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Beste Zwijndrechtenaren,
De persconferentie van het kabinet had vrijdag twee kanten. Goed
nieuws voor winkels en sportclubs. Ook voor het middelbaar beroepsonderwijs, de hogescholen en universiteiten. Slecht nieuws
voor horeca en cultuur. We kunnen weer winkelen en samen sporten. Fijn! Maar cafés, restaurants en culturele instellingen blijven
dicht. Voor die ondernemers een ramp.
Afgelopen week stuurden de gemeenteraad, de wethouders en ik
samen een open brief naar alle inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam. We deden dat via sociale media. Via deze link www.zwijndrecht.nl/hartvoordezaak kunt u
de brief nog eens nalezen. We stuurden een kopie van onze brief naar het kabinet. Met een oproep
om te versoepelen. Wij vinden dat sommige maatregelen teveel schade aanrichten. Niet in verhouding staan. Teveel mensen betalen een te hoge prijs. Denk aan jongeren die beperkt worden in hun
ontwikkeling. Mensen die eindeloos alleen zijn. Ondernemers die de spaarpotten van hun kinderen
aanspreken om te blijven overleven. Musea die omvallen.
Het moet anders! Gelukkig hoorde ik de nieuwe minister van Volksgezondheid vrijdag zeggen: ‘Ook
lock-downs beschadigen onze gezondheid’. Ik vind dat een hele belangrijke uitspraak. Eigenlijk een
trendbreuk in 22 maanden corona management. Van huis uit dokter, deze minister. Met oog voor
onze fysieke en psychische, sociale en economische gezondheid. Het geeft mij vertrouwen in de
vele afwegingen die het kabinet nog zal moeten maken. Vanuit Zwijndrecht blijven we aansturen op
meer lucht en ruimte voor iedereen. Te beginnen met horeca en cultuur.
Maar let op! We zien het aantal besmettingen razendsnel oplopen. Niet lang geleden schrokken
we van 10.000 besmettingen per dag. Deskundigen waarschuwen inmiddels voor meer dan 80.000.
Gelukkig lijken mensen minder ziek te worden. Niet in de laatste plaats door alle vaccinaties. Maar
we moeten heel voorzichtig blijven. En ons (dus!) aan de basisregels houden: handen wassen, anderhalve meter afstand, geen handen schudden, ventileren. U mag er wat van vinden. U moet het
gewoon doen. Meedoen. Om ons allemaal gezond en wel op de rit te houden.
Noem het onze bijdrage aan de samenleving van (over)morgen. Zoals de Amerikaanse president
John F. Kennedy bedoelde toen hij zei: ‘Vraag niet wat uw land kan doen voor u. Maar vraag wat u
kunt doen voor uw land.’ Voor Zwijndrecht. Voor Heerjansdam. Voor de mensen om u heen. Voor
uzelf. Alleen samen... Ieder beetje helpt.

Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester
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Krachtig Zwijndrecht: werk in uitvoering
Krachtig Zwijndrecht: Werk in uitvoering.
Die conclusie trok de gemeenteraad vorige
week tijdens de evaluatie van het raadsprogramma 2018-2022 ‘Krachtig Zwijndrecht’.
De afgelopen 4 jaar heeft Zwijndrecht stevig
gebouwd aan een sterke, toekomstbestendige gemeente. Er zijn belangrijke stappen
gezet, maar er is ook nog veel te doen.
Zwijndrecht stond en staat voor belangrijke
maatschappelijke uitdagingen. De gemeenteraad heeft die uitdagingen na de verkiezingen
van 2018 vertaald in kaders en ambities voor
gemeentelijk beleid en projecten. Met deze
ambities is het college van burgemeester en
wethouders aan de slag gegaan.

Vorige week hebben de gemeenteraad en
het college de uitvoering van het raadsprogramma besproken. Hun conclusie is dat de
gemeente veel ambities heeft kunnen realiseren. Dat sommige taken goed zijn opgestart,
waarbij er ook opgaven zijn die nog niet ‘af’
of opgelost zijn. De bestrijding van armoede,
het uitbreiden van het woningaanbod en de
verdere hervorming van het sociaal beleid,
de inzet op duurzaamheid en energietransitie vragen om doorzettingsvermogen over
de grenzen van een raads- en collegeperiode
heen. Vier jaar is te kort. Tel daar de nieuwe
uitdagingen door de coronapandemie bij op.
Er blijft nog veel te doen voor de gemeente,
die zich realiseert dat zij alleen succesvol kan

blijven door een goede samenwerking met
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Juist op dat punt was de gemeenteraad kritisch richting het college. Betrek
inwoners en ondernemers nog meer bij plannen maken en onderhanden werk. Een hartenkreet van alle politieke partijen in de raad.
Het college trekt het zich aan en pakt dit op.
Het college maakt op verzoek van de gemeenteraad nog een verdiepingsslag op de
opgaven en projecten die een vervolg moeten
krijgen in de komende raadsperiode. En zo is
de evaluatie van het raadsprogramma 20182022 ook een opstap naar de volgende periode. Krachtig Zwijndrecht: werk in uitvoering.

Op pad met team Gemeentewerf Burgemeester feliciteert
voor inzameling kerstbomen en 60-jarig bruidspaar Kuiper
vuurwerkafval
In de eerste week van januari zijn weer heel
veel kinderen in gemeente Zwijndrecht druk
geweest met het inzamelen van kerstbomen
en vuurwerkafval. En dat heeft een mooi resultaat opgeleverd!

het levert uiteindelijk ook groene stroom op.
Win-win-situatie dus!
Voor de inzameling van de kerstbomen en
vuurwerkafval gingen we op pad met team
Gemeentewerf.

Er zijn 3.893 kerstbomen ingezameld. Ook
zijn er 745 zakken vuurwerkafval gebracht. Scan de QR code hierAlle kerstbomen zijn inmiddels door het team naast en ga ook mee
van de Gemeentewerf versnipperd en de kin- op pad!
deren hebben hun extra zakcentje ontvangen. En dat leverde veel schone straten op
én blije kindergezichten! Het versnipperen
van kerstbomen ruimt niet alleen op, maar

Op donderdag 23 december bezocht burgemeester Hein van der Loo het laatste
bruidspaar van 2021 Henk en Ijnie KuiperOorburg. Het echtpaar was namelijk op 22
december 60 jaar getrouwd.
Henk en Ijnie Kuiper-Oorburg komen oorspronkelijk uit Groningen. Thuis praten ze
dan ook nog steeds dialect. Ze komen uit de
binnenvaart en hebben elkaar leren kennen
bij een jeugdsoos. Na hun trouwen zijn ze
gaan varen. Ze hebben altijd samen gewerkt

en diverse schepen gehad in verschillende
afmetingen. Met het grootste schip zijn ze in
Zwijndrecht terecht gekomen. De kinderen
bleven varen, maar het schip kon niet in het
noorden komen. Daarom hadden ze in 1997
een huis in Zwijndrecht aan de rivier gekocht.
Tot zijn tachtigste heeft Henk Kuiper nog zijn
papieren gehad om te kunnen varen en ging
regelmatig met zijn kinderen mee. Na 60 jaar
kunnen ze wel zeggen dat het geheim van
hun huwelijk geven en nemen is in het leven.

Bruidspaar Kuiper en burgmeester Hein van der Loo

Daan, Lucas, Madelief en Thijs hebben 134 kerstbomen en 20 zakken vuurwerk ingezameld. Daar zijn zij
super trots op.

Wijkspreekuur 20 januari
digitaal
Heeft u vragen of suggesties over uw wijk
of buurt? Meld u dan aan voor het digitale
wijkspreekuur. Wethouder Tycho Jansen
zit donderdag 20 januari van 16.00 uur
tot 17.00 uur klaar om met u in gesprek te

gaan. Aanmelden voor het spreekuur kan
tot 19 januari 12.00 uur via
wijkbureau@zwijndrecht.nl.
U ontvangt dan de inloggegevens via de
mail.

Wie is de eigenaar van deze
ﬁets?
Van wie is deze mooie ﬁets? De ﬁets staat
al enige tijd op het schoolplein van de
Steenen Kamer. Bent u de eigenaar? Haal
dan snel de ﬁets op, anders verwijderen
wij hem binnenkort.

woensdag 19 januari 2022

Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Politieke markt 25 januari 2022
Carrousels over communicatie, participatie en website

AGENDA RAADSVERGADERING

Dinsdag 25 januari zijn er carrousels vanaf
20.00 uur over onder meer communicatie,
participatie en de website. De raadsvergadering is om 22.00 uur. De vergaderingen
zijn digitaal te volgen. U kunt de vergadering via video live mee te kijken. Op www.
raadzwijndrecht.nl vindt u de agenda en de
meest actuele informatie.

Digitaal via MS Teams - Openbaar / live
Buitengebied, locatie Lindeweg 12’ .
stream- aanvang 22.00 uur
8. Ter besluitvorming:
Debat
1. Opening
a. Zienswijze Stichting risicobeheer
2. Vaststelling agenda
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
b. Goed wonen lening
4. Terugkoppeling van het college
c. Integraal Beheerplan Openbare
5. Vaststellen besluitenlijst van: 21 decemRuimte 2022-2025
ber 2021 en 21 april 2020
9. Ter kennisname
6. Ter besluitvorming: Debat of Hamerstuka. Lijst toezeggingen, moties en schrifteken (na carrousel 18 januari)
lijke vragen
a. Uitbreiding capaciteit rioolgema
b. Stukkenlijsten 24 december 2021,
Schokkershaven
14 januari 2022 en 21 januari 2022
b. Kredietaanvraag reconstructie Bouque 10. Sluiting
c. Verordening nadeelcompensatie
gemeente Zwijndrecht 2022
d. Verordeningen GR Sociaal 2022
De vergadering kunt u bijwonen via MSe. Zienswijze begrotingswijzigingen 2022 Teams. Inspreken via MS-Teams kan (maxiDienst Gezondheid en Jeugd
maal 5 minuten) bij de carrousels en de
7. Ter besluitvorming:
gemeenteraad. Meld u tot 4 uur voor de verHamerstukken
gadering bij grifﬁe@zwijndrecht.nl Voor de
a. Beheerplan buitensportaccommomeest actuele stukken en het volgen van de
daties
vergadering kijk op www.raadzwijndrecht.nl
b. Gewijzigde vaststelling bestemmingplan ‘8e herziening bestemmingsplan

Communicatie, participatie, en de website
In de carrousel praten de raadsleden over
communicatie, participatie en de website.
Tijdens de behandeling van de kadernota
heeft de raad in een drietal motie inspan-

ning van het college gevraagd op het gebied
van communicatie en participatie. Het college stelt voor de interactieve communicatie met inwoners te intensiveren, bewonersparticipatie sterke te borgen en de website
zodanig in te richten dat inwoners en ondernemers hier
en voor hen
logische en op
een begrijpelijke wijze gezochte informatie kunnen
vinden.

AGENDA CARROUSELS
Carrousel 1 Openbaar / live stream- aan- Carrousel 2 Openbaar / live stream
vang 20.00 uur
19.30 – 20.20 uur: Vaststelling 7e herziening bestemmingsplan Buitengebied, loca20.00 – 21.25 uur: Communicatie, Participa- tie Dorpsstraat 209 Heerjansdam
tie en Website
20.25 – 20.45 uur: Verordening tot wijziging
21.30 – 21.45 uur: Zienswijze Stichting ri- van de Huisvestingsverordening gemeente
sicobeheer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zwijndrecht 2019, 1e wijziging
Zuid
21.15 – 21.45 uur: Kredietaanvraag revitalisatie Heer Oudelands Ambacht fase 3B

Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze dag mag iedere inwoner van 18 jaar
en ouder naar de stembus. U gaat toch ook stemmen? Zo bepaalt u mee wat er de komende jaren in
Zwijndrecht gebeurt. Kies voor Zwijndrecht!
Stemmen op 14, 15 én 16 maart
Omdat we nog rekening moeten houden met het coronavirus, gaan een aantal stembureaus in onze
gemeente al open op 14 en 15 maart. Op die manier kunnen we de drukte spreiden en kunt u veilig stemmen.
De komende tijd houden we u via deze verkiezingsrubriek op de hoogte van allerlei zaken rondom de
gemeenteraadsverkiezingen. Of kijk voor meer informatie op www.zwijndrecht.nl/verkiezingen.

Maak kennis met kandidaat gemeenteraadsleden
Elke week stellen 2 kandidaat gemeenteraadsleden zich voor. Wie zijn de gezichten achter de namen op de verkiezingslijst? Wat is hun motivatie? En wat willen ze bereiken?
Deze week komen Freek Hartmeijer van de ZPP en Daan Spanjersberg van de VVD aan het woord.

Politieke ambities van een
senior in samenwerking met
jeugd
Mijn politieke ambities zijn ontstaan in de
jaren 70. Als jong ventje volgde ik de politieke carrière van mijn oom Henk Hartmeijer
(lid van de Tweede Kamer). Hij heeft mij op
latere leeftijd verschillende keren gevraagd
om actief te worden in de lokale politiek van
Zwijndrecht. Dat heb ik in 2006 op
mij genomen en daar ben ik mijn
oom nog steeds dankbaar voor.

der vorm te geven reken ik op uw steun en
stem, zodat ik uw belangen ook in de periode 2022 - 2026 kan blijven behartigen. De
bijdrage van onze partij is gericht op zorg en
welzijn, veiligheid en woonomgeving, wonen en bouwen en economie. Dit alles in een
groene leefomgeving waarin het klimaat voorop staat. Daarnaast wil
ik de burgers van Zwijndrecht
en Heerjansdam bedanken
voor hun steun in de afgelopen jaren.

In 2014 richtte ik de Zwijndrechtse Plus Partij (ZPP) op;
als fractievoorzitter zocht ik
daarbij verbinding tussen jong
en oud. Ik wilde graag een bijdrage leveren aan de sociale
maatschappelijke vraagstukken die
er toen waren en die er
Freek Hartmeijer
nu nog steeds zijn. Om
fractievoorzitter ZPP
deze ontwikkeling ver-

Zwijndrecht nog beter op de
kaart zetten
Na ruim 20 jaar België verhuisde ik in 2018
met mijn vrouw terug naar Nederland; dat
werd Zwijndrecht en dat bevalt ons goed. Ik
zocht aansluiting bij de fractie van de VVD
en als geïnteresseerd lid woonde ik bijeenkomsten bij. Al snel werd ik gevraagd de VVD
Zwijndrecht te vertegenwoordigen in het bestuur VVD Merwedrecht. Ik bleef lokaal VVD
Zwijndrecht volgen tijdens vergaderingen. Ik vond het echt heel
leuk zo af en toe mijn mening te geven tijdens deze
vergaderingen. Dit was wat
ik echt wilde in mijn eigen
gemeente: meepraten over
Zwijndrecht en Zwijndrechtse aangelegenheden.
Ik breng expertise mee
op heel speciﬁeke gebieden, denk aan gezondheidszorg, sport en

bewegen, onderwijs en ondernemerschap.
Maar mijn algemene interesse geeft dat ook
andere onderwerpen mij zeer boeien. Ik werk
momenteel als programmamanager voor de
Hogeschool Rotterdam en ben voorzitter
van de werkgeversvereniging fysiotherapie.
Ik kan mijn agenda heel ﬂexibel inplannen,
waardoor het mogelijk is het werk als gemeenteraadslid goed in te vullen. Een
speerpunt voor mij is: met behoud
van veel vrijheden veilig kunnen
ondernemen, zowel voor de ondernemer als zijn klanten.

Daan Spanjersberg
nummer 2 lijst VVD
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Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a - tot en met december 2022 - grote aanpak openbare ruimte
- Munnikensteeg Parallelweg - 25 en 26 januari 2022 – halve rijbaan afsluiting
- Julianabuurt- 7 februari tot en met 11 februari 2022 - kabel en leiding werkzaamheden
- Karel Doormanlaan thv Stationsweg- 20 januari 2022 – halve rijbaan afsluiting
- Hoveniersstraat - 4 maart 202 tot en met 22 maart 2022 – halve rijbaan afsluiting
- Bootjessteeg - 24 januari 2022 tot en met 4 februari 2022 – werkzaamheden aan de
bushaltes
- Slagveld- 10 januari 2022 tot en met 4 maart 2022 – kabel en leiding werkzaamheden
- Witte de Withstraat - tot aan de bouwvak 2022 - werkzaamheden in de buurt
rondom de Witte de Withstraat.
- Jeroen Boschlaan - afhankelijk van de weersinvloeden tot maximaal het eerste kwartaal gedeeltelijk afgesloten door doorgaand verkeer- rioolvervanging en herinrichting
van de buitenruimte.
- Sportlaan - t/m maart 2022- riool- en herinrichtingswerkzaamheden.

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 10 januari 2022 tot en met 16
januari 2022, de volgende beschikkingen
afgegeven:

januari 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):

Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats in de
Europaweg ter hoogte van nr 16 in Zwijndrecht voor de periode van 10 januari tot
en met 13 januari 2022.

• Bereveld 1 (2022-002): het aanleggen
van een uitrit 8-1-2022
• Juliana van Stolbergstraat 12 (2022003): het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning 11-12022
• t.h.v. Sumatralaan ong. (2022-004):
het kappen van 5 bomen 11-1-2022
• Wiekslag 8 HJD (2022-006): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 12-1-2022

Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats op de
Prins Hendrikstraat nabij nummer 38 in
Zwijndrecht voor de periode van 3 tot 31
januari 2022.

Besluit verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure
In de periode van 6 januari tot en met 13
januari 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):

Standplaatsvergunning voor het plaatsen
van een oliebollenkraam op het Stationsplein in Zwijndrecht voor de periode van
drie maanden, te weten 1 oktober tot en
met 1 januari in de jaren 2022 tot en met
2031.
Standplaatsvergunning voor het plaatsen van een oliebollenkraam op het Norderstedtplein in Zwijndrecht voor de periode van drie maanden, te weten 1 oktober
tot en met 1 januari in de jaren 2022 tot
en met 2031.
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van een aantal
containers in de Hoveniersstraat in Zwijndrecht voor de periode van 4 maart tot en
met 22 maart 2022.
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van drie containers, een keet (3x3) met bouwhekken aan
de Kort Ambachtlaan (winkelcentrum gebied) in de periode van 13 januari 2022 tot
en met 27 maart 2022.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 6 januari tot en met 13

• Roerdompstraat 2 (2021-274): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning, vervangen
van kozijnen en kappen van 2 Berken
6-1-2022
• Melkwegsingel 2 (2021-288): het aanleggen van een inrit 12-1-2022
Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 6 januari tot en met 13
januari 2022 is de beslistermijn verlengd
met 6 weken voor de volgende aanvragen
om omgevingsvergunningen:
• Oude Stationsweg 3 (2021-285): het
plaatsen van camerasystemen 7-12022
• Burgemeester de Bruïnelaan 68-70
(2021-286): het verbouwen van de bedrijfsruimte naar woonruimte 11-1-2022
• Antoni van Leeuwenhoekstraat 2
(2021-289): het bouwen van een uitbouw 11-1-2022
• Develsluis 34 HJD (2021-291): het
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 11-1-2022
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
Terinzagelegging besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Molenwei 1
Heerjansdam, dossier nummer 2021-197-U
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat zij op 19 januari
2022 de omgevingsvergunning hebben
verleend voor het plaatsen van 2 maal
8 lichtmasten van 16 meter hoog t.b.v. 2
voetbalvelden (hoofd- en kunstgrasveld).
De vergunning heeft betrekking op de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd
met ruimtelijke regels’.
Inzage
De omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) ligt vanaf 20 januari 2022
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein 3, Zwijndrecht.
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 of telefonische een afspraak te maken via telefoonnummer 14
078.
De omgevingsvergunning is ook in te zien
op www.zwijndrecht.nl (onder ruimtelijke
plannen / verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid) of door in de zoekbalk
bovenin te zoeken op het woord ‘Molenwei 1’.
De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-11.00 uur
- Woensdag van 15.00-20.00 uur.
Beroep en voorlopige voorziening omgevingsvergunning
Tegen het genoemde besluit kan een belanghebbende beroep instellen. Het beroepschrift moet gestuurd worden naar
de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: naam en adres van de indiener;
dagtekening; omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt, alsmede

de gronden van het beroep. Het instellen
van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt,
kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist. Aan het instellen van
beroep en het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden.
Bekendmaking verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op woensdag 19 januari
2022 de volgende verkeersbesluiten bekendgemaakt in de Staatscourant.
Dit betreft de volgende besluiten (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten gepubliceerd): https://www.ofﬁcielebekendmakingen.nl/):
1. Een parkeerverbod in te stellen in de
Balistraat, met een lengte van 16 meters, aan de woningzijde van Balistraat
huisnummers 12 en 14, door het aanbrengen van een onderbroken gele
streep conform het RVV 1990.
2. Besluit 1 in werking te laten treden
zodra de betreffende markering is geplaatst.
3. Intrekken van het verkeersbesluit gehandicaptenplaats Spiegelstraat 12 en
wel door het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;
4. Een en ander uit te voeren door het verwijderen van het verkeersbord E6 (RVV
1990) inclusief onderbord OB309 (RVV
1990) met hierop het kenteken: 47-VRDZ en het weghalen van de daarbij behorende markeringen.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen zes weken met ingang van woensdag
19 januari 2022 tot donderdag 3 maart
2022 bezwaar maken bij het college van
Burgemeester en wethouders. De manier
waarop u dit kunt doen, staat elders op
deze pagina.
Nadere informatie
De stukken liggen tot donderdag 3 maart
2022 ter inzage op het gemeentehuis.

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,-.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Accountmanager/Adviseur
Verkeer Ilvy Goossens, via telefoon: 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.

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.

