingen
mogelijk zijn. Het plaatsen van een grotere
pomp, grotere leiding, het plaatsen van een

stuk persleiding een nieuw rioolgemaal om
het rioolwater van het gehele gebied op
een goede manier af te voeren is noodzakelijk. De kosten bedragen € 246.000. Aan
de raad wordt gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen.
Kredietaanvraag reconstructie Bouquet
Bouquet staat op het investeringsprogramma gezien hier aandacht benodigd is voor
de openbare ruimte. Het westelijke gedeelte is recent gebouwd daar ligt nieuwe bestrating, in het oostelijke deel wat al langer
bestaat is herbestrating noodzakelijk. Hiervoor is een bedrag van € 556.000 nodig.
Ook wordt gevraagd om duurzaamheid en
klimaatadaptie mee te nemen in de uitvoering van deze reconstructie, dit kost
€ 126.000.
Inspreken
De vergadering vindt plaats via MS-Teams.
Inspreken kan (maximaal 5 minuten). U kunt
zich hiervoor tot 4 uur voor de vergadering
aanmelden via griffie@zwijndrecht.nl. Voor
de meest actuele stukken en het volgen van
de vergadering kijk op
www.raadzwijndrecht.nl

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

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSE- van week 16 (2022) tot en met week Nadere informatie kunt u krijgen bij • Lindtsedijk nabij 14 (2021-214): het
plaatsen van een nacht ponton in
LIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE 35 (2022), e.e.a. ten behoeve van de afdeling Gemeentewinkel, via telede Schokhaven t.b.v. waterbus 30WETTEN
schilderwerkzaamheden.
foonnummer: 14 078.
12-2021
• Ballade 89 (2021-261): plaatsen
Door of namens burgemeester en wet- Vergunning gebruik openbare ruimte OMGEVINGSVERGUNNINGEN
dakkapel aan voorzijde woning 28houders of de burgemeester zijn, in de voor het plaatsen van een bouwafval12-2021
periode van 27 december 2021 tot en container (9 m2) op een parkeerplaats Ingediende aanvragen (geen besluit)
met 2 januari 2022, de volgende be- gelegen aan de Rotterdamseweg, ter In de periode van 23 december tot en
schikkingen afgegeven:
hoogte van nummer 91, in de periode met 30 december 2021 zijn de volgen- Besluit verlenging beslistermijn aanvan 9 december 2021 tot en met 9 ja- de aanvragen om een omgevingsver- vragen omgevingsvergunning
Vergunning gebruik van de open- nuari 2022.
gunning ingediend (adres, activiteit, Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 23 debare ruimte voor het plaatsen van
datum ontvangst):
cember tot en met 30 december 2021
twee zeecontainers, één directie-unit, Vergunning gebruik openbare ruimte
één afvalkist en één eco-toilet binnen voor het plaatsen van een bouwaf- • Oudeland 106 (2021-320): het rea- van de volgende aanvragen om omge5 parkeerplaatsen, gelegen aan de valcontainer op een parkeerplaats,
liseren van apothekers automaat in vingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
rechterzijde van de entree van de flat gelegen aan de Pieter Zeemanstraat,
de gevel 23-12-2021
aan het Leeuwerikplein (nr. 18-122), in ter hoogte van nummer 9, in de peri- • Laan van Nederhoven 38 (2021de periode van week 2 (2022) tot en ode van 3 januari tot en met 31 januari
321): plaatsen dakkapel aan voor- • IJsselmeer ong. (2021-270): plaatsen 7 wagenstallingen t.b.v. opvang
met week 16 (2022), e.e.a. ten behoe- 2022.
zijde woning 26-12-2021
winkelkarretjes 24-12-2021
ve van schilderwerkzaamheden.
Vergunning gebruik openbare ruimte Besluit verleende omgevingsvergun- • Duivenvoorde 2 (2021-272): kappen van 3 bomen 29-12-2021
Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwaf- ning reguliere procedure
voor het plaatsen van twee zeecontai- valcontainer (6 m2) op een parkeer- In de periode van 23 december tot • Van Karnebeekpad 6 (2021-273):
tijdelijk plaatsen van units aan beners, één directie-unit, één afvalkist plaats, gelegen aan de Welhorst, ter en met 30 december 2021 zijn de volstaande bouw 29-12-2021
en één eco-toilet binnen 5 parkeer- hoogte van nummer 97, in de periode gende aanvragen om een omgevingsplaatsen, gelegen aan de rechterzijde van 23 december 2021 tot en met 22 vergunning verleend (adres, activiteit,
Bezwaar maken
van de entree van de flat aan het Fa- januari 2022.
datum besluit):
Tegen genoemde besluiten kunt u een
zantplein (nr. 22-128), in de periode

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

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

KENNISGEVING ONTVANGST ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER OUDEMAASWEG 3 TE ZWIJNDRECHT
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Zwijndrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het ka-

Colofon

der van activiteitenbesluit milieube- Locatie: Oudemaasweg 3 te Zwijndrecht
heer hebben ontvangen:
Datum ontvangst: 22 december 2021
Activiteit:
Deze melding is afgehandeld onder
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Ou- zaaknummer Z-21-401928.
demaasweg 3 Zwijndrecht
Indien daaraan behoefte bestaat kunt
Inrichting: Meesterwerk B.V.
Het gaat over het oprichten van een u onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen inwinnen bij de Omaannemersbedrijf gelegen aan:

gevingsdienst 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.

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

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,-.

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.

