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Begroting gemeente Zwijndrecht
Flexibel zijn en inspelen op veranderingen
Voor een ‘Krachtig Zwijndrecht’ investeert
de gemeente op meerdere manieren. Om
daarbij financieel gezond te blijven moet
de gemeente scherp aan de wind zeilen en
flexibel inspelen op veranderingen. Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2022.
De lokale woonlasten voor de inwoners blijven nagenoeg gelijk.

niet in evenwicht. Tycho Jansen: “Dat heeft
vooral te maken met besluiten die wachten
op de start van een nieuwe regering. We weten nu niet hoeveel geld we kunnen besteden na 2022. Al zijn er positieve signalen, er
is geen zekerheid. Gelukkig is de begroting
voor 2022 voldoende in balans om tijdig en
flexibel in te spelen op aanpassingen van de
rijksbegroting.”

De gemeenteraad heeft voor de huidige
periode een koers uitgezet met het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’. Er wordt
stevig gewerkt aan opgaven voor armoedebestrijding, duurzaamheid, klimaat, sociaal
domein, wonen en openbare ruimte. De beschikbare financiën vragen om zorgvuldige
afwegingen, maar de gemeentelijke opgaven
vragen lef om te investeren.

Inspelen op wensen en kansen
Een aandachtspunt is volgens wethouder
Tycho Jansen het herstel na de coronacrisis: “Het coronavirus heeft ons geleerd dat
veranderingen lang niet altijd voorspelbaar
zijn. Maar deze periode gaf ons ook nieuwe
inzichten. De kracht van Zwijndrecht en Heerjansdam toonde zich in saamhorigheid, in creativiteit en in samenwerking. We bleken daarbij wendbaar te zijn, speelden in op nieuwe
wensen en kansen.”

Tegemoetkoming kosten jeugdzorg
Zwijndrecht gaf diverse signalen aan het Rijk
over de tekorten in de jeugdzorg. Het Rijk
heeft daar nu toezeggingen voor gedaan aan
de gemeenten. Het college van B&W is dan
ook blij dat bezuinigen niet nodig is. “We
hebben ons bovendien ingespannen om de
lokale lasten in 2022 niet te verhogen”, zegt
wethouder Tycho Jansen (Financiën).

Projecten en beleid in uitvoering
In 2022 krijgt de gemeente meer lokale zeggenschap over het sociaal domein. Via het
Vivera Sociaal Wijkteam werken professionals samen op het gebied van zorg. Daarmee
is er beter zicht op de hulp die mensen nodig
hebben en kunnen we meer maatwerk geven. Diverse bouwprojecten, waaronder de
Nieuwe keuzes
Heer Janstraat en winkelplein Kort Ambacht,
De meerjarenbegroting 2023-2026 is nog kunnen in 2022 van start gaan. Dat geldt ook

voor een aantal projecten binnen Diztrikt, de
naam voor het gebied rondom het spoor in
Zwijndrecht. Deze projecten gaan zorgen voor
een gevarieerd woningaanbod, kleinschalige
bedrijvigheid en nieuwe voorzieningen in de
buurt.

gemeenteraad en bij
alle projecten worden deze aspecten
meegenomen. Ook
hier blijft het belangrijk om in de gaten te
houden hoeveel fiDe gemeente zet bij het ontwikkelen van be- nanciële armslag er
leid en projecten komend jaar nog meer in is om maatregelen
Wethouder Tycho Jansen
op heldere communicatie en laagdrempelige uit te voeren.
van Financiën.
participatie. Op initiatief van de gemeenteraad worden daar extra middelen voor vrijge- Bespreking in gemeenteraad
maakt.
De gemeenteraad bespreekt de begroting op
dinsdag 9 november. De conceptbegroting is
Verder is er veel aandacht voor duurzaamheid te lezen op www.zwijndrecht.nl/raad.
en klimaatverandering. Bij voorstellen aan de

Ook dit jaar kunt u meedoen
met de ‘Versier je straat’ actie!

Jubileumbezoek burgemeester
aan echtpaar Van der Ent

Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de
“Versier je straat” actie. De organisatie van
de Winterfair organiseert deze leuke verkiezing om hiermee gezelligheid in de straten
te brengen tijdens de kerstperiode.

Het leek alsof het jubileumbezoek van
burgemeester Hein van der Loo op losse
schroeven stond, omdat mevrouw Van der
Ent en haar man door ziekte noodgedwongen gescheiden van elkaar wonen. Zij in
Heerjansdam en hij in een verzorgingstehuis in Alblasserdam. Groot was de verrassing dat de burgemeester begin oktober
onverwacht toch op de stoep stond. Stiekem geregeld door de jongste dochter. En
wat blijkt: het echtpaar heeft meer gemeen
met de burgemeester dan je op het eerste
gezicht zou denken. Zo woonde de burgemeester voordat hij in Zwijndrecht kwam
wonen, vier maanden in hetzelfde appartementencomplex als het echtpaar Van der
Ent in Heerjansdam.

Het idee van de verkiezing is om samen met
uw buren de straat in kerstsfeer te versieren.
De jury bezoekt alle deelnemende straten
op maandag 13 december en dinsdag 14 december. Tijdens hun bezoek kijken zij waar
zij de meest gezellige kerstsfeer aantreffen.
Bovendien bezoekt Radio Rijnmond op 13
december tussen 10.00 uur en 14.00 uur een
aantal van deze gezellige straten.
Meer informatie
Meer informatie over deze actie vindt u op
www.winterfairzwijndrecht.nl. Via deze website kunt u uw straat aanmelden en bovendien leest u hier hoe u een bijdrage Van PAK
AAN! kunt ontvangen. Deze bijdrage kunt u
gebruiken om samen met uw buren kerstsfeer in de straat te brengen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het versieren van de tuinen

of gevels in de straat, het plaatsen van een
kerstboom en warme chocomelk met wat lekkers.
Kerst gezelligheid met elkaar en voor elkaar!
U doet toch zeker ook mee?

Beide echtelieden zijn geboren en getogen
in tuindorp Heijplaat. Ze ontmoetten elkaar
75 jaar geleden op de lagere school en hebben nog altijd goede herinneringen aan hun

geboortedorp. Bijvoorbeeld aan het huis dat
ze kregen toen meneer Van der Ent in dienst
kwam bij RDM. Daarna werkte hij in de tweedehands mobiele kramen, in binnen- en buitenland. Echt een hardwerkende praktijkman.
Op Heijplaat maakten ze ook de Tweede
Wereldoorlog mee. Niet iets om lang bij stil
te staan of trieste herinneringen aan over te
houden, vindt het echtpaar. Liever koesteren
ze de fijne dingen. Zoals hun drie mooie dochters en de camping in Barendrecht, waar ze
elk weekend en elke vakantie doorbrachten.
En natuurlijk de dertig heerlijke jaren samen
in Heerjansdam.
Het geheim van hun lange relatie? Geven en
nemen, elkaar vrij laten en nooit met ruzie
naar bed. ‘Geniet van het jong zijn, het is allemaal zo voorbij’. Een wijze raad van een lief
echtpaar dat zichtbaar van elkaar en hun fantastische familie geniet.

Het echtpaar Van der Ent met burgemeester Hein van der Loo. Foto: Peter Lodder Fotografie
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Nieuws van de gemeenteraad
aardige
medewerkers

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Gemeenteraad Zwijndrecht brengt
werkbezoek aan woningcorporaties
Op 14 oktober stond er bij de gemeenteraad een werkbezoek in de agenda’s. In het
wooncentrum Midden-Inn in Heerjansdam
werd de gemeenteraad ontvangen door
woningbouwvereniging Heerjansdam, Trivire en Woonkracht 10. Na een korte algemene introductie kreeg de raad informatie
over diverse thema’s. Zo vertelde Tinka van
Rood (Trivire) over de goed wonen gesprekken waarbij de woningbouwcorporatie in
gesprek blijft met de huurders. Gerben
Stolk (woningbouwvereniging Heerjansdam) ging in op het brede thema energie en
verduurzaming. Erwin Zwijnenburg (Woonkracht 10) ging in op het woningtekort en op
het percentage sociale huur in Zwijndrecht.
Liesbeth Groenveld vertelde de raad meer
over het strategisch partnerschap. Daarnaast werd met inzet van de Mentimeter
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interactief het gesprek aangegaan tussen
raads(commissie)leden, de woningcorporaties en een vertegenwoordiging van huurders.

Laat u horen!
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Op 19 november is de Dag van de Ondernemer.

Stuur uw compliment voor 8 november naar

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Witte de Withstraat – 2021 – groot onderhoud
- Jeroen Boschlaan – 28 juni tot en met 31
december 2021 – groot onderhoud
- Slagveld – van 31 augustus tot en met
medio november 2021 – Rioolwerkzaamheden
- Henegouwen – 4 oktober tot en met
half december 2021 - groot onderhoud

-

bestrating
Heerjansdam Sportlaan - tot en met
eind december 2021 - riool- en herinrichtingswerkzaamheden
Da Costastraat t/m half december 2021
– groot onderhoud
Burgemeester Pijlhogeweglaan
Fietspad – 15 november tot en met 3
december 2021
Heerjansdam Kromme Nering – 10 december van 14 tot 23 uur – evenement

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 18 oktober 2021 tot en met 24
oktober 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Evenementenvergunning voor het welkom heten van Sinterklaas op 13 november 2021 van 12.00 uur tot 15.00 uur in
het verenigingsgebouw van de IJsbaan in
Heerjansdam.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een depotruimte
voor bestrating van circa 100 m2 op enkele parkeerplaatsen aan de Middellijn
in Zwijndrecht. Het depot wordt geplaatst
op 11 oktober 2021 en blijft staan tot 17
december 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van grond/zand (10m2)
per opslag voor graafwerkzaamheden
Meerkoetstraat e.o. in Zwijndrecht. De
werkzaamheden zijn op 30 augustus 2021
begonnen en zullen voortduren tot 01 juli
2022.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een vaccinatie unit
bij het Wagenveld naast de Passage en bij
het Hart van Meerdervoort/Perkstraat in
Zwijndrecht. Plaatsing is vanaf 16 november 2021 tot en met zaterdag 20 november 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een bord in opdracht van RPV Drechtsteden om aandacht te vragen voor de 50 km snelheid
per uur. Het bord wordt langs de Lindtsedijk geplaatst vanaf 8 november 2021 tot
en met 8 februari 2022.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een afvalcontainer
op een parkeerplaats inde Beelaerts van
Bloklandlaan in Heerjansdam. De container is geplaatst op 11 oktober en blijft
staan tot 20 november 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een gesloten container op een parkeerplaats in de Prins
Mauritsstraat in Zwijndrecht. De container wordt geplaatst op 11 oktober en blijft
staan tot 20 november 2021.
De melding van een collecte van 28
maart 2022 tot en met 02 april 2022 door
Stichting ZOA.
De melding van een collecte van 07
maart 2022 tot en met 12 maart 2022 door
het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton.
Vergunning melding klein evenement
voor het houden van een lampionnenoptocht door de wijk Noord op 24 november
van 17.45 uur tot en met 19.00 uur.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl
Vermeld welke ondernemer u een compliment geeft en waarom .
Meer informatie op www.zwijndrecht.nl/ondernemers.

Uw complimenten publiceren wij op woensdag 17 november
in het Stadsnieuws. Vrijdag 19 november zal Tycho Jansen,
wethouder economie, persoonlijk het compliment aan een
aantal ondernemers overbrengen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 14 oktober tot en met 21
oktober 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•
•

•

•

•

Merwedeweg 12A (2021-250): het
aanleggen van 3 uitritten 14-10-2021
Kort-Ambachtlaan ong. (2021-251):
het kappen van 1 Els en het verplanten van 1 Valse Christusdoorn
14-10-2021
Londenseplein 110 (2021-252): het
wijzigen van het dakterras naar een
berging 14-10-2021
Abdij 85 (2021-253): het betrekken van het balkon bij de woning
17-10-2021
Onderdijkserijweg 244 (2021-254):
het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning 17-102021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 14 oktober tot en met 21
oktober 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•

•

•

•

Sumatralaan 16a t/m 44a (2021032): het realiseren van 29 woningen 14-10-2021
Molenweg 25A HJD (2021-125):
het aanleggen van een zwembad
18-10-2021
Spechtstraat 42 (2021-209): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 18-10-2021
Dorpsstraat 167 HJD (2021-223):
het verwijderen van de muur tussen

•

de woonkamer en keuken 21-102021
Diverse adressen Zwijndrecht en
Heerjansdam (2021-239): het kappen van 31 bomen 14-10-2021

website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1.

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 14 oktober
tot en met 21 oktober 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
de beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•

•

Dorpsstraat 78-80 HJD (2021-201):
het bouwen van 4 woningen en aanleggen van 3 uitritten 18-10-2021
Lindtsebenedendijk 149 (2021213): het kappen van 171 bomen
21-10-2021

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
BEKENDMAKING VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 27 oktober 2021 de volgende verkeersbesluiten bekendgemaakt
in de Staatscourant.
Dit betreft het volgende besluit (op de

het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Ringdijk 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;
2. dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
3. het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Ellingtonstraat 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;

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
4. dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
5. het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Lorentzstraat 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;
6. dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
7. het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Abdij 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;
8. dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende ver-

keersbord is aangebracht.
9. het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Rembrandtstraat 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 Onderdijkserijweg 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;
12. dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.

13. het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Obrechtstraat 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;
14. dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van 27 oktober
2021 tot en met 1 december 2021 bezwaar
maken bij het college van Burgemeester
en wethouders. De manier waarop u dit
kunt doen, staat elders op deze pagina.
Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager parkeren,
via telefoon: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.

KENNISGEVING ONTVANGST ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER STATIONSPLEIN 4A TE ZWIJNDRECHT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat
zij de volgende melding in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Stationsplein 4A Zwijndrecht
Locatie: Stationsplein 4A te Zwijndrecht
Datum ontvangst: 4 oktober 2021
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-397870.
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:
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.

