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Zwijndrecht is op zoek naar kinderambassadeurs
Zwijndrecht vindt het belangrijk dat kinderen meedenken en hun stem laten horen in
de gemeente. Afgelopen jaar dachten kinderburgemeester Sophie en kinderambassadeurs Merel, Olivia, Aren en Luna mee over
onder andere afval, gezondheid, bewegen en
opvoeding. Voor het schooljaar 2021/2022 is
Zwijndrecht op zoek naar kinderen uit groep
7 en 8 die het stokje van de kinderambassadeurs over willen nemen!

Wordt uw kind één van de nieuwe kinderambassadeurs?
Zit uw zoon of dochter vanaf september in
groep 7 of 8 van de basisschool? En ziet hij/
zij zichzelf als de nieuwe kinderambassadeur
van Zwijndrecht? Stuur dan vóór vrijdag 10
september 2021 een mail naar kinderburgemeester@zwijndrecht.nl. Laat uw kind in deze
antwoord geven op de vragen: waarom wil je
kinderambassadeur zijn? Wat maakt je een
goede kinderambassadeur voor Zwijndrecht?
Wat verwachten we van een kinderambas- Wat zou jij als kinderambassadeur als eerste
sadeur?
in Zwijndrecht willen veranderen?
Een kinderambassadeur is de vertegenwoordiger van zijn eigen basisschool. We verwach- Selectie
ten van de ambassadeurs dat ze goed luis- Een jury, bestaande uit burgemeester Hein
teren naar andere kinderen en leerkrachten, van der Loo, raadslid Mirjam Slobbe-Voogt,
nadenken over hun leefomgeving van nu en wethouder Ronald de Meij (Jeugd) en secrede toekomst en ideeën verzamelen vanuit taris kinderburgemeester Maud Schoonen,
school, de buurt en andere kinderen. Sa- kiest op basis van de inzendingen één ambasmen met de kinderburgemeester komen de sadeur uit per basisschool. De kinderambasambassadeurs één keer in de zes weken op sadeurs worden op dinsdag 28 september
woensdagmiddag samen op het gemeente- 2021 tegelijk met de kinderburgemeester
huis om te praten over onderwerpen die voor beëdigd. De jury heeft de kinderburgemeester
hen belangrijk zijn.
voor het nieuwe schooljaar voor de zomervakantie gekozen.

Voorwaarden kinderambassadeur:
• Uw kind zit vanaf aankomende school- • U geeft uw kind toestemming en houdt
jaar (september) in groep 7 of 8 van de
zoveel mogelijk rekening met het probasisschool;
gramma en de verplichtingen die bij het
• Uw kind vervult de rol van ambassadeur
ambt horen.
tenminste voor één schooljaar;

Terugblik op Groenste Tuin
verkiezing 2020
Aan de Groenste Tuin verkiezing van vorig jaar deden maar liefst 56 bewoners uit
Zwijndrecht en Heerjansdam mee. Het was
heel goed om te zien dat er zoveel mooie
groene tuinen zijn in onze gemeente, waar
trotse tuinbezitters veel moeite en tijd in
steken. Het was voor de jury een hele uitdaging om uit al die prachtige inzendingen de
winnaars te kiezen. We zetten deze mensen
graag nog een keer in het zonnetje. Laat
het u inspireren om dit jaar ook (weer) mee
te doen!
De winnaars van vorig jaar
Nellie en Cor-Hein Slobbe uit Kort Ambacht
wonnen de eerste prijs. Toen de juryleden de
tuin bezochten troffen zij een ware groene
oase aan. Een tuin waar altijd wel iets in bloei
staat en die populair is bij insecten en vogels.
Het groene sedum schuurdak speelt hierbij
ook een belangrijke rol.
De groene tuin van Marian Pater en haar man
uit de wijk Walburg eindigde als tweede met
hun prachtige eetbare tuin met hazelnoten,
bramen, vijgen en nog veel meer. Van groen
afval maken ze compost voor de tuin en de

voortuin, die vol staat met allerlei groenten,
zorgt voor veel leuke contacten met de buren.
De welverdiende derde prijs ging naar Trudy
en Ronald van den Broek uit Heerjansdam.
Samen zijn zij de trotse bezitters van een
heel natuurlijke tuin met veel beschutte plekjes en kleine vijvers, wat tot groot plezier van
het stel zorgt voor veel insecten, vlinders en
vogels.
De winnaar van het groenste balkon was de
heer Chaim de Vries, de trotse bezitter van
een fijn balkon vol met planten en bloemen.
Doe mee!
Wilt u ook graag meedoen aan de Groenste
Tuin verkiezing? Iedereen in Zwijndrecht en
Heerjansdam met een tuin of balkon maakt
kans om de verkiezing te winnen. Naast de
eer maakt u ook kans op mooie prijzen.
Ga naar www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/
groenstetuin voor alle informatie en vul het
inschrijfformulier in. Inschrijven kan tot 1
september 2021.

Echtpaar Verbokkem-van Reij
viert briljanten huwelijk
Een briljanten huwelijk! De kinderen en
kleinkinderen van het echtpaar Verbokkemvan Reij wilde deze heugelijke dag niet
zomaar voorbij laten gaan en zetten hun
(groot)ouders in het zonnetje.

Meneer en mevrouw Verbokkem wonen al
63 jaar in Zwijndrecht en hebben samen veel
gereisd met hun eigen boot. Ook hielden
ze van kamperen. Meneer Verbokkem is al
vanaf 1961 lid van de vrijwillige brandweer.
De eerste 30 jaar was hij actief lid. Volgens
Het echtpaar was op 20 juli jl. 65 jaar ge- mevrouw Verbokkem-van Reij zijn de jaren
trouwd. Samen met hun 4 kinderen en 9 voorbij gevlogen en is 65 jaar huwelijk ‘als
kleinkinderen hebben ze deze feestelijke dag vanzelf’ gegaan!
in Restaurant Boathouse078 gevierd.
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Berichten over uw buurt!
Wilt u op de hoogte blijven over besluiten van nen, verkeersbesluiten en regelgeving direct
de overheid, die van invloed zijn op uw buurt? in uw mailbox. Meld u aan via www.overheid.
Met de e-mailservice van ‘Over uw Buurt’ nl/berichten-over-uw-buurt.
krijgt u berichten over zaken als bouwplan-

wat hoort er bij plastic?
doe de check:
• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?
3x ja? Dan hoort het bij plastic,
blik & drinkpakken.
Uitzonderingen
Spuitbussen, deze horen bij restafval.

hvcgroep.nl/plastic

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte - tot en
met december 2022
- Winkelcentrum Walburg - groot onder-

houd - voor meer info:
www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop
- Lindelaan (oostzijde) - halve wegafsluiting - einddatum volgt

- Admiraal de Ruyterweg – asfaltwerkzaamheden op de Admiraal de Ruijterweg tussen de - Burgemeester van ‘t
Hoffweg en de Witte de Withstraat 13 t/m 17 september 2021

- Witte de Withstraat en omgeving - grote
aanpak
- Jeroen Boschlaan - grote aanpak 28 juni 2021 t/m december 2021

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- Vergunning gebruik openbare
SELIJKE VERORDENING EN BIJZON- ruimte voor het plaatsen van een
DERE WETTEN
schaftwagen en Dixie op een tweetal parkeerplaatsen bij het IJsvoDoor of namens burgemeester en gelplein in Zwijndrecht. Dit voor de
wethouders of de burgemeester periode van 19 juli 2021 tot en met
zijn, in de periode van 26 juli 2021 30 september 2021. De inrichting
tot en met 1 augustus 2021, de vol- wordt afhankelijk van de werklocagende beschikkingen afgegeven:
tie steeds op twee andere parkeerplaatsen geplaatst.
Klein evenementenvergunning voor
het plaatsen van een drietal kra- Vergunning gebruik openbare
men om een halteplaats te creëren ruimte voor het plaatsen van een
voor een te houden fietstocht op puincontainer op een parkeerplaats
locatie op de stoep voor de Eben in de Prins Hendrikstraat in ZwijnHaezerkerk aan de Burgemeester drecht. Dit voor de periode van 23
Jansenlaan. Dit voor de datum van 4 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021.
september 2021 van 09.00 tot 15.00
uur.
Nadere informatie kunt u krijgen bij
de afdeling Gemeentewinkel, via teExploitatievergunning van het ho- lefoonnummer: 14 078.
recabedrijf TopSpinPlaza B.V., gelegen op het perceel Winkelhaak OMGEVINGSVERGUNNINGEN
11, 3335 KG te Zwijndrecht. Deze
vergunning is voor onbepaalde tijd Ingediende aanvragen
verleend.
In de periode van 22 tot en met 29
juli 2021 zijn de volgende aanvraAlcoholvergunning van het horeca- gen om een omgevingsvergunning
bedrijf TopSpinPlaza B.V., gelegen ingediend (adres, activiteit, datum
op het perceel Winkelhaak 11, 3335 ontvangst):
KG te Zwijndrecht. Deze vergunning
is voor onbepaalde tijd verleend.
• Groenstrook tussen Abdij/Refter
en Klarinetsingel (2021-191):
Vergunning gebruik openbare
het kappen van 6 stuks bomen
ruimte voor het plaatsen van een
26-7-2021
portaalbak, bouwkeet en een bouw- • Griendwerkersstraat 10 (2021toilet met bouwhekken. Dit zal wor192): uitbreiding hal, toevoegen
den geplaatst aan de Cort van der
overkapping en aanleggen uitrit
Lindenstraat en in het Noordpark in
23-7-2021
Zwijndrecht. Dit voor de gewijzigde • Straatburgsestraat 3 (2021-193):
periode van 01 juli 2021 tot en met
het realiseren van een bijkeuken
30 september 2021.
en een erker 26-7-2021
• Laan van Nederhoven 150
Vergunning gebruik openbare
(2021-194): het realiseren van
ruimte voor het plaatsen van een
een aanbouw achter de woning
afvalcontainer op een parkeerplaats
26-7-2021
in de Crocusstraat in Zwijndrecht. • Laan van Nederhoven 152
Dit voor de periode van 15 juli 2021
(2021-195): het realiseren van
tot en met 29 augustus 2021.
een aanbouw achter de woning
26-7-2021

Verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure
In de periode van 22 tot en met 29
juli 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
verleend (adres, activiteit, datum
besluit):

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, beschikking. Een bezwaarschrift
via telefoonnummer 14 078 of per e- moet worden ondertekend en dient
mail: gemeente@zwijndrecht.nl
in ieder geval het volgende te bevatten:
BEKENDMAKINGEN
- de naam en het adres van de
indiener;
Z-21-392862
- de dagtekening;
Bekendmaking
- een omschrijving van de beschik• Kerkstraat 49 (2020-276): het
Wet milieubeheer
king waartegen bezwaar wordt
bouwen van een corridor tussen
gemaakt;
kerk en wijkgebouw 29-7-2021
Burgemeester en wethouders van - de gronden van het bezwaar.
• De Werf t.h.v. 91 t/m 129 (2021- Zwijndrecht hebben besloten om,
047): het vervangen van het
naar aanleiding van een daartoe Voorlopige voorziening
bestaande hekwerk 26-7-2021
ontvangen melding van Adromi B.V., Deze beschikking treedt in werking
• Appelgaard 31 HJD (2021-122):
namens het verzoek van Machinefa- met ingang van de dag na verzenhet uitbreiden van de woning op
briek L. Straatman B.V, gelegen aan ding aan de aanvrager, tenzij voor
de eerste verdieping 28-7-2021
de Lindtsedijk 54 te Zwijndrecht in deze datum bezwaar is ingesteld
• Colijnweg 43 (2021-164): het
het belang van de bescherming van en om een voorlopige voorziening
verwijderen van de muur tussen
het milieu, maatwerkvoorschriften is verzocht. Een verzoek om een
woonkamer en keuken 26-7-2021 aan te passen. Het betreft “de vige- voorlopige voorziening kan worden
• Langeweg 350 (2021-165): het
rende maatwerkvoorschriften voor ingediend bij de Rechtbank Rotterplaatsen van reclame d.m.v. en
het aspect geluid”. Het opleggen dam, sector bestuursrecht, Postbus
ledscherm 29-7-2021
van maatwerkvoorschriften gebeurt 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze
• Roerdompstraat 58 (2021-171):
op grond van het bepaalde in artikel kan een voorlopige voorziening trefhet aanleggen en verwijderen van 8:42 van de Wet milieubeheer en fen indien onverwijlde spoed, gelet
een in-/uitrit 26-7-2021
het bepaalde in het “Activiteitenbe- op de betrokken belangen, dat versluit milieubeheer”.
eist.
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
De beschikking met bijbehorende
Door of namens burgemeester en stukken is op afspraak tijdens kanwethouders zijn in de periode van tooruren in te zien bij de Omge22 tot en met 29 juli 2021 van de vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Jovolgende aanvragen om omgevings- han de Wittstraat 140 te Dordrecht.
vergunning de beslistermijn ver- Via telefoonnummer 078-770 8585
lengd met een termijn van 6 weken: kunt u een afspraak maken.
• Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 3 HJD (2021-183): het
kappen van 3 bomen 20-7-2021
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.

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar
maken tegen deze beschikking.
Het maken van bezwaar dient te
geschieden door het indienen van
een bezwaarschrift gericht aan de
burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking
van de beschikking niet.

Een bezwaarschrift kan worden inNadere informatie
gediend gedurende een termijn van
Meer informatie kunt u krijgen bij de 6 weken na de verzending van deze

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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Bekendmakingen (vervolg)
Men kan ook digitaal een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden
vermeld.

Activiteit:
- Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit
Lindtsedijk 54 Zwijndrecht
Locatie: Lindtsedijk 54 Zwijndrecht
Datum ontvangst: 11 juni 2021
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-392803.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
Kennisgeving ontvangst activitei- zaaknummer, inlichtingen worden
tenbesluit milieubeheer Lindtsedijk ingewonnen bij de Omgevings54 Zwijndrecht
dienst Zuid-Holland Zuid, telefoon
(078) 770 85 85.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Zwijndrecht maken De directeur van de Omgevingsbekend dat zij de volgende melding dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er
in het kader van activiteitenbesluit de aandacht op dat deze bekendmilieubeheer hebben ontvangen:
making uitsluitend een informatief
karakter heeft.

Aanwijzingsbesluit buitengewoon Als toezichthouder zijn aangeweopsporingsambtenaren en/of toe- zen:
zichthouders
• Laura Bogaciu
• Karin Schram
Het college van burgemeester en • Frederik Plischke
wethouders heeft op 15 juni beslo- • Marco Slootman
ten een aantal functionarissen aan
te wijzen als toezichthouder in de Dit besluit is op 1 juli 2021 in werking
zin van artikel 5:11 Awb.
getreden.
Als gevolg van deze aanwijzing hebben de toezichthouders toezichthoudende bevoegdheden onder
andere op het gebied van de Algemene Plaatselijke verordening, de
Afvalstoffenheffing, de Alcoholwet
en de Winkeltijdenwet.

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.

