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Beste Zwijndrechtenaren,
Nederland op slot. U heeft de ingelaste persconferentie van zaterdagavond ongetwijfeld gezien of er nadien over gehoord. Alleen essentiële winkels open. Evenementen verboden. Kappers en schoonheidsspecialisten moeten hun diensten staken. Maximaal twee personen
bezoek. Musea, bioscopen en pretparken dicht. Nederland op slot.
Zwijndrecht in mineur.
Je zal als winkelier maar niet-essentieel genoemd worden. Of een restaurant runnen en het in december moeten hebben van een mooie
omzet. Je zal maar jong zijn en weer geen normale jaarwisseling kunnen vieren. In een koor zingen en je ingestudeerde repertoire niet mogen uitvoeren. Of alleen staan
en merken hoe lang de dagen duren.
Waarom? Waarom deze lockdown? Met alle gevolgen van dien? Zoals ik u eerder schreef, ons kabinet neemt de best mogelijke besluiten. Ook nu weer. Met deze lockdown koopt het kabinet tijd,
zo wordt gezegd. Tijd om ons te laten vaccineren. Voor de eerste, tweede of derde keer. Ik zeg het
u graag in deze volgorde. Een booster (meestal de derde prik) is fijn, maar laten we niet vergeten
dat zo veel mogelijk mensen gevaccineerd moeten worden om sneller door deze lockdown heen te
komen. Laat de boostercampagne ook een aanmoediging zijn voor de mensen die zich tot nu toe
niet hebben laten vaccineren.
Volgens alle berekeningen lopen nog steeds duizenden mensen in Nederland het risico om met een
corona infectie op de IC te belanden. En dat betekent: code zwart. Geen operaties, chemokuren of
andere behandelingen voor mensen die ze keihard nodig hebben. Desastreus! Daarom de landelijke
campagne om uw prik te halen. Ik herhaal: uw eerste, tweede of derde. Hoe meer geprikt, hoe sneller naar normaal.
Uitgerekend deze decembermaand worden u en ik beperkt in gezelligheid met vrienden en familie.
Het is bijna Kerst, tijd van nieuw leven. Licht in de duisternis. Hoop. De jaarwisseling is een moment
om terug te kijken. En vooruit. Wat kan ik het in deze lock-down goed begrijpen als u daar even
geen zin in heeft. Als u denkt: laat deze periode gauw voorbij zijn. Bent u er ook zo klaar mee? Met
deze pandemie?
En toch ….. ook de kleinste voorraad vrolijkheid helpt. Het is het bekende zaadje in de grond, dat
straks in de lente weer uitgroeit tot een mooie bloem. Met een kleur en geur waar we ons nu al op
verheugen. Zo is het elke winter. Koud en donker. In die kille tijd groeit ons verlangen naar geluk.
Naar buiten. Naar ondernemen. Naar school. Naar elkaar. Zo is het ook aan het einde van dit jaar.
Lieve mensen, ik wens u dat beetje geluk. Anno 2021. Op weg naar het volgende jaar. Ik wens u
gezondheid. En ik gun u de veerkracht om ons samen door deze pandemie te slaan. U allemaal.
Inwoners en bedrijven. Jong en oud. Sportverenigingen en scholen. Iedereen in Zwijndrecht en Heerjansdam.
Ik wens u oog voor elkaar. Samen sterk. Vergeet niet, onze saamhorigheid maakt het verschil. U
draagt er aan bij. En daar neem ik mijn hoed voor af!
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester
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Bijdrage voor de aanleg van een groen dak
Wilt u een groen dak aanleggen? Dan hebben wij goed nieuws! Woningeigenaren en
Vereniging van Eigenaars in Zwijndrecht
kunnen vanaf 1 januari 2022 een bijdrage
ontvangen in de kostenaanvragen voor de
aanleg van een groen dak. Voor een dak van
minimaal 6m2 krijgen inwoners een bijdrage
van 15 euro per m2, met een maximum van
300 euro.

dak kan in de zon opwarmen tot wel 80 graden. Deze warmte wordt afgegeven aan zowel
de omgeving als het gebouw zelf. Een groen
dak warmt veel minder op en geeft verkoeling. Tot slot is de vegetatie op groene daken
zeer waardevol voor allerlei insecten en vlinders, en daarmee ook voor vogels. Groene daken dragen dus bij aan het verbeteren van de
biodiversiteit in de woonomgeving.

Waarom een groen dak?
Groene daken dragen bij aan een gezondere
leefomgeving. Zo vangen zij onder andere regenwater op. Dat zorgt ervoor dat de riolering
bij zogenaamde piekbuien ontlast wordt. Hoe
meer neerslag tijdens hoosbuien opgevangen
wordt door tuinen, parken en groene daken,
hoe minder riolen overbelast raken. Groene
daken geven ook verkoeling in tijden van extreme warmte. Een standaard zwart bitumen

Doet u mee?
We hopen inwoners met deze bijdrage te stimuleren groene daken aan te leggen. Bent
u overtuigd? Op www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl vindt u het aanvraagformulier. Ook
het Waterschap Hollandse Delta subsidieert
jaarlijks watervriendelijke initiatieven, waaronder de aanleg van groene daken.
Kijk voor meer informatie op: www.wshd.nl/
subsidieregeling-waterinitiatieven.

Heeft u een voorstel voor een zonneproject?
Volgende stap in Regionale Energiestrategie
Heeft u een concreet voorstel of plan voor
een zonneproject op een locatie in de
Drechtsteden? Of bent u meer geïnteresseerd in mogelijkheden om financieel deel
te nemen in een zonneproject? Maak uw
ideeën of interesse vanaf begin januari kenbaar op denkmee.drechtstedenenergie.nl/
zwijndrecht.

voor zon op land: uitwerkingsgebieden en
restruimen. De uitwerkingsgebieden zijn: de
noordzijde van Kijfhoek/ aan de westzijde
van de A16/ een strook langs de Betuwelijn/ een gebied langs de A15. Restruimten
zijn onbebouwde terreinen langs snelwegen
(geluidswallen en - schermen), bij verkeersknooppunten, braakliggende industrie- en
bedrijventerreinen, voormalige vuilstortIn de Drechtsteden is al veel met elkaar ge- plaatsen en ruimte boven parkeerplaatsen.
sproken over gebieden waar eventueel ruimte is voor het grootschalig opwekken van Criteria voor Zon op Land
duurzame zonne-energie op land. Het is nu In de zomer van 2021 hebben de 7 gemeenten
tijd om met elkaar een stapje verder te gaan: in de Drechtsteden, de 2 waterschappen en
welke ideeën en voorstellen voor zon op land de provincie gezamenlijk de Regionale Enerzijn er in de Drechtsteden?
giestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin is
vastgelegd dat duurzame energieopwekking
Zon op land
door zon op land nodig is voor de regionale
In de RES 1.0, de Regionale Energiestrategie, ambitie. En dat de gemeenten zon op land
hebben we het over twee typen gebieden zorgvuldig willen inpassen in het landschap.

Heel belangrijk hierbij is aan welke criteria
zon op land moet voldoen. Zo moet het landschap altijd worden versterkt in plaats van
verstoord. Hiermee willen de Drechtsteden
naar een duurzaam energiesysteem toewerken.
Heeft u een plan of idee? Wilt u financieel
deelnemen? Of heeft u ideeën om samen met
uw buren een energiecoöperatie te vormen?
Alle ideeën zijn welkom en wij horen het
graag van u. Dien ze vanaf januari in op denkmee.drechtstedenenergie.nl/zwijndrecht.

Participatieproces zon op land: ‘Van project-idee naar realisatie’
Vanaf januari 2022 is het mogelijk om voorstellen en ideeën in te brengen voor zon op land. Dit is een vervolg op de

STAP 2

STAP 3

Participatie in project
voorstellen en -ideeën

Besluitvormingsproces

Criteria
vaststellen
(afgerond)

Heeft u een concreet voorstel of idee voor zon op land in een

Wanneer voor alle criteria een uitwerking en onderbouwing

uitwerkingsgebied of restruimte? Deel uw idee met ons op:

is opgenomen, kan een initiatiefnemer een vergunnings-

In de RES 1.0 hebben

denkmee.drechtstedenenergie.nl

gemeente aan zet en start het besluitvormingsproces. De

de gemeenten, provincie en waterschappen
uitwerkingsgebieden en
basiscriteria voor zon
op land vastgesteld.

STAP 4

aanvraag en wijzigingsverzoek indienen. Vanaf hier is de
gemeente neemt eerst een ontwerp besluit, waar inwoners
Iedereen is welkom om mee te doen! Het hele jaar door. Begin

een zienswijze op kunnen indienen. Na behandeling van de

februari 2022 bekijken we al de eerste voorstellen en ideeën.

zienswijzen neemt de gemeente een definitief besluit voor

En organiseren we gesprekken met de indieners. De indiener is

wel of geen vergunning.

Naar
projectrealisatie
De vergunning is verleend. De initiatiefnemer kan starten met de
aanleg van het zonneveld. De initiatiefnemer
geeft omwonenden de

verantwoordelijk voor de projectparticipatie, wat een belangrijke

kans om financieel mee

voorwaarde is voor het verkrijgen van een vergunning.

te doen aan het project.

RES 1.0

Gemiddeld duurt het na
inventarisatie ideeën

vergunningverlening nog
18 maanden totdat het
project is gerealiseerd.

Inbrengen van ideeën en voorstellen
Gesprekken met initiatiefnemers
Projectparticipatie concrete voorstellen
Indienen vergunningsaanvraag en wijzigingsverzoek
Ontwerp wijzigingsbesluit
Definitief
wijzigingsbesluit

JANUARI
Inspraak inwoners

FEBRUARI
Gemeenten

MAART
Initiatiefnemers

APRIL

MEI

JUNI

Verschillende organisaties en scholen in
Zwijndrecht doen mee met de actie ‘Schoon
Belonen’. Zij helpen maandelijks met het
opruimen van zwerfvuil en verdienen tegelijkertijd een zakcentje voor de (club)kas.
Ondanks het soms koude weer en de regen
zijn de deelnemers erg enthousiast.
Meer dan een schone wijk
Gewapend met handschoenen, hesjes en grijpers gaan de deelnemers op pad in de wijk. Zij
vinden regelmatig veel glas, vuurwerkafval
en plastic. Ook worden er volle vuilniszakken
gevonden. Volle vuilniszakken die gewoon
buiten worden neergegooid. Flinke vangsten
dus! Bij het opruimen van zwerfafval wordt
aan veel meer gewerkt dan alleen een schone
wijk. De jonge deelnemers leren veel over het
belang van een schoon milieu en oefenen ze
zelf met oversteken.
Deelnemers in het zonnetje
De hoogste tijd dus om de deelnemers van
Het Badhuis, SBO De Steenen Kamer en Yes
Kinderopvang op deze manier eens in het
zonnetje te zetten!

Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Hieronder wordt uitgelegd wanneer en hoe u kunt meedoen en meedenken.

STAP 1

Met ‘Schoon
belonen’ spek
je de (club)kas

Meer weten over de actie Schoon Belonen?
Kijk op www.zwijndrecht.nl (vul zwerfafval in
in zoekveld)
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Dag Oud, Hallo Nieuw!
We willen graag bij elkaar komen, elkaar
spreken en zien. Zeker in de decembermaand met de feestdagen. Maar we willen
elkaar niet besmetten met het coronavirus.
Ontvang thuis per dag niet meer dan 2 gasten vanaf 13 jaar. Op 24, 25 en 26 december geldt een uitzondering: dan mogen er
maximaal 4 gasten per dag op bezoek komen, kinderen tot 13 jaar niet meegerekend.

die ouder is dan 12 jaar mag dit vuurwerk
het hele jaar door kopen en afsteken. Fopen schertsvuurwerk is het minst gevaarlijke
vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld
brandwonden veroorzaken omdat ze meer
dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag
daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een
aansteeklont en houd voldoende afstand van
het vuurwerk. Rits je jas dicht en kijk uit met
Afvalinzameling tijdens de feestdagen
brandbare kleding en openstaande kleding
Dit jaar vallen de feestdagen in het weekend zoals capuchons.
en gaat de afvalinzameling door zoals gepland. Wilt u weten wanneer HVC langskomt Vuurwerkoverlast
om de bakken te legen, kijk dan in de HVC- Vuurwerkoverlast in je woonomgeving is alapp of op hvcgroep.nl
tijd vervelend en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Wil je overlast door (illegaal) vuurwerk
Gebruik je een ondergrondse container?
melden? Bel dan alleen bij een verdachte of
Houd er dan rekening mee dat deze door de (levens)gevaarlijke situatie met het noodfeestdagen eerder vol kan zitten. Je kunt dan nummer 112. Of meld de overlast in Fixi. De
een andere container proberen of de zak nog Fixi App download je gratis via de App Store
even thuis bewaren. Zet het er niet naast. Er (iOS) of de Google Play Store (Android).
komt ongedierte op af en bij het legen kan Heb je aanwijzingen dat ergens illegaal vuurde chauffeur de container niet goed optillen. werk is opgeslagen? Bel dan met 0900-8844
of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem.
Afvalbrengstations
De afvalbrengstations zijn op eerste Kerst- Maatregelen om overlast en schade te voordag en Nieuwjaarsdag gesloten. Op 24 en komen
31 december gaan de afvalbrengstations om Rondom oud en nieuw worden ruim 100
17.00 uur dicht. Kijk voor de openingstijden prullenbakken tijdelijk vergrendeld, gaan
in de HVC-app of op hvcgroep.nl/afvalbreng- kledingcontainers op slot en zijn inmiddels
stations.
de mandschommels op speelplekken verwijderd. In het nieuwe jaar draaien we de maatVeilig fop- en schertsvuurwerk afsteken
regelen direct terug.
Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag je Meer informatie vindt u op www.zwijndrecht.
alleen klein vuurwerk, zoals sterretjes en nl/jaarwisseling.
knalerwten, afsteken (categorie F1). Iedereen

Vernieuwde HVC-app geeft nog
meer informatie
De HVC-app is vernieuwd. Met deze app op
uw telefoon hoeft u nooit meer achter de
vuilniswagen aan te rennen. U weet altijd
wanneer HVC uw afvalbak leegt. Ook vertelt
de app in welke bak u uw afval kwijt kunt.
Afval scheiden
Met de nieuwe handige HVC-app wordt afval
scheiden nog leuker. In de nieuwe app vindt
u de afvalkalender maar ook informatie over
verzamelcontainers en het afvalbrengstation. De app geeft meldingen en heeft een
afvalwijzer met handige foto- en barcodescanner.
Door goede afvalscheiding blijven meer
waardevolle grondstoffen behouden. “De
nieuwe app is een soort afvalcoach in je
broekzak”, zegt Gertjan de Waard, directeur
inzameling van HVC.
Nog meer mogelijkheden
HVC breidt de app volgend jaar uit met nog
meer mogelijkheden. Het gaat dan om meer
op maat gemaakte informatie en een digitale
afvalpas. Ook wordt het in de toekomst mogelijk om in te zien hoe vol de verzamelcon-

tainer is bij u in de buurt en of er storingen
zijn.
De app is beschikbaar voor Apple en Android
gebruikers. U kunt hem gratis downloaden in
de AppStore of via GooglePlay (zoek op HVC).

Oorlogsgraven verlicht door
een kaarsje
‘Lichtjes op oorlogsgraven’ is een landelijk
initiatief om op kerstavond oorlogsslachtoffers te herdenken door oorlogsgraven te
verlichten met een kaarsje. In 2020 werden
er in totaal 14.412 graven verlicht door een
kaarsje. Hopelijk zijn dat er in 2021 nog
meer.
Oorlogsgraven in Zwijndrecht
Arjan van der Hoek zal op vrijdag 24 december op de 9 oorlogsgraven van begraafplaats
Jeroen Boschlaan en bij het gedenkteken van
de broers De Wit nabij de Pietermankerk een
kaarsje aansteken en daarmee de oorlogs-

slachtoffers herdenken. In verband met de
coronamaatregelen is het niet mogelijk hierbij aanwezig te zijn.
Wilt u meer weten over de landelijke actie
‘Lichtjes op oorlogsgraven’? Kijk dan op lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com of scan onderstaande QR code.

Lockdown om verspreiding
omikron te vertragen
Nederland gaat in lockdown van zondag 19
december 2021 tot en met vrijdag 14 januari 2022. Omikron, de nieuwe variant van
het coronavirus, verspreidt zich zeer snel in
Nederland. Daardoor stijgt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog dit jaar.
Dat is sneller dan verwacht. Daarom gaat
Nederland in lockdown en gelden er strengere coronamaatregelen.

Maatregelen en dringende adviezen
Op de website van de rijksoverheid leest u de
maatregelen en dringende adviezen die vanaf zondag 19 december gelden. In het korte
overzicht van alle coronamaatregelen leest u
alle basisregels, maatregelen, voorwaarden
en uitzonderingen. De afbeelding geeft een
samenvatting van de coronamaatregelen in
beeld.
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Besluit over toekomst dorpsraad
uitgesteld
De gemeenteraad neemt deze maand nog
geen besluit over de dorpsraad van Heerjansdam. Dat is de uitkomst van een bespreking in de carrouselvergadering van
dinsdag 14 december. De raad wil pas
een besluit nemen als er een goed onderbouwd voorstel ligt voor een nieuwe
dorpsraad voor Heerjansdam.

punt: “We moeten de oude schoenen niet
weggooien, voordat we de nieuwe schoenen hebben ingelopen.” Hij kreeg bijval van
Sabine Schipper (D66): “We moeten het
kind niet met het badwater weggooien.”
Ook Mirjam Slobbe van het CDA was stellig:
“Laten we eerst zorgen dat er iets nieuws is
voor we deze dorpsraad opheffen.”

De gemeenteraad vindt dat de gemeente
eerst in gesprek moet met de inwoners van
Heerjansdam over de toekomst van dorpsraad. Pas daarna wil de gemeenteraad een
besluit nemen. Dat betekent dat de huidige
dorpsraad nog niet wordt opgeheven.

Mooie toekomst
Wethouder Tycho Jansen beloofde in overleg te gaan met de leden van de huidige
dorpsraad. Ook zegde hij toe de inwoners
van Heerjansdam te betrekken. “De intentie
blijft hetzelfde. We willen de dorpsraad van
Heerjansdam een mooie toekomst geven.”

Kind niet met badwater weggooien
Voor Fred Loos (ABZ) is dat een belangrijk

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a
- tot en met december 2022 - grote
aanpak openbare ruimte
- Witte de Withstraat - 2021 – groot
onderhoud
- Jeroen Boschlaan - 28 juni tot en
met 31 december 2021 – groot onderhoud

- Heerjansdam Sportlaan - tot en
met eind december 2021 - riool- en
herinrichtingswerkzaamheden

Bekendmakingen

december 2021.

Gemeenteraad stemt in met plan voor beter afval
scheiden
Zwijndrecht gaat een recylce-tarief invoeren
voor huishoudelijk afval. Daarmee worden
inwoners gestimuleerd om hun afval beter
te scheiden. De gemeenteraad stemde op
dinsdag 14 december in meerderheid voor
het grondstoffenbeleidsplan. Met dat plan
wil de gemeente de hoeveelheid restafval
terugdringen en aansturen op meer hergebruik van grondstoffen.

te klep opent, betaalt wat meer dan degene
die de kleine klep opent.
Kijken waar behoefte aan is
Wethouder Jacqueline van Dongen ontraadde het amendement en kon zich vinden in
de motie van geleidelijkheid. “We doen een
pilot en zetten op een paar plekken containers met twee soorten openingen neer. Dan
zien we hoe die worden gebruikt en waar behoefte aan is. We hebben dan ook meer zicht
op de kosten.”
Het amendement werd door een meerderheid van de raad afgewezen. De gemeenteraad stemde daarna in met het grondstoffenbeleidsplan (17 stemmen voor, 9 stemmen
tegen). De motie ‘geleidelijk naar maatwerk’
kreeg daarna unaniem bijval.

De gemeente Zwijndrecht is met 257 kilogram
restafval per inwoner nog ver verwijderd van
de landelijke doelstellingen (30 kilogram
in 2025). Een recylce-tarief bestaat uit een
vast en een variabel gedeelte. De hoogte van
het variabele tarief wordt bepaald door het
aantal keer dat je de ondergrondse container
gebruikt. Goed afval scheiden betekent dus
simpelweg minder kosten dan wanneer je
het afval niet goed scheidt.
Grofvuil niet meer gratis
De gemeenteraad buigt zich begin volgend
Maatwerk en gelijkheid
jaar nog een keer over het ophalen van grof
De gemeenteraad boog zich al diverse keren afval. In het grondstoffenbeleidsplan is het
over dit onderwerp. Het debat op 14 decem- ophalen van grofvuil niet langer gratis. In
ber spitste zich toe op maatwerk en gelijk- de wijken die vallen onder de ‘buurtaanpak’
heid. D66, ZPP en ChristenUnie/SGP hadden worden één keer per jaar grote containers
een wijzigingsvoorstel (amendement) inge- geleverd waarin inwoners kosteloos hun grof
diend. In het grondstoffenbeleidsplan wordt huishoudelijk afval kunnen inleveren. Het
maatwerk geboden aan senioren en mensen college van B&W zal met een voorstel komen
met een medische indicatie. Zij kunnen vol- om dit mogelijk te maken in alle wijken.
gens het plan tegen een lager tarief (kleine)
afvalzakken aanbieden. Deze raadsfracties
vinden dat dit voor iedere Zwijndrechtenaar
moet gelden.
Containers met grote en kleine klep
Het CDA diende daarop een motie in om geleidelijk toe te gaan naar maatwerk voor iedere Zwijndrechtenaar. Het vervangen van
containers heeft effect op de kosten en die
komen bij de inwoner terecht. Er zijn voorbeelden in het land met grondcontainers die
grote en kleine kleppen hebben. Wie de gro-

het plaatsen van een dakopbouw 1312-2021
Slauerhoffstraat
13 (2021-314):
plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 14-12-2021
Wattstraat ongen (2021-315): bouwen van 2 bedrijfsunits met kantoor,
een bedrijfshal en aanleggen van een
uitrit 14-12-2021
Dorpsstraat 135 HJD (2021-316):
plaatsen van aanbouw aan zijkant
woning 14-12-2021

Vergunning gebruik openbare ruimte •
voor het plaatsen van een vrachtwagen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJ- genveld in Zwijndrecht voor de duur van met autolaadkraan en het plaatsen van
KE VERORDENING EN BIJZONDERE WET- 10 jaar vanaf 1 januari 2022.
een zuigwagen op 21 en 22 december •
TEN
2021 op de Ringdijk nabij nr. 444.
Standplaatsvergunning voor het verkoDoor of namens burgemeester en wet- pen van vis op de woensdagen op loca- Vergunning gebruik openbare ruimte
houders of de burgemeester zijn, in de tie het Wagenveld in Zwijndrecht voor de voor het doen van grondwaterboringen •
periode van 13 december 2021 tot en duur van 10 jaar vanaf 1 januari 2022.
met behulp van een geoprobe aan de
met 19 december 2021, de volgende beKreekweg in Zwijndrecht van 20 tot en
schikkingen afgegeven:
Standplaatsvergunning voor het verko- met 21 december 2021.
pen van in- en verkoop van goud, zilver
Verleende omgevingsvergunning reguStandplaatsvergunning voor het verko- munten/bankbiljetten en vreemde va- Vergunning gebruik openbare ruimte liere procedure
pen van vis op de woensdagen op loca- luta op de vrijdagen op locatie het Wa- voor het plaatsen van een container op In de periode van 9 december tot en
tie de Kromme Nering in Heerjansdam genveld in Zwijndrecht voor de duur van een parkeerplaats aan de Pruijlenborg met 16 december 2021 zijn de volgende
voor de duur van 10 jaar vanaf 1 januari 10 jaar vanaf 1 januari 2022.
in Zwijndrecht voor de periode van 14 aanvragen om een omgevingsvergun2022.
februari 2022 tot en met 11 maart 2022. ning verleend (adres, activiteit, datum
Standplaatsvergunning voor het verbesluit):
Standplaatsvergunning voor het ver- kopen van aardappelen en uien op de Vergunning gebruik openbare ruimte
kopen van bloemen en planten op de zaterdagen op locatie het Wagenveld voor het plaatsen van een container op Geen vergunningen verleend
woensdagen op locatie de Kromme Ne- in Zwijndrecht voor de duur van 10 jaar een parkeerplaats aan de Bolero nabij
ring in Heerjansdam voor de duur van 10 vanaf 1 januari 2022.
nr. 10 in Zwijndrecht voor de periode van Verlenging beslistermijn aanvragen
jaar vanaf 1 januari 2022.
1 december 2021 tot en met 14 januari omgevingsvergunning
Standplaatsvergunning voor het ver- 2022.
Door of namens burgemeester en wetStandplaatsvergunning voor het verko- kopen van gegrilde kip en aanverwante
houders zijn in de periode van 9 decempen van AGF op de woensdagen op lo- producten op de dinsdagen op locatie Nadere informatie kunt u krijgen bij de ber tot en met 16 december 2021 van de
catie de Kromme Nering in Heerjansdam het Wagenveld in Zwijndrecht voor de afdeling Gemeentewinkel, via telefoon- volgende aanvragen om omgevingsvervoor de duur van 10 jaar vanaf 1 januari duur van 10 jaar vanaf 1 januari 2022.
gunning de beslistermijn verlengd met
nummer: 14 078.
2022.
een termijn van 6 weken:
Standplaatsvergunning voor het verko- OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Standplaatsvergunning voor het ver- pen van olijven, noten, zuidvruchten en
• Assumburg 3 (2021-243): het realikopen van boter kaas en eieren op de tapenades op de vrijdagen op locatie Ingediende aanvragen
seren van een aanbouw 15-12-2021
woensdagen op locatie de Kromme Ne- het Wagenveld in Zwijndrecht voor de In de periode van 9 december tot en
ring in Heerjansdam voor de duur van 10 duur van 10 jaar vanaf 1 januari 2022.
met 16 december 2021 zijn de volgende Bezwaar maken
jaar vanaf 1 januari 2022.
aanvragen om een omgevingsvergun- Tegen genoemde besluiten kunt u een
Standplaatsvergunning voor het verko- ning ingediend (adres, activiteit, datum bezwaarschrift indienen bij het college
Standplaatsvergunning voor het ver- pen van olijven, noten, zuidvruchten en ontvangst):
van burgemeester en wethouders. De
kopen van olijven, noten, zuidvruchten tapenades op de vrijdagen op locatie
manier waarop u dit kunt doen staat veren tapenades op de woensdagen en za- het Wagenveld in Zwijndrecht voor de • Warande 10 HJD (2021-309: het kap- derop in deze publicatie.
terdagen op locatie de Kromme Nering duur van 10 jaar vanaf 1 januari 2022.
pen van 1 Spar 9-12-2021
in Zwijndrecht voor de duur van 10 jaar
• Zadelmaker 13 (2021-311): het aan- Nadere informatie
vanaf 1 januari 2022.
Vergunning gebruik openbare ruimte
Meer informatie kunt u krijgen bij de
leggen van een uitrit 11-12-2021
voor het plaatsen van een container • Jeroen Boschlaan 29 (2021-312): het afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
Standplaatsvergunning voor het verko- op een parkeerplaats nabij de Burg. De
telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
kappen van 2 bomen 11-12-2021
pen van kaas en aanverwante artikelen Bruïnelaan 113 in Zwijndrecht voor de • Burg. de Bruïnelaan 106 (2021-313): gemeente@zwijndrecht.nl
op de woensdagen op locatie het Wa- periode van 6 december tot en met 20

BEKENDMAKINGEN
Graag de geel gearceerde tekst hieronder op een blauwe grond plaatsen
Z-21-400788
BEKENDMAKING
WEIGERINGSBESCHIKKING MAATWERKVOORSCHRIFTEN
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht hebben besloten om, naar
aanleiding van een daartoe ontvangen
verzoek d.d. 29 september 2021 van
Jiffy Products International B.V., ten behoeve van de inrichting gelegen aan Oudemaasweg 1, 3336 LJ te Zwijndrecht, in
het belang van de bescherming van het
milieu, maatwerkvoorschriften te weigeren. De weigering betreft het verzoek
om af te wijken van de voorgeschreven
maatregelen PGS 7:2007 en de gelijkwaardige maatregel PGS 7:2021 te mogen toepassen.
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren
in te zien bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Johan de Wittstraat 140,
3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer
(078) 770 8585 kunt u een afspraak maken.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7;1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze
beschikking. Het maken van bezwaar
dient te geschieden door het indienen
van een bezwaarschrift gericht aan
de burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de
beschikking niet.

woensdag 22 december 2021

Vervolg bekendmakingen
Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de datum van verzending van
deze beschikking. Een bezwaarschrift
moet worden ondertekend en in ieder
geval het volgende bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
4.
- een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
5.

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;
dit besluit in werking te laten treden op de dag dat het betreffende
verkeersbord is aangebracht.
het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Bolero als parkeerVoorlopige voorziening
plaatsen uitsluitend bestemd voor
Heeft de aanvrager of een derde behet opladen van elektrische voerlanghebbende een spoedeisend belang
tuigen door het plaatsen van het
om de werking van deze beschikking te
bord E04 uit bijlage 1 van het RVV
laten schorsen, dan kan om een voor1990 met onderbord “opladen eleklopige voorziening worden verzocht bij
trische voertuigen” met onderbord
de Voorzieningenrechter van de Recht‘’OB504’’, zoals aangegeven op bijbank Rotterdam, Sector bestuursrecht,
gevoegde tekening;
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 6. dit besluit in werking te laten treDe inwerkingtreding van de beschikden op de dag dat het betreffende
king wordt slechts opgeschort indien op
verkeersbord is aangebracht.
het verzoek om voorlopige voorziening 7. het aanwijzen van twee parkeerdaartoe is beslist door de Voorzieninvakken aan de Roosstraat als pargenrechter.
keerplaatsen uitsluitend bestemd
voor het opladen van elektrische
BEKENDMAKING VERKEERSBESLUITEN
voertuigen door het plaatsen van
het bord E04 uit bijlage 1 van het
Burgemeester en wethouders van ZwijnRVV 1990 met onderbord “opladen
drecht hebben op 22 december 2021 de
elektrische voertuigen” met ondervolgende verkeersbesluiten bekendgebord ‘’OB504’’, zoals aangegeven
maakt in de Staatscourant.
op bijgevoegde tekening;
8. dit besluit in werking te laten treDit betreft het volgende besluit (op de
den op de dag dat het betreffende
website van de Staatscourant zijn de
verkeersbord is aangebracht.
besluiten en bijbehorende tekeningen 9. het aanwijzen van twee parkeervakgepubliceerd): https://www.officielebeken aan de Schaepmanlaan als parkendmakingen.nl/):
keerplaatsen uitsluitend bestemd
voor het opladen van elektrische
1. het aanwijzen van twee parkeervakvoertuigen door het plaatsen van
ken aan de P. Zeemanstraat als parhet bord E04 uit bijlage 1 van het
keerplaatsen uitsluitend bestemd
RVV 1990 met onderbord “opladen
voor het opladen van elektrische
elektrische voertuigen” met ondervoertuigen door het plaatsen van
bord ‘’OB504’’, zoals aangegeven
het bord E04 uit bijlage 1 van het
op bijgevoegde tekening;
RVV 1990 met onderbord “opladen 10. dit besluit in werking te laten treelektrische voertuigen” met onderden op de dag dat het betreffende
bord ‘’OB504’’, zoals aangegeven
verkeersbord is aangebracht.
op bijgevoegde tekening;
11. het aanwijzen van twee parkeervak2. dit besluit in werking te laten treken aan de Trompetstraat als parden op de dag dat het betreffende
keerplaatsen uitsluitend bestemd
verkeersbord is aangebracht.
voor het opladen van elektrische
3. het aanwijzen van twee parkeervoertuigen door het plaatsen van
vakken aan de Jollensteiger als parhet bord E04 uit bijlage 1 van het
keerplaatsen uitsluitend bestemd
RVV 1990 met onderbord “opladen

12.

13.

14.

15.

16.

elektrische voertuigen” met onderbord ‘’OB504’’, zoals aangegeven
op bijgevoegde tekening;
dit besluit in werking te laten treden op de dag dat het betreffende
verkeersbord is aangebracht.
intrekken van het verkeersbesluit
Maasplein laadpaal en wel door
het opheffen van de locatie waar de
laadpaal geplaatst is;
Een en ander uit te voeren door het
verwijderen van het verkeersbord
E04 (RVV 1990) inclusief onderbord
OB504 (RVV 1990) en het weghalen
van de daarbij behorende markeringen;
Het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Werf 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;
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 22 december 2021 tot en met 2 februari 2022
bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders. De manier
waarop u dit kunt doen, staat elders op
deze pagina.

9 en 15 te Zwijndrecht (nummer 2020- Voorzieningenrechter, sector bestuurs223-U) voor het veranderen van de mi- recht. Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening
lieu-inrichting.
is ingediend, treedt het besluit niet in
De aanvraag heeft betrekking op de acti- werking voordat op dat verzoek is beviteiten ‘Bouwen’ (artikel 2.1, eerste lid, slist. Aan het instellen van beroep en het
onder a Wabo) en ‘Milieu, veranderen indienen van een verzoek om voorlopige
en uitbreiden van een inrichting’ (artikel voorziening zijn kosten verbonden.
2.1, eerste lid, onder e, Wabo).
De aanvraag omgevingsvergunning
voorziet in het plaatsen (bij nr. 9) van:
buitenstellingen; een pyrobunker; een
CO2-tank met brandwerende wand; en
het aanbrengen (bij nr. 15) van een overheaddeur in de achtergevel.
Ter Inzagelegging
De omgevingsvergunning en daarbij bijbehorende stukken liggen gedurende
zes weken ter inzage met ingang van 23
december 2021 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 een afspraak te maken
door een e-mail te sturen aan: vergunningen@zwijndrecht.nl of telefonisch
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
Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact op- in de zoekbalk bovenin te zoeken op het
nemen met accountmanager parkeren, woord ‘Ter Steeghe Ring’.
via telefoon: 14 078 of per e-mail: geBeroep en voorlopige voorziening ommeente@zwijndrecht.nl.
gevingsvergunning
Tegen het genoemde besluit kan een
TER INZAGELEGGING
OMGEVINGSVERGUNNING TER STEEGHE belanghebbende beroep instellen. Het
beroepschrift moet gestuurd worden
RING 9 EN 15 ZWIJNDRECHT
naar de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepUitgebreide procedure
schrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de
Besluit
Burgemeester en wethouders van Zwijn- indiener; dagtekening; omschrijving van
drecht maken bekend dat zij op 23 de- het besluit waartegen het beroep zich
cember 2021 een omgevingsvergunning richt, alsmede de gronden van het behebben verleend, met toepassing van roep. Het instellen van beroep schort de
artikel 2.12. lid 1 sub a onder 3º Wet werking van het besluit niet op. Degene
algemene bepaling omgevingsrecht die beroep instelt, kan een verzoek om
(Wabo), op het perceel Ter Steeghe Ring voorlopige voorziening indienen bij de

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,-.

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.

