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Paralympische sporters Rogier Dorsman en Chantalle Zijderveld
gehuldigd met Olympisch Dukaat
De sporters - beide zwemmers en lid van
zwemvereniging ZZ&PC De Devel - werden
vrijdag 29 oktober geëerd met deze nieuwe
Zwijndrechtse onderscheiding, vanwege hun
deelname en uitzonderlijke prestaties op de
Paralympische Spelen in Tokyo.
Chantalle en Rogier waren door de gemeente
en het Sportplatform uitgenodigd om tijdens
een etentje stil te staan bij hun deelname en
prestaties op de spelen. Om het helemaal
hun avond te laten zijn, namen de sporters
de mensen mee die voor hen belangrijk zijn.
Burgemeester Hein van der Loo heette alle

aanwezigen welkom en sprak ook zijn waardering uit voor de sfeervolle Pietermankerk,
die sinds kort is omgebouwd tot evenementenlocatie.
Memorabele sportmomenten
Gedurende het etentje kwamen er memorabele sportmomenten voorbij en was er muziek van zangtrio ‘I Am Monica’. Erik Bezemer,
Liesbeth Jonkergouw en Sandra Vat spraken
de sporters toe namens het sportplatform en
overhandigden hen een fotoboek. Het boek
geeft een overzicht van de sportcarrière van
Rogier en Chantalle in Zwijndrecht. Ook werd
er exclusief beeldmateriaal van de Paralympische Spelen getoond van de BBC.
Olympische Dukaten
Wethouder Ronald de Meij (Sport) had de eer
om de eerste Olympische Dukaten uit te reiken: “Deze twee Zwijndrechtse topsporters
brengen met hun prestaties sport heel dichtbij. Kinderen en jongeren zien dat grote talenten ook gewoon in hun eigen straat kunnen
wonen. Hun enthousiasme en prestaties kunnen anderen net dat duwtje geven om ook te
gaan sporten. Dat steunen wij als gemeente
van harte.” Rogier en Chantalle vertelden dat
ze volop genieten van alles wat er op hun pad
komt en benadrukten dat dat eigenlijk het
belangrijkste is dat ze meenemen van Tokyo.
De avond werd in stijl afgesloten met ‘We are
the champions’, gespeeld door de organist
van de Pieterman.

Nieuwe expositie bij KunZt –
Rookvrij spelen in Zwijndrecht
De Open Atelierroute Zwijndrecht
Van 30 oktober t/m 14 november 2021 is
in expositieruimte KunZt de overzichtstentoonstelling van de Open Atelierroute te bewonderen.

ruimte. Een overzicht van de data waarop de
verschillende kunstenaars aan het werk zijn,
kunt u vinden op www.kunztzwijndrecht.nl/
openatelierroute.

In 2021 wordt deze voor de 10e keer georganiseerd door stichting Open Atelierroute
Zwijndrecht. Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met verschillende
kunstenaars en hun werk.

Gratis workshop voor kinderen
KunZt organiseert op woensdag 10 november
van 14.30 -16.30 uur een gratis ‘Bob Ross’
schilderworkshop voor kinderen in de leeftijd
van 9-12 jaar. Onder begeleiding van ervaren
kunstenaar Rob Schimmel gaan de kinderen
een heuse ‘Bob Ross’ maken: “There are no
mistakes, just happy accidents!” Let op, reserveren is verplicht en het aantal plekken
is beperkt. Informatie over de workshop en
aanmelden kan via:
www.kunztzwijndrecht.nl/openatelierroute.

Een kijkje in het atelier
Door corona is het deze keer helaas niet mogelijk om bij alle kunstenaars in het atelier
langs te gaan. De 30 kunstenaars verplaatsen daarom hun werk, en soms zelfs hun
atelier, naar de expositieruimte van KunZt.
Gedurende de expositie werken de diverse
kunstenaars een middag in de expositie- Openingstijden en informatie
De expositie is gratis te bezoeken. De openingstijden zijn: elke woensdag, donderdag,
vrijdag en zondag van 13.30 – 16.30 uur.
Adres: Oude Raadhuis Raadhuisplein 1 in
Zwijndrecht; de ingang van de expositieruimte is aan de Burgemeester de Bruïnelaan.

Op 10 verschillende speelplekken in Zwijndrecht heeft de gemeente tegels geplaatst
met het rookvrij teken. Dit betekent dat er
op deze plek niet gerookt mag worden. De
gemeente Zwijndrecht vindt het belangrijk
dat kinderen in een veilige en gezonde omgeving op kunnen groeien. Rookvrije speelplekken horen daarbij. Zien roken, doet immers roken. Zo werken we samen aan een
rookvrije generatie: kinderen die later niet
gaan roken.

maken van sportaccommodaties.” Ouders en
begeleiders die toch willen roken, doen dat
op een andere plek, uit het zicht van de kinderen.

Initiatief
Rookvrije generatie is een initiatief van het
KWF kankerbestrijding, Hartstichting en
Longfonds. Steeds meer Nederlanders zien
het liefst dat buitenterreinen van kinderopvang, kinderboerderijen, speeltuinen en
buitenzwembaden rookvrij zijn. Ongeveer
Rookvrij tegel
200 gemeenten doen mee aan de activiteiten
Speelplekken die binnenkort opgeknapt wor- voor een rookvrije generatie. De GGD’en onden, krijgen een rookvrij tegel in het kunst- dersteunen de gemeenten hierbij.
gras.
Wethouder Ronald de Meij: “De gemeente
wil alle plekken rookvrij maken waar veel
kinderen komen. Als kinderen niet steeds
geconfronteerd worden met rokende volwassenen, zullen zij minder snel zelf gaan roken.
Dat geldt voor speelplekken, maar ook voor
andere plekken. Zo werken we samen met
het Sportplatform en de GGD aan het rookvrij

Samen maken we
Zwijndrecht toegankelijk!
In de gemeente Zwijndrecht vinden we het
belangrijk dat iedereen zich welkom voelt
en zelfstandig mee kan doen, met of zonder beperking. U kunt hierbij denken aan
de toegankelijkheid van het gemeentehuis,
schoolgebouwen en winkels, maar ook aan
de beschikbaarheid van zorg en een passende woning.

waar u in het dagelijks leven mee te maken
kunt hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, vrije tijd, werk en vervoer. De gemeente
kan de hulp van u als inwoner daarbij goed
gebruiken!
Invullen enquête
Wilt u meehelpen om de gemeente Zwijndrecht toegankelijker te maken door een enquête in te vullen? Stuur dan een mail naar
ab.van.de.steenoven@zwijndrecht.nl. Dan
krijgt u van ons een link naar het enquêteformulier.

Door middel van een enquête doet de gemeente Zwijndrecht onderzoek naar de toegankelijkheid van de gemeente. Zo kan de
gemeente eventuele verbeterpunten in kaart
brengen en werken aan oplossingen. De enquête richt zich op verschillende thema’s Alvast hartelijk dan voor uw medewerking!
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Werkzaamheden Dordrecht –
Rotterdam Barendrecht en
Kijfhoek 5 t/m 8 november
In het weekend van 5 tot en met 8 november werkt ProRail aan het spoor. Er wordt
gewerkt aan het traject Dordrecht – Rotterdam Barendrecht en Kijfhoek. Het is
mogelijk dat omwonenden, met name in
de Jeroen Boschlaan en de W. Snelliusweg
hiervan overlast ervaren. De werkzaamheden zijn steeds in de nachtelijke uren met
mogelijke uitloop naar maandagochtend
07.00 uur.

Wilt u in het vervolg op de hoogte gehouden van alle werkzaamheden van Prorail
in de omgeving? Meld u dan aan voor
hun e-mailservice. Zo krijgt u de meldingen rechtstreeks in uw mailbox. Ga naar
www.prorail.nl en zoek op ‘e-mailservice’.
De gemeente begrijpt dat inwoners overlast ervaren van werkzaamheden. Met de
aannemer zijn afspraken gemaakt om de
overlast zo veel mogelijk te beperken.

Burgemeester feliciteert
bruidspaar Pluimert-van Helden
met jubileum
Op 17 oktober was het echtpaar meneer en
mevrouw Pluimert- van Helden 60 jaar getrouwd en op maandag 18 oktober bracht
de burgemeester Hein van der Loo een bezoek om hen persoonlijk te feliciteren met
hun jubileum. Weken van tevoren werd het
bezoek van de burgemeester gepland met
een van de 3 zoons van het bruidspaar en
stonden er deze dag meer verrassingen op
het programma.
Het echtpaar had al 7 jaar verkering voordat
ze gingen trouwen. Meneer Pluimert ging op
de fiets vanaf Groote Lindt naar ‘het vlammetje’ kijken op de zogenaamde meidenmarkt
aan de Kerkweg in Ridderkerk. Daar sloeg
de vonk over. De maand oktober is voor
het echtpaar een bijzondere maand waarin
ze verloofd zijn, getrouwd zijn en de eerste
knoop werd doorgehakt in hun leven. Samen
hebben ze 5 kleinkinderen en is er ook een
achterkleinkind onderweg. Het geheim van
een goed huwelijk? Liefde voor elkaar en zijn
tip is geven en nemen.

uitje voor deze dag was wel een verrassing
voor het bruidspaar. Na de feestelijke lunch
en het bezoek van de burgemeester stond
er een trouwauto klaar om dezelfde route
af te leggen als 60 jaar geleden. Helaas was
het niet mogelijk om de originele trouwauto
destijds een Plymouth te regelen. Wel stond
er een modernere auto voor ze klaar, namelijk een elektrische Audi e-tron. Het echtpaar
heeft zelfs een bezoek kunnen brengen aan
het ouderlijk huis van mevrouw waar ze op
haar trouwdag is opgehaald door haar aanstaande en mochten bij de huidige bewoners
op de koffie komen. Wat zagen ze er toen en
nu prachtig uit met dezelfde bloemen het
lelietje-van-dalen als corsage. Wat hadden ze
genoten van deze feestelijke dag!

Meneer Pluimert heeft in zijn werkzame leven
ook ongeveer 31/32 jaar met veel plezier bij
de plantsoenendienst gewerkt van de gemeente. Toen werd alles nog met een handzaag en een ladder gedaan. De tuin is dan
ook nog steeds zijn hobby.
Het bezoek van de burgemeester was niet Bruidspaar Pluimert- van Helden met burgemeeshelemaal een verassing, maar het geplande ter Hein van der Loo

Zet een vrijwilliger in het
zonnetje!
Kent u een vrijwilliger die zich actief inzet
in Zwijndrecht? De gemeente is op zoek
naar vrijwilligers en zet ze graag in het
zonnetje. Vertel ons welke vrijwilliger u
aan wilt melden en waarom? Misschien

wordt uw vrijwilliger dan genoemd op 1
van onze posters. Mail ons dit met uw telefoonnummer erbij op uiterlijk 7 november: vrijwilligers@zwijndrecht.nl

Hoe nu verder met zon en wind
opwekken?
De Drechtsteden zetten maximaal in op
energiebesparing en zon op dak. Daarnaast
hebben we een kader gecreëerd om restruimten in onze regio effectief te benutten.
En hebben we ook een aantal plekken in de
regio dat zich in potentie leent voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie
(zon en wind).
Aan de ontwikkeling van deze gebieden worden specifieke eisen gesteld die aansluiten
bij het landschap en erop gericht zijn om ook
kwaliteit van het gebied te vergroten. Voor
grootschalige opwek van zonne- en windenergie zijn vier nieuwe uitwerkingsgebieden
en een onderzoeksgebied aangewezen. De
uitwerkingsgebieden bevinden zich aan de
noordzijde van Kijfhoek, aan de westzijde van
de A16, een strook langs de Betuwelijn en een
gebied langs de A15 (zie afbeelding). Ook willen we onze restruimten benutten. Voor zon
in restruimten worden in de RES 1.0 geen specifieke locaties of gebieden aangewezen.

belangrijke spelers in dit proces. We zijn
nieuwsgierig naar welke (concrete) ideeën er
nu al zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie in onze regio.
Gesprek met de omgeving
Begin 2022 doen we een oproep om deze
(eerste) ideeën in kaart te brengen. Dan is namelijk ook meer duidelijk over de eisen waar
eventuele vergunningaanvragen daadwerkelijk aan moeten voldoen. Het gesprek met de
omgeving is hierin een belangrijke eis! Wilt
u de oproep naar ideeën direct ontvangen?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief ‘Energietransitie Drechtsteden’. Dat kan via de knop
onderaan op www.drechtstedenenergie.nl.
De RES 1.0 in een paar minuten bekijken?
Check www.res-drechtsteden.nl.

Verzamelen van ideeën voor zon en wind
Op dit moment werken we als energieregio
Drechtsteden (gemeenten, waterschappen
en provincie) gezamenlijk om het proces tot
vergunningverlening uit te werken. Initiatiefnemers, grondeigenaren, omwonenden en
maatschappelijke organisaties zijn allemaal

Help een pleegkind zo thuis
mogelijk op te groeien
Johan en Corine de Jong openen hun wereld
Ieder kind verdient een veilige en gelukkige
jeugd. Voor ruim 23000 kinderen in Nederland is dit niet vanzelfsprekend. Pleegouders in de regio Zwijndrecht hebben hun
deur en hun hart geopend om meer dan
2000 pleegkinderen een veilig thuis te bieden. Tijdelijk of voor langere tijd. Johan en
Corine de Jong uit Heerjansdam bieden een
plek aan een pleegzoon (bijna 18) en pleegdochter (16). “Tuurlijk zijn er soms zorgen,
maar het is vooral erg gezellig.”
Toen ze nog maar net getrouwd waren, hadden Johan en Corine het plan al om kinderen
die het nodig hebben in hun gezin op te nemen. Toch duurde het even voordat het zover
was. Ze kregen twee zoons en een dochter en
met hun opvoeding had het jonge gezin de
handen vol. Op het moment dat de kinderen
wat groter waren en het dagelijks leven wat
rustiger, besloten Johan en Corine om hun
voornemen in de praktijk te brengen. Dit was
ruim veertien jaar geleden.

ven”, stellen Johan en Corine: “Ze hebben
weliswaar vaak een rugzakje doordat ze al
veel hebben meegemaakt. Soms is therapie
nodig, of juist rust of zijn er problemen tussen de biologische ouders. Per kind verschilt
de behoefte. Maar als je ziet hoe een kind na
verloop van tijd opbloeit, stappen gaat zetten
en weer lol krijgt in dingen, dan is dat geweldig. Natuurlijk is het soms ook buffelen en
hebben we echt wel eens wat nachten minder
goed geslapen. Eerlijk gezegd hebben we dat
ook met onze eigen kinderen gehad.”
Meer pleegouders nodig
Van 3 tot en met 10 november is de landelijke Week van de Pleegzorg. Die is er niet
voor niets. Ieder jaar zijn er nog 3500 nieuwe
pleegouders nodig om alle kinderen die niet
thuis kunnen wonen een stabiel thuis te bieden. Johan en Corine raden het iedereen aan
om een pleegkind in huis te nemen, en dan
echt niet alleen jonge kinderen. “Houd je van
een uitdaging? Laat je informeren over de
mogelijkheden. Er zijn verschillende pleegzorgorganisaties waaronder Enver, Timon,
Horizon en de WSP (William Schrikker Pleegzorg) die voorlichtingsavonden en cursussen
organiseren. Wij zijn in ieder geval blij en
dankbaar dat we de stap gezet hebben.”

De klik
“Het was spannend”, blikt Johan terug: “Ook
voor de kinderen, onze jongste was toen elf
jaar. Om die reden boden wij in eerste instantie een crisisplaats. Kinderen blijven dan in
principe drie maanden bij een pleeggezin.
Onze pleegzoon was drie jaar toen hij voor Meer informatie vindt u op
crisisopvang bij ons kwam om vervolgens www.openjewereld.nu en www.pleegzorg.nl
nooit meer weg te gaan. De klik was er meteen, ook bij onze eigen kinderen.” “Twee jaar
geleden benaderde Timon ons met de vraag
of we een tienermeisje op wilden vangen”,
vervolgt Corine. “Onze eigen kinderen zijn al
een tijdje het huis uit dus de ruimte hadden
we. Maar het was wel een voorwaarde dat
onze pleegzoon daarmee zou instemmen.
Dat deed hij en bij de eerste kennismaking
was er opnieuw een klik.”
“Als je ziet hoe een kind opbloeit, stappen
gaat zetten, dan is dat geweldig”
“Pleegkinderen zijn een verrijking van je le-

We doen allemaal
iets voor het
klimaat
Nationale
Klimaatweek 2021

Logo Zwijndrecht
Zwijndrecht

Wat doe jij voor het klimaat?
Iedereen kan iets doen voor het kliLogo
Zwijndrecht
maat.
De overheid, bedrijven en inwoners zoals jij. Het kan iets groots zijn of
juist iets kleins. De een laat zijn vloer
isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het
klimaat doe je op je eigen manier.
Benieuwd wat jij kunt doen? Kijk op
www.iedereendoetwat.nl
Om nóg meer burgers en organisaties
te inspireren zich in te zetten voor een
beter klimaat, organiseert de overheid
van 28 oktober tot en met 5 november
de Nationale Klimaatweek 2021. Er
is van alles te doen, te beleven en te
lezen.
Kijk op
www.iedereendoetwat.nl/nkw

Meedenken, meewerken of meer
weten?
Wil je meedenken, meewerken of meer
weten? Kijk op de website van de
gemeente of neem contact op via
duurzaam@zwijndrecht.nl

Wat doet de regio Drechtsteden?

Wat doet Zwijndrecht?

In de regio Drechtsteden willen we de
komende tien jaar het energieverbruik
van onze huizen en gebouwen met
20% verlagen. Isoleren is hiervoor het
belangrijkst. Huurders, huiseigenaren en bedrijven gaan we helpen met
acties en aanbiedingen. De gemeenten
hebben de regie.

Zonnepanelen op het dak, meer op de ﬁets, afval scheiden of korter douchen.
Er wordt in onze gemeente ontzettend veel gedaan voor het klimaat. Dat is mooi
om te zien, want alleen samen kunnen we stappen zetten.

We stimuleren het opwekken van
zonne-energie op daken van bedrijven
en woningen. Grote zonneweides en
windmolens plaatsen we alleen
wanneer het de regio versterkt en
ons landschap niet verstoort. Dit is
vastgelegd in de Regionale Energie
Strategie (RES).
Ook verminderen we stap voor stap
het gebruik van aardgas. Ons doel?
In 2030 heeft een op de vijf woningen
in onze regio een andere warmtebron
dan aardgas.

Als gemeente helpen we inwoners en ondernemers graag op weg. Zo staat de
website www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl vol inspiratie en tips over
bijvoorbeeld energie besparen of een klimaat-, water- en natuurvriendelijke
tuin! Daarnaast organiseren wij deze maand opnieuw een grootschalige groepsaankoop. Wil je je woning verduurzamen? Doe dan mee! Je krijgt advies voor je
woning en vrijblijvend oﬀertes opgestuurd. Gezamenlijk inkopen is makkelijker
én voordeliger! Je vindt de uitnodiging binnenkort in de brievenbus.

En energie besparen? Het kan al heel eenvoudig! Bijvoorbeeld door deuren van
kamers die je niet gebruikt gesloten te houden en de verwarming daar uit te
zetten. Ook de thermostaat anders instellen levert geld op. Kijk op
http://drechtsestromen.net of www.zetmop60.nl voor meer advies.

Uiteraard doen we als gemeente ook mee. We verduurzamen onze panden,
vergroenen de buitenruimte, werken aan de overgang naar aardgasvrij en
proberen op alle manieren klimaatbestendig te werken. Zo zijn in oktober nog
speciale buﬀerblocks geplaatst bij de herinrichting van de Jeroen Boschlaan. Die
vangen het regenwater op en laten het langzaam in de bodem zakken.

Meer informatie:
De RES Drechtsteden in drie minuten
www.res-drechtsteden.nl
De energietransitie
www.drechtstedenenergie.nl
Praktische tips voor inwoners/bedrijven
www.regionaalenergieloket.nl

www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Evenementen in Zwijndrecht

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Steun voor wijziging bestemmingsplan HOA-Develpark
Het parkeerterrein in het Develpark kan
definitief een evenemententerrein worden.
In de gemeenteraad is brede steun om het
bestemmingsplan daarvoor te wijzigen.
Dat bleek tijdens de carrouselvergadering
van dinsdag 26 oktober. Wel vraagt de
raad aandacht voor zorgen bij omwonenden.
Zes keer per jaar
Al een aantal jaren vinden er evenementen
plaats in het Develpark. In 2018 heeft de
raad al besloten om geld beschikbaar te
stellen voor de aanleg van een semipermanent evenemententerrein. Als laatste moet
ook het bestemmingsplan worden aangepast. Het is de bedoeling dat er maximaal
zes keer per jaar een evenement plaatsvindt op het terrein.

steun om het bestemmingsplan aan te passen. Frank Trijsburg (D66) verwacht dat
het evenemententerrein een stevige bijdrage zal leveren aan muziek en cultuur in
Zwijndrecht. Daniella Verspaandonk (VVD)
noemt het niet alleen een verrijking voor de
jeugd maar stelt dat er evenementen voor
mensen van alle leeftijden worden gehouden.

Veiligheid
Verschillende partijen vragen speciale aandacht voor de veiligheid in het park. Leden
van sportverenigingen in de buurt krijgen
het advies om ‘s avonds als het donker is
niet door het park te fietsen vanwege verschillende incidenten die hebben plaatsgevonden. Jacob van der Duijn Schouten
(ChristenUnie/SGP) kondigde aan hierover
schriftelijke vragen te stellen. Hij opperde
Zondag
het plaatsen van misschien wel permanenVier insprekers vroegen aandacht voor de te veiligheidscamera’s.
zorgen uit de buurt. Ze maken zich onder
meer zorgen over drugsgebruik, vernie- Verbeterpunten
lingen en geluidsoverlast. Ook willen ze Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ormeepraten als er na een jaar een evaluatie dening) gaf aan recht te willen doen aan
plaatsvindt. Eén inspreker vroeg nadruk- inspraak en insprekers, ook bij dit plan.
kelijk aandacht voor de zondagavond. Hij Hij beloofde dat omwonenden betrokken
vroeg of evenementen met veel geluid op worden bij de evaluatie die na een jaar zal
zondag om 18.00 uur kunnen stoppen, zo- plaatsvinden: “Dan komen er altijd verbedat omwonenden maandagochtend uitge- terpunten. Daardoor zal het draagvlak brerust aan het werk kunnen.
der worden.”

Wel vinden wij als VVD dat er rekening gehouden moet worden
met de veiligheid van bezoekers
en omwonenden. Ook vinden wij
dat de overlast beperkt moet blijven want het moet een toevoeging
zijn voor onze gemeente! Een leuk
Vorige week dinsdag is dit door de vooruitzicht en hopelijk kunnen
raad besproken en met een posi- we snel aan de slag!
tief geluid was het merendeel het
er mee eens dat we meer evene- Reageren kan via Facebook
menten kunnen gaan organiseren gemeente Zwijndrecht of mail
in de lente en zomer. Leuk voor de d.verspaandonk@zwijndrecht.nl
jeugd en eigenlijk voor iedereen!
Zwijndrecht is een leuke plek om
in te wonen, maar hoe maken we
het nog aantrekkelijker en hoe
zorgen we dat er meer te doen is
in Zwijndrecht? We kunnen evenementen gaan organiseren.

Daniella Verspaandonk
Raadslid VVD

Vuurwerkoverlast melden in Fixi

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Wij hebben onlangs een gesprek
gevoerd in de raad over nut en
noodzaak van georganiseerde
vuurwerkshow met Dordrecht, wat
ons � 20.000 gaat kosten. Geld
dat ABZ wil uitgeven aan handhaving van het afsteken van illegaal
vuurwerk. Helaas is een minderheid het daarmee eens en vindt
de meerderheid dit een mooie
opmaat naar misschien wel een
totaal vuurwerkverbod.

Wij roepen u dan ook op om bij
elke gewaarwording van het afsteken van vuurwerk dit te melden via
Fixi, via de app op uw telefoon of
via de website www.fixi.nl. Laat de
gemeente weten waar en wanneer
dit gebeurt. Door het aantal meldingen verwachten wij dan ook
handhaving op de hotspots mochten deze er zijn.

Melden, melden, melden is wat wij
van u vragen. Help ons in de strijd
ABZ wil dit geld gebruiken voor de tegen het illegale vuurwerk om het
handhaving in de aanloop naar 31 legale te kunnen behouden.
december. Waar wij nu al geconfronteerd worden met het geknal. Reageren kan via Facebook geIedereen is het er mee eens dat meente Zwijndrecht of via www.
wij hierop moeten handhaven. Het facebook.com/abzwijndrecht/ of
college is het hier ook mee eens, mail f.loos@zwijndrecht.nl.
echter gevolgd door de opmerking
dat er weinig meldingen zijn van
deze overlast.

Verrijking
De gemeenteraad begrijpt de zorgen van
de omwonenden, maar er is ook brede

Gemeenteraad bespreekt begroting 2022 op 9 november

Agenda 9 november 2021 begrotingsraad 2022

Flexibel zijn en inspelen op veranderingen

1. Opening 14:00 uur

Inspreken
De gemeenteraad vindt het belangrijk om
te weten wat uw mening is en biedt daarom
inwoners de gelegenheid om in te spreken
tijdens de begrotingsraad (maximaal 5 minuten). Dit kan om 14.00 uur. Meld u voor
Voor een ‘Krachtig Zwijndrecht’ investeert aanvang via griffie@zwijndrecht.nl
de gemeente op meerdere manieren. Om
daarbij financieel gezond te blijven moet Bespreking in gemeenteraad
de gemeente scherp aan de wind zeilen en De gemeenteraad behandelt de begroting
flexibel inspelen op veranderingen. Aan de op dinsdag 9 november vanaf 14.00 uur
raad is een sluitende begroting 2022 voor- in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te
gelegd. De lokale woonlasten voor de in- Zwijndrecht. Bijwonen of (achteraf) meekijwoners blijven nagenoeg gelijk. Voor 2022 ken via video live kan. Actuele informatie,
is bezuinigen niet nodig. De meerjarenbe- video live verbinding, de agenda én de congroting 2023-2026 is nog niet in evenwicht. ceptbegroting vindt u op
Aandachtspunt is ook het herstel na de co- www.raadzwijndrecht.nl
rona.
Dinsdag 9 november vanaf 14.00 uur bespreekt de gemeenteraad de begroting
2022. U bent van harte welkom deze vergadering (geheel of gedeeltelijk) bij te
wonen.

Projecten en beleid in uitvoering
In 2022 krijgt de gemeente meer lokale
zeggenschap over het sociaal domein. Diverse bouwprojecten, waaronder de Heer
Janstraat en winkelplein Kort Ambacht,
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. De gemeente zet bij
het ontwikkelen van beleid en projecten
komend jaar nog meer in op heldere communicatie en laagdrempelige participatie.
Op initiatief van de gemeenteraad worden
daar extra middelen voor vrijgemaakt. Verder is er veel aandacht voor duurzaamheid
en klimaatverandering.

9. Heropening, indien nodig

2. Agenda
10. Besluitvorming Begroting 2022 en
- Ter vaststelling
meerjarenraming 2023 – 2025
3. Spreekrecht burgers
- Amendement(en)
4. Besluitenlijsten 28 september en 26 ok- Begroting 2022 en meerjarenraming
tober
2023 – 2025
5. Begroting 2022 en meerjarenraming
- Motie(s)
2023 – 2025
Eerste termijn algemene beschouwin- 11. Besluitvorming belastingverordeningen
gen incl. moties en amendementen en
Zwijndrecht 2022
interrupties
a. Verordening onroerende zaakbelasting 2022
30 minuten schorsing
b. Verordening Reinigingsrecht Zwijndrecht 2022
Reactie college in eerste termijn van colc. Verordening Marktgeld Gemeente
legezijde incl. reactie op moties, amendeZwijndrecht 2022
menten inclusief interrupties
d. Heffingsverordening begraafplaatsen
Zwijndrecht 2022
6. Schorsing vergadering 17.30 uur
e. Verordening Afvalstoffenheffing
Zwijndrecht 2022
7. Begroting 2022 en meerjarenraming
f. Verordening rioolheffing Zwijndrecht
2023 – 2025 (Tweede termijn) 19.00 uur
2022
(onder voorbehoud)
g. Verordening Hondenbelasting Zwijndrecht 2022
Reacties op de inbreng incl. moties en
h. Precariobelasting Gemeente Zwijnamendementen van alle politieke partijen
drecht 2022
en de beantwoording van het college, oni. Legesverordening Gemeente Zwijnderling debat
drecht 2022
Schorsing 30 minuten

12. Besluitvorming eerste wijziging van de
begroting 2022

Tweede termijn college
13. Sluiting
8. Schorsing, indien nodig

woensdag 3 november 2021

Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raad verdeeld over vuurwerkshow met Oud en Nieuw
De gemeente Zwijndrecht gaat samen met
de gemeente Dordrecht tijdens Oud en
Nieuw een vuurwerkshow op het drierivierenpunt organiseren. Het is de bedoeling
dat er vanaf 00.00 uur een professionele
vuurwerkshow van ongeveer vijftien minuten is te zien.

last voor mens en dier. We zijn blij dat we
samen met Dordrecht een mooie, professionele vuurwerkshow gaan organiseren.”
ABZ is kritisch over de vuurwerkshow. “Die
20.000 euro kan beter besteed worden aan
de handhaving van illegaal vuurwerk. Dagelijks horen we knallen afgaan, waar je
rechtop van in bed zit”, gaf Fred Loos (ABZ)
In 2019 organiseerde de gemeente Dor- aan. “Daar heb ik 20.000 euro voor nodig.
drecht de show voor het eerst. Vanwege de Niet voor een kwartiertje vuurwerk tijdens
coronamaatregelen vond het vuurwerk vo- de jaarwisseling van 2021/2022.”
rig jaar niet plaats, maar voor het komende
jaar hebben Dordrecht en Zwijndrecht de ‘Aantrekkelijk evenement’
handen ineengeslagen. Zwijndrecht levert Evelien van der Linden (ZPP) maakt zich
hieraan een bijdrage van 20.000 euro.
zorgen over de veiligheid tijdens de show.
Ze verwacht dat er meer mensen op afkoHet college van burgemeester en wethou- men dan op het traditionele vuurwerk met
ders ziet de show aan de ene kant als een Koningsdag. Burgemeester Hein van der
mooie geste naar inwoners, na een lange Loo verwacht dat de vuurwerkshow een
periode van corona. Aan de andere kant aantrekkelijk evenement wordt voor menis de show voor het college ook een expe- sen, zichtbaar vanaf het Veerplein tot Noorriment in de trend van – door de overheid doevers. Hij verwacht geen concentratie
georganiseerde – vuurwerkshows. Mogelijk van duizenden bezoekers op één plek. De
kunnen dergelijke shows op termijn een burgemeester staat vierkant achter het uitalternatief zijn voor het afsteken van vuur- bannen van illegaal vuurwerk. Van der Loo:
werk door particulieren.
“Als er meldingen zijn, dan moeten we daar
op inzetten.”
‘Handhaven op illegaal vuurwerk’
In de gemeenteraad zijn de meningen verdeeld over de georganiseerde vuurwerkshow. ChristenUnie/SGP, CDA, D66 en
PvdA vinden het een prima initiatief. “Dit
is een mooie stap naar een nieuwe manier
van Oud en Nieuw vieren”, aldus Liesbeth
van Utrecht (ChristenUnie/SGP). “Wel met
vuurwerk, maar met zo min mogelijk over-

Afsluiting cursus Politiek actief
Dinsdag 26 oktober was de laatste bijeen- drechtste politieke partijen kunnen nieuwe
komst van de (tweede ronde) van cursus actieve leden goed gebruiken. Neem gerust
Politiek actief.
contact met ze op. Kennismaking en meelopen kan altijd.
Tijdens ´Financiën in vogelvlucht´ kregen
de cursisten uitleg over de gemeentebe- De cursus Politiek actief is aangeboden
groting. Ook woonden ze een gedeelte van door de gemeente Zwijndrecht in samenhet boeiende debat over verkeer en vervoer werking met Prodemos. Dit in aanloop naar
bij in de carrousel. Na afloop reikte bur- de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart
gemeester Hein van der Loo een 11tal cer- 2022.
tificaten uit aan de deelnemers. De Zwijn-

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
- Heerjansdam Kromme Nering – 10 december van 14 tot 23 uur – evenement
- Raadhuisplein: Van Burg. De Bruinelaan richting Willem van oranjelaan:
van 15 december tot en met 20 december 2021 – evenement
- Eendstraat - Ma 8 Nov 07h t/m Vr 12
Nov 16h – kabel en leiding werkzaamheden
- Willem de Zwijgerlaan 1 - 16 november – kabel en leiding werkzaamheden
halve rijbaan afsluiting
• Geelgorsstraat - Ma 29 Nov 07h t/m Vr
3 Dec 16h - kabel en leiding werkzaamheden halve rijbaan afsluiting

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN

om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 25 oktober 2021 tot en met 31
oktober 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:

• Klaproosstraat 8 (2021-256): het verwijderen van de draagmuur tussen de
keuken en eetkamer 22-10-2021
• Jeroen Boschlaan, langs spoortracé
(2021-257): het kappen van 6 Linden
25-10-2021
• Melkwegsingel 11 (2021-258): het bouwen van een opslagruimte 26-10-2021
• Appelgaard 41 HJD (2021-259): het
kappen van een boom 26-10-2021
• Escherstraat 2 (2021-260): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 27-10-2021
• Ballade 89 (2021-261): het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van
de woning 27-10-2021

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats in de Duizendschoonstraat in Zwijndrecht. De container is geplaatst op 22 oktober 2021 en blijft staan
tot 05 november 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats in de Mozartlaan in
Zwijndrecht. De container wordt geplaatst op 15 november 2021 en blijft
staan tot 03 december 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats in de Waterhoenstraat
in Zwijndrecht. De container is geplaatst
op 11 oktober en blijft staan tot 12 november 2021.
De melding van het gebruik van drie
parkeerplaatsen in de Vlaamsestraat op
6 november voor de plaatsing van twee
tenten.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 21 oktober tot en met 28
oktober 2021 zijn de volgende aanvragen

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 21 oktober tot en met 28
oktober 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
• Jollensteiger 26 (2021-170): het maken
van een dakterras 25-10-2021
• Sportlaan 39 HJD (2021-180): het plaatsen van een overkapping/schuur 2810-2021
• IJsselmeer 27 (2021-221): het wijzigen
van de functie 25-10-2021
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.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “20
WONINGEN HEER JANSTRAAT HEERJANSDAM”
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, met ingang van 4
november 2021 zes weken voor een ieder
ter inzage ligt:
Bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 26 oktober 2021 besloten het
bestemmingsplan ‘20 woningen Heer Janstraat Heerjansdam’ vast te stellen. Het
bestemmingsplan voorziet in de realisatie
van maximaal 20 woningen op de locatie
van de voormalige 14 65+ woningen aan
de Heer Janstraat. Het plangebied wordt
begrensd door de Rozenlaan aan de westzijde, de Rozenlaan aan de noordzijde, de
Johannes Postlaan aan de oostzijde en de
Heer Janstraat aan de zuidzijde.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen
zijn voor de vaststelling van het bestemmingsplan in een notitie zienswijzen
opgenomen en afgewogen. Er zijn geen
ambtshalve wijzigingen gedaan. De notitie zienswijzen maakt onderdeel uit van
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Crisis- en herstelwet
Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw
van meer dan 11 woningen, waardoor af-

deling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet (Chw) van toepassing is op
dit bestemmingsplan. De voorgenomen
ontwikkeling valt onder categorie 3.1 van
bijlage 1 Chw, waardoor de beroepsprocedure kan worden versneld. Uit afdeling 2
Chw volgt onder meer dat alle beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen, dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn
niet meer kunnen worden aangevuld en
dat de bestuursrechter binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet.
Inzage
Het bestemmingsplan ligt vanaf 4 november 2021 gedurende zes weken ter inzage
in de publiekshal van het gemeentehuis
aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De
aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
• Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-11.00 uur
• Woensdag van 15.00-20.00 uur
Om de stukken op het gemeentehuis in
te zien dient u afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl.
Het besluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens in te zien op www.zwijndrecht.
nl (onder inwoners -> bestemmingsplannen -> bestemmingsplannen in procedure) en daarnaast is het bestemmingsplan
te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Op basis van artikel 8.2 Wro kan een
belanghebbende gedurende de termijn
van terinzagelegging beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan voor wat betreft het bestemmingsplan beroep worden ingesteld
door:
- een belanghebbende die tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
- een belanghebbende die niet verweten
kan worden dat hij/zij niet op tijd eerder
een zienswijze heeft ingediend.
Het beroepschrift moet gestuurd worden
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA, ’s-Gravenhage. 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.
Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook
een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist. Een verzoek om voorlopige
voorziening kan worden ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan
het instellen van beroep en het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer
informatie over de hoogte hiervan kunt
u contact opnemen met de griffier van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

woensdag 3 november 2021

Vervolg bekendmakingen
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “MOLENWEG 33 HEERJANSDAM”
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, met ingang van 4
november 2021 zes weken voor een ieder
ter inzage ligt:
Bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 26 oktober 2021 besloten
het bestemmingsplan ‘Molenweg 33
Heerjansdam’ vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de voorziet in de
mogelijkheid om de huidige gedateerde
woning te slopen en daarvoor in de plaats
twee hoogwaardige vrijstaande woningen
op de locatie Molenweg 33 te Heerjansdam te realiseren. Het plangebied wordt
begrensd door de rivier De Waal aan de
westzijde, het perceel Molenweg 33B aan
de noordzijde, de Molenweg (rijbaan) aan
de oostzijde en de percelen Molenweg 29
en 31aan de zuidzijde.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn

geen zienswijzen ingediend.
Inzage
Het bestemmingsplan ligt vanaf 4 november 2021 gedurende zes weken ter inzage
in de publiekshal van het gemeentehuis
aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De
aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
• Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-11.00 uur
• Woensdag van 15.00-20.00 uur
Om de stukken op het gemeentehuis in
te zien dient u afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl.
Het besluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens in te zien op www.zwijndrecht.
nl (onder inwoners -> bestemmingsplannen -> bestemmingsplannen in procedure) en daarnaast is het bestemmingsplan
te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Op basis van artikel 8.2 Wro kan een
belanghebbende gedurende de termijn

van terinzagelegging beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan voor wat betreft het bestemmingsplan beroep worden ingesteld
door:
- een belanghebbende die niet verweten
kan worden dat hij/zij niet op tijd eerder
een zienswijze heeft ingediend.
Het beroepschrift moet gestuurd worden
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA, ’s-Gravenhage. 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.
Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook
een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dat verzoek

is beslist. Een verzoek om voorlopige
voorziening kan worden ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan
het instellen van beroep en het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer
informatie over de hoogte hiervan kunt
u contact opnemen met de griffier van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

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

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.

