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Tegels eruit, groen erin!
Hoe ziet uw tuin eruit? Staan er planten,
struiken of bomen in of bestaat een groot
deel van het oppervlak uit tegels? Deze week
vertellen we u graag over de voordelen van
een groene tuin.
Voordelen
Die voordelen zijn: het regenwater kan in de
bodem wegzakken, de tuin wordt op hete
zomerse dagen minder warm en u biedt
leefruimte aan vogels, bijen en vlinders. Zo
helpt u wateroverlast op straat bij heftige regenbuien voorkomen, zorgt u ervoor dat het
grondwater wordt aangevuld en creëert u een
natuurlijke airco. De beplante vakken warmen namelijk veel minder op dan tegels en de
planten verdampen water waardoor de lucht
afkoelt. Een win-win situatie dus.

Maak uw tuin groen!
Probeer uw tuin zoveel mogelijk te ontharden. Het liefst voor meer dan de helft. Heeft
u de stenen weggehaald, graaf het zand dan
af en spit de grond eronder los. Vul daarna de
plek aan met goede tuinaarde en zet er planten in die passen op die plek. Zo maakt u van
uw tuin een plek waar het goed toeven is voor
dieren, planten en mensen!
Wilt u weten wat u nog meer kunt doen om
uw tuin groener te maken? Ga dan naar www.
zwijndrechtgaatduurzaam.nl/maatregelen en
laat u inspireren!
Groenste Tuin Verkiezing
Is uw tuin of balkon al een groene oase? Doe
dan vooral mee aan de verkiezing ‘De Groenste Tuin’ en maak kans op mooie prijzen. Via
www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/groenstetuin
vindt u alle informatie en kunt u zich aanmelden tot 1 september 2021.

Gemeente treedt op tegen over- Zwijndrecht werkt met partners
last bij ijsbaan Heerjansdam
aan Lokaal Preventieakkoord
De gemeente treedt op tegen de overlast
van groepen jongeren op de ligweide bij de
ijsbaan in Heerjansdam. Sinds het begin van
de zomervakantie is er cameratoezicht. Politie en gemeentelijk toezicht houden samen
controles. Eind augustus komt er een hek
om het hele terrein heen. Jongeren kunnen
er dan niet meer met scooters op.
In de zomermaanden ervaren bezoekers van
de ligweide overlast van groepen jongeren.
Ze parkeren hun scooters op het grasveld en
rijden ermee langs badhanddoeken. Ook reageren ze fel naar andere bezoekers en handhavers als ze hierover worden aangesproken.
De geplaatste borden met gedragsregels lijken onvoldoende effect te hebben. Eerder al
is er een hek en later een zware bloembak bij
de ligweide geplaatst. Dit weerhield de jongeren niet om met scooters het terrein op te
rijden. Daarom laat de gemeente nu een hek
om het hele terrein neerzetten. Scooters en

fietsen kunnen bij de ijsclub worden gestald.
Verkeersovertredingen en andere overlast
worden zonder waarschuwing bekeurd.
Ligweide moet voor iedereen veilige
plek zijn
Voor burgemeester Hein van der Loo is de
maat vol. “De ijsbaan bij Heerjansdam is in de
zomermaanden een ligweide waar het voor
iedereen veilig en goed toeven moet zijn. Als
we niet oppassen verstiert een kleine minderheid het voor de overgrote meerderheid.
Intimiderend gedrag naar anderen en scooters die tussen de badlakens en spelende
kinderen doorscheuren, ik ben er klaar mee.
Jammer dat deze maatregelen nodig zijn.”
Fysieke barrières, verscherpt toezicht en likop-stuk beleid moeten de overlast op en rond
de ligweide terugdringen. De gemeente blijft
de situatie samen met de politie en andere
partners monitoren en treft zo nodig andere
maatregelen.

Groen nieuws en duurzame tips
regelrecht in uw mailbox!
Wilt u ook elke maand leuke en nuttige
tips in de mail ontvangen? Ga dan naar
Zwijndrechtgaatduurzaam.nl en schrijf u in
voor de ‘Zwijndrecht gaat duurzaam’ nieuwsbrief! We vertellen u bijvoorbeeld hoe u subsidie aanvraagt voor een duurzame woning.
En hoe u de tuin zo aantrekkelijk mogelijk

maakt voor zoveel mogelijk diertjes. Maar u
leest ook hoe de gemeente Zwijndrecht en
Heerjansdam zo groen mogelijk maakt en
houdt, zodat u er fijn kunt wonen. U ontvangt
‘Zwijndrecht gaat duurzaam’ ongeveer zes
keer per jaar.

De gemeente Zwijndrecht werkt samen met
verschillende partners aan Het Lokaal Preventieakkoord. Met dit akkoord werkt de gemeente met partners aan een gezonde basis
voor iedereen.

functioneert tenslotte niet thuis alleen beter,
maar ook op de werkvloer. Zo is er minder
ziekteverzuim en gaat de productiviteit omhoog. De gemeente hierover graag het gesprek met u aan. Waar loopt u tegenaan als
het gaat om de gezondheid van uw werknemers? Of wilt u binnen uw bedrijf graag meer
doen aan gezonde voeding in een bedrijfskantine of werknemers ondersteunen bij bijvoorbeeld financiële vraagstukken? Wellicht
kunnen wij u daarin ondersteunen. We kunnen hierover samenwerkingsafspraken opnemen in het preventieakkoord, zodat we onze
gezondheidsdoelen ook met elkaar waar kunnen maken.

Een gezonde leefstijl, mentale gezondheid
en een rookvrije generatie zijn thema’s die
binnen dit akkoord centraal staan, maar ook
achterliggende thema’s zoals armoede en
eenzaamheid komen aan bod. Het Lokaal
Preventieakkoord is een aanvulling op wat
er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied
van leefstijl en preventie. We maken concrete
afspraken met elkaar hoe we inwoners, partners, organisaties nog meer en beter kunnen
bewegen naar een gezondere samenleving en Meer weten? Kijk op
dat leggen we vast in een Preventieakkoord. www.zwijndrecht.nl/lokaalpreventieakkoord
Maar een mooi gedragen akkoord ontwikkelen, dat kunnen we niet alleen. Samen met
bevlogen partners, ondernemers, instellingen wil de gemeente een gezamenlijk akkoord neerzetten waar we met elkaar achter
staan en voor gaan. Samen gaan we voor een
gezondere samenleving!
Sluit u ook aan?
Een gezonde basis voor iedereen betekent
ook een gezonde basis voor bedrijven, organisaties en instellingen. Een fitte werknemer

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

CoronaNIEUWS
Evenementen tijdens de zomer’
Het kabinet verlengt het verbod op een- ten in de buitenlucht zonder vaste zitplaats Evenementen met een vaste zitplaats zijn
daagse evenementen zonder vaste zitplaats per 14 augustus onder voorwaarden toege- toegestaan.
tot 1 september. Kleinschalige evenemen- staan.
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Coronapakket
Cultuur
Zwijndrecht is
vanaf 1 juli
beschikbaar
Op 29 juni 2021 is de gemeenteraad van
Zwijndrecht akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van €399.000 voor het
Corona Pakket Cultuur 2020-2021. Dit om
de hard getroffen culturele sector in de gemeente overeind te houden en een nieuwe
impuls te geven.
Alle culturele organisaties en initiatieven in
Zwijndrecht, gesubsidieerde en ongesubsidieerde, komen in aanmerking voor deze ondersteuning en kunnen deze vanaf 1 juli 2021
via de gemeentelijke website aanvragen. Het
pakket bestaat uit drie onderdelen: financiële
noodsteun, activiteiten coronaproof faciliteren en uitvoeren, en het versterken van de
culturele sector voor de toekomst.
Geen luxe
Wethouder Ronald de Meij: “Cultuur is geen
luxe maar een onmisbaar onderdeel van onze
samenleving, het máákt een samenleving.
De crisis heeft niet alleen de organisaties en
mensen geraakt die werken in deze sector,
maar ook burgers, de lokale economie en het
leefklimaat. Met dit coronapakket kunnen we
met elkaar het culturele leven in Zwijndrecht
weer op gang krijgen. Ik hoop dat veel mensen gebruik maken van dit pakket.”
Informatie
De regeling kan vanaf 1 juli 2021 aangevraagd
worden. De regeling, voorwaarden en het
aanvraagformulier zijn beschikbaar via www.
zwijndrecht.nl/cultuurpakket.
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Berichten over uw buurt!
Wilt u op de hoogte blijven over beslui- besluiten en regelgeving direct in uw
ten van de overheid, die van invloed mailbox. Meld u aan via www.overheid.
zijn op uw buurt? Met de e-mailservice nl/berichten-over-uw-buurt
van ‘Over uw Buurt’ krijgt u berichten
over zaken als bouwplannen, verkeers-

Wegafsluitingen
-

Heer Oudelands Ambacht fase 3a - grote aanpak openbare ruimte tot en met december 2022
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - 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
PLAATSELIJKE VERORDENING EN
BIJZONDERE WETTEN

•

Door of namens burgemeester en
wethouders of de burgemeester
zijn, in de periode van 2 augustus
2021 tot en met 8 augustus 2021, de
volgende beschikkingen afgegeven: •
•

•

•

•

Klein evenementenvergunning
voor het tijdelijk plaatsen van
partytenten op het grasveld bij
het Leeuwerikplein in Zwijndrech op 11 september 2021
van 09.00 tot 15.00 uur.
Melding klein evenement:
Wave of Light, herdenking
voor alle kindjes die tijdens de
zwangerschap of (kort) na de
geboorte zijn overleden op het
Raadhuisplein, in Zwijndrecht.
Dit vindt plaats op 15 oktober
2021 van 19.00 tot 20.00 uur.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van
een afvalcontainer op een parkeerplaats op de Volgerland in
Zwijndrecht. Dit voor de periode van 23 juli 2021 tot en met
31 augustus 2021.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van
een container op een parkeerplaats nabij Develweg 40 in
Zwijndrecht. Dit voor de periode van 2 augustus 2021 tot en
met 30 september 2021.

Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van
een container op een parkeerplaats op de Rotterdamseweg
(nabij nummer 210) in Zwijndrecht. Dit voor de periode van
15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van
een toilet en schaftwagen ten
behoeve van schilderwerkzaamheden op de Koninginneweg in Zwijndrecht. Dit voor de
periode van 16 augustus 2021
tot en met 17 september 2021.

•

•

•

Dorpsstraat 78-80 HJD (2021201): het bouwen van 4 woningen 30-7-2021
Marsdiep 31 (2021-202): het
vervangen van de vloer in de
patio en het uitbreiden van de
keuken 28-8-2021
Middellijn 9 (2021-203): het
plaatsen van lichtmasten en
ballenvangers 5-8-2021

Verlenging beslistermijn
aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en
wethouders zijn in de periode van
29 juli tot en met 5 augustus 2021
van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn
verlengd met een termijn van 6 weken:

• Sumatralaan t.h.v. 16 t/m 58
Verleende omgevingsvergunning
(2021-032): het realiseren van
reguliere procedure
29 woningen 2-8-2021
In de periode van 29 juli tot en met • Händelstraat 89 (2021-116):
5 augustus 2021 zijn de volgende
het bouwen van een schuur aan
aanvragen om een omgevingsverde zijkant van de woning 2-8gunning verleend (adres, activiteit,
2021
Nadere informatie kunt u krijgen bij datum besluit):
• Trompetstraat 45 (2021-163):
het uitbouwen van een garage
de afdeling Gemeentewinkel, via te• Rotterdamseweg 209 (2021en het wijzigen van het kozijn
lefoonnummer: 14 078.
131): het kappen van een Be2-8-2021
tula 5-8-2021
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Polre 13 (2021-141): het plaat- Bezwaar maken
sen van een dakkapel aan de Tegen genoemde besluiten kunt u
Ingediende aanvragen
voorzijde van de woning 5-8- een bezwaarschrift indienen bij het
In de periode van 29 juli tot en met
2021
college van burgemeester en wet5 augustus 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsver- • Trompetstraat 45 (2021-163): houders. De manier waarop u dit
het uitbouwen van een garage kunt doen staat verderop in deze
gunning ingediend (adres, activien het wijzigen van het kozijn publicatie.
teit, datum ontvangst):
5-8-2021
• Molenwei 1 HJD (2021-197): • Daltonstraat 4 (2021-175): het Nadere informatie
plaatsen van een schuifpui 5-8- Meer informatie kunt u krijgen bij de
het plaatsen van lichtmasten
2021
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
en ballenvangers 5-8-2021
• Laan van Nederhoven 2K • Da Costastraat nabij 9-90 via telefoonnummer 14 078 of per e(2021-190): het kappen van 10 mail: gemeente@zwijndrecht.nl.
(2021-198): het kappen van 1
stuks Liquidambar 2-8-2021
boom 29-7-2021
• Ohmstraat ong. (2021-200): • Groenstrook tussen Abdij/
Refter en Klarinetsingel (2021het bouwen van een bedrijfs191): het kappen van 2 stuks
pand 30-7-2021
Zuileiken en 4 stuks Essen 5-82021

Het college van burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

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

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:

Stukken ter
inzage

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,-.

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.

