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Zomerschool Zwijndrecht 2021
Naar school in de zomervakantie? Kinderen
van 6 tot en met 11 jaar kunnen deze zomer
voor het eerst meedoen met de Zomerschool
Zwijndrecht. Van 9 tot en met 19 augustus is
er elke dag, van maandag tot en met vrijdag,
een speciaal programma waar kinderen aan
mee kunnen doen.

OBS de Dolfijn (Kort Ambacht) en KBS de Toermalijn (Walburg). Alle kinderen in Zwijndrecht,
in de leeftijd van 6 tot en met 11, kunnen zich
aanmelden voor de Zomerschool. Als het kind
is aangemeld, volgt een toelatingsgesprek met
het kind en een ouder. Wil je ook meedoen met
de Zomerschool Zwijndrecht? Inschrijven kan
tot 1 juni 2021. Kijk voor meer informatie en aanVoor veel leerlingen is zes weken zomervakan- melden op www.zomerschoolzwijndrecht.nl.
tie best lang. Er blijkt dat bij veel kinderen de
opgedane kennis en routine van school tijdens De Zomerschool Zwijndrecht is van 9 tot en met
de vakantie deels wegzakt. Om dat te voorko- 19 augustus 2021 (met uitzondering van het
men organiseren gemeente Zwijndrecht, Pit weekend). Elke dag start om 08.45 uur, tusKinderopvang en Onderwijs, SKOBA, OZHW sen de middag is er een gezamenlijke gezonde
en Stichting Hattrick voor het eerst de Zomer- lunch en wordt er afgesloten om 14.00 uur.
school Zwijndrecht. Twee weken lang gaan de
kinderen op een andere manier aan de slag met Het initiatief van de Zomerschool wordt gedralesstof. Bijvoorbeeld door sport, spel, muziek gen door alle kinderopvang- en onderwijsbeen dans. In de ochtend is er taal, lezen en reke- sturen in Zwijndrecht. Tijdens de Zomerschool
nen. In de middag staan er leuke activiteiten op houden wij de richtlijnen van het RIVM in de gahet programma. Een nuttige, maar vooral hele ten en volgen deze op. De keuzes die gemaakt
leuke, invulling van de zomervakantie!
worden in het basisonderwijs zijn leidend voor
de Zomerschool Zwijndrecht.
We starten deze zomer op drie basisscholen
in Zwijndrecht: Kindcentrum Margriet (Noord),

9 t/m 19
augustus
2021

Jij doet toch
ook mee?!

Meld je nu aan!

www.zomerschoolzwijndrecht.nl

Duurzaam omgaan met energie
Iets korter douchen, meer planten in de tuin,
afval scheiden of zonnepanelen? Er zit vast
iets tussen wat u nu al doet of waar u nog
mee aan de slag wilt. Duurzaam omgaan met
energie, de natuur en onze spullen is iets
waar steeds meer mensen bij stil staan. En
dat is positief, want alleen samen kunnen we
stappen zetten. Het maakt niet uit wat u doet,
doe gewoon wat kan en wat bij u past.

én voorbereiden op een aardgasvrije toekomst.
Met isoleren voorkomt u dat warmte onnodig
naar buiten verloren gaat. Dat maakt de woning comfortabeler en u bespaart op uw energierekening. Er zijn verschillende manieren om
te isoleren. Maar wat past bij uw woning? Het
Regionaal Energieloket is dé plek voor al uw
vragen. Kijk op www.regionaalenergieloket.nl
voor een stappenplan.

Past een groene tuin bij u?
Meer groen betekent meer leven in de tuin,
waar dieren een plekje hebben voor voedsel en
beschutting. Goed voor de biodiversiteit dus.
Een tuin met veel groen vangt ook meer regenwater op. Daarnaast blijft het buiten en binnen
koeler in een hete zomer. Zorg voor gras, struiken, heggen, planten en bomen in uw tuin als
daar plaats voor is. Vang regenwater op in een
regenton en gebruik het om de planten water
te geven. Heeft u ruimte voor een groen dak op
uw schuur of garage? Een groen dak houdt tijdelijk water vast en neemt water op. Ook zorgt
het voor isolatie en dus minder hitte.

Tips en informatie
Vindt u het leuk om duurzame tips over groen,
het klimaat, energie besparen en circulaire economie te ontvangen? Meld u dan aan voor onze
digitale nieuwsbrief ‘Zwijndrecht gaat duurzaam’. Ga naar www.zwijndrecht.nl/duurzaam
en vul uw e-mailadres in.

Vraag een gratis geveltuintje aan
Zou u uw huis en straat willen opfleuren, maar
heeft u geen voortuin? Dan is een geveltuintje
dé oplossing! U kunt nu een geveltuintje aanvragen en de gemeente legt het in juni gratis
voor u aan. Het enige dat u hoeft te doen is
planten kopen die u mooi vindt, ze in het geveltuintje zetten en natuurlijk regelmatig water
geven. Ga voor meer informatie naar www.wijkenzwijndrecht.nl/geveltuintje.
Bespaar door isolatie
We willen flink besparen op energie, want wat
u niet gebruikt hoeft u niet op te wekken en
ook niet te betalen. Door uw huis goed te isoleren kunt u uw woning energiezuinig maken

Loop jij samen met Toppie mee
voor de Rotaryrun?
Hardloop en wandeltrainingen voor het goede doel
Natuurlijk vinden we het met Toppie belangrijk dat iedereen mee moet kunnen bewegen.
Daarom doen wij mee aan de Rotaryrun van 8
tot en met 31 mei. Rennen of wandelen jullie
ook met ons mee? Met de Rotaryrun steunen
we Stichting Leergeld Drechtsteden.
De Toppie Sportcoaches organiseren hardlooptrainingen waarbij we samen met de deelnemers zoveel mogelijk meters zullen afleggen en
natuurlijk ook geld willen inzamelen voor het
goede doel. Meedoen is voor alle leeftijden.
Wandel- en hardloopoefeningen
Er zullen diverse wandel- en hardloopoefeningen gegeven worden, en natuurlijk zullen we
op een gezellige manier werken aan de conditie. Ouders worden ook uitgedaagd om mee
te doen. Zie hiervoor de ouder en kind training
momenten. Uiteraard vinden alle activiteiten
coronaproof plaats.
Het goede doel
Met de Rotaryrun steunen we Stichting Leergeld Drechtsteden. Stichting Leergeld zorgt
ervoor dat ieder kind kan deelnemen aan voornamelijk sport- en cultuuractiviteiten, juist ook

voor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Denk daarbij aan kosten voor
zwemlessen en lidmaatschap bij een sport- of
cultuurvereniging. Leergeld biedt kansen aan
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Volgende data Toppie hardloop- en wandeltrainingen:
Locatie Develpark
Woensdag 19 mei van 15.00 - 16:00 uur (ouder
en kind training!)
Woensdag 26 mei van 15.00 - 16:00 uur
Locatie Heerjansdam, sportveld De Manning
Vrijdag 21 mei van 15.00 – 16.00 uur (ouder en
kind training)
Inschrijven
Ga naar www.zwijndrecht.doemeemetttoppie.nl
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

PAK AAN! Prijsvraag Spelen
Win een speelplek in uw buurt

Op 18 mei carrousel over zienswijzen gemeenschappelijke regelingen en oriëntatieavond over Munnikensteeg 65, Sociaal domein en Drechtsteden
Oriëntatie/carrousel 1
19.30 - 20.10 uur: Oriëntatie Munnikensteeg 65
21.15 – 21 45 uur: Oriëntatie Sociaal Domein
21.50 – 22.45 uur: Carrousel Zienswijzen van
de gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio ZHZ, Dienst Gezondheid en Jeugd,
Meer informatie en/of de vergadering live Omgevingsdienst ZHZ, Drechtwerk, Natuurvolgen kijk op onze website www.raadzwijn- en recreatieschap IJsselmonde)
drecht.nl bij vergaderstukken en/of video
(live)
Oriëntatie 2
19.30 - 20.25 uur: Drechtsteden 2.0
Dinsdagavond 18 mei is er een carrousel over
de zienswijzen gemeenschappelijke regelingen. Ook zijn er die avond oriëntatieavonden
over Munnikensteeg 65, Sociaal domein en
Drechtsteden 2.0.

RaadsFlits
Nieuwsgierig naar nieuws van de gemeente- partijen vinden. Neem een (gratis) abonneraad van Zwijndrecht? Lees regelmatig onze ment op onze digitale nieuwsbrief. Meld je
nieuwsbrief de RaadsFlits over de vergade- aan op onze website www.raadzwijndrecht.nl
ringen van de gemeenteraad en blijf op de
hoogte van wat de Zwijndrechtse politieke

Opnieuw gestart
Komt deze prijsvraag u bekend voor? In het
voorjaar 2020 zijn we met deze prijsvraag
gestart maar moesten hier helaas mee stoppen in verband met de situatie rondom Covid-19. Nu zijn we opnieuw gestart met de
verkiezing. Doet u mee? Houd dan goed rekening met de landelijke richtlijnen van het
RIVM, want gezondheid en veiligheid staan
Doet u mee?
Wilt u kans maken op een speeltuin in uw natuurlijk voorop.
buurt? Een plek die u samen met uw buren
heeft bedacht? Doe dan mee met de prijs- Heeft u vorig jaar al uw deelname ingestuurd?
vraag Spelen en vul het PAK AAN! wedstrijd- Neem dan toch even contact met ons op dan
formulier in via: www.wijkenzwijndrecht. controleren wij of we uw aanvraag in benl/prijsvraagspelen. Dit formulier kunt u in- zit hebben. Dit kan via e-mail wijkbureau@
sturen tot uiterlijk donderdag 10 juni. In de zwijndrecht.nl. Vanzelfsprekend kunt u hier
periode hierna bekijken wij of de ingezonden ook terecht met uw overige vragen.
voorstellen daadwerkelijk uit te voeren zijn
in de praktijk en laten we u weten of u met
uw inzending kans maakt om een speelplek
te winnen of dat uw idee afvalt omdat het
niet uitvoerbaar is in de praktijk.
Wilt u graag een speelplek in uw buurt?
En bent u bereid om zelf aan te pakken
samen met uw buren? Doe dan vooral mee
met de PAK AAN! prijsvraag Spelen. De
winnaar van de wedstrijd wint een speelplek in zijn of haar buurt. We streven naar
het realiseren van twee speelplekken.

Heeft u (hoge) schulden? Krijg
weer grip op uw financiële
situatie
Uw baan verliezen, een scheiding, teveel toeslagen terug moeten betalen of huurachterstand. Het kan iedereen overkomen. Heeft u
(hoge) schulden? De Sociale Dienst Drechtsteden kan u hierbij helpen.

voor grip op uw financiële situatie. Meld u aan
via onze website: www.socialedienstdrechtsteden.nl/bewindvoering of neem contact op met
onze klantenservice via 078 770 8910.

Elke financiële situatie is anders en vraagt om
een andere aanpak. Samen pakken wij elke kans
aan om uw schulden op te lossen. Met elkaar
brengen wij weer rust in uw leven en zorgen wij

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a
– grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Ringdijk parallelweg - werkzaamheden
riool en bestrating - einddatum volgt
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer informatie kijk op
www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop

- Sterrenbuurt – groot onderhoud
– 15 februari tot en met eind juni 2021
- Koninginneweg tussen Willem van
Oranjelaan en Rotterdamseweg
– vervangen lichtmasten – 12 mei 2021.
- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE
WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 03 mei 2021 tot en met 09
mei 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een puincontainer
op een parkeerplaats aan de Narcisstraat
in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 22
mei 2021 tot en met 29 mei 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een dichte afvalcontainer op een parkeerplaats aan het
Slagveld in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 05 mei 2021 tot en met 28 mei
2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een bouwcontainer
op een parkeerplaats aan de Jan Thijssenstraat in Zwijndrecht. Dit voor de periode
van 22 april 2021 tot en met 22 mei 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

•

Ingediende aanvragen
In de periode van 30 april tot en met 7 mei
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):

•

•
•

Sportlaan 14K HJD (2021-127): het
legaliseren van de carport 30-4-2021
Laan van Nederhoven 110 (2021128): het bouwen van een dakopbouw op de bestaande garage en het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 2-5-2021

•
•

•

Symfonie 5 (2021-129): het kappen
van 1 Els 2-5-2021
Klaproosstraat 20 (2021-130): het
uitbreiden van de hal 1-5-2021
Rotterdamseweg 209 (2021-131): het
kappen van een boom 3-5-2021
Hoornwijk 27 (2021-132): het plaatsen van een raam in de zijgevel van
de woning 4-5-2021
Burgemeester Doornlaan 22 (2021133): het plaatsen van een dakkapel
4-5-2021

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
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 30 april tot en met 7 mei
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning verleend (adres,
activiteit, datum besluit):
•

•

•

•

•

•

•

Dr. Plesmanstraat 20 (2020-218): het
plaatsen van een luchtbehandelingskast 3-5-2021
Lindtsedijk 215 (2021-001): het
vervangen van het tuinhuis aan de
zijkant van de woning 6-5-2021
Teilingen 8 (2021-057): het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 30-4-2021
Gerrit van der Veenstraat 50 (2021068): het realiseren van een erker aan
de voorzijde van de woning 6-5-2021
Kromme Nering 14 HJD (2021-072):
het wijzigen van de functie van winkel
naar wonen 3-5-2021
Burgemeester de Bruïnelaan 21
(2021-073): het aanleggen van een
uitrit 6-5-2021
Burgemeester de Bruïnelaan 88
(2021-120): het aanleggen van een
in-/uitrit 6-5-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 30 april
tot en met 7 mei 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:

•
•
•

Brahmsstraat 9 (2021-065): het plaatsen van een airco-unit 4-5-2021
Develsluis 25 HJD (2021-074): het
bouwen van een kapschuur 6-5-2021
Merwedeweg 13 (2021-079): het
maken van een fundering voor het
plaatsen van 2 watersilo’s (en bijbehorende installatieruimte) t.b.v. de
sprinkler installatie 6-5-2021

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.
BEKENDMAKINGEN

ervan in werking.
Verlenging samenscholingsverbod Winkelboulevard Noord en omgeving
De burgemeester maakt bekend dat hij
besloten heeft het samenscholingsverbod voor winkelboulevard Noord en omgeving met een jaar te verlengen.
Dit samenscholingsverbod is van kracht
in het gebied gelegen tussen de Burgemeester Jansenlaan, Onrust, Bosch en
Hoveniersstraat. Het is bedoeld om effectief op te kunnen treden tegen (dreigende) verstoring van de openbare orde
en (ernstige) overlast in dat gebied.
Het samenscholingsverbod wordt verlengd voor de periode 1 juni 2021 tot 1
juni 2022.
Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden Lindtsedijk 30 Zwijndrecht

Marktmeester aangewezen
Het college maakt bekend dat hij op 28
april 2021 de heer R. Kroon, werkzaam bij
de afdeling Realisatie, team Uitvoering,
heeft aangewezen als marktmeester als
bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel
g, van de Marktverordening Zwijndrecht.
Daarnaast is besloten om het besluit van
5 maart 2019, waarbij de heer J.A. Kreukniet is aangewezen als marktmeester,
in te trekken per 1 september 2021. Dit
besluit treedt de dag na bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning, adres Lindtsedijk 30 te Zwijndrecht
(2021-049-U), voor het plaatsen van een
elektrische kraan aan de kade. De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten
‘Bouwen’ en ‘Milieuneutraal veranderen’.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning (met
bijbehorende stukken) liggen vanaf 13

mei 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 een afspraak te maken
door een e-mail te sturen aan: vergunningen@zwijndrecht.nl of telefonische een
afspraak te maken via telefoonnummer
14 078.
De ontwerp-omgevingsvergunning is ook
in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder
ruimtelijke plannen 2 x -> omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)) of
door in de zoekbalk bovenin te zoeken op
het woord ‘Lindtsedijk 30’.
Zienswijze
Een ieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen
op de ontwerp-omgevingsvergunning
naar voren brengen onder vermelding
van ‘zienswijze ‘Lindtsedijk 30’ met verwijzing naar het ontwerp-besluit waar de
zienswijze op ziet. Dit kan op de volgende
wijze:
- schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht);
- per e-mail (e-mailadres: gemeente@
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:
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,-.

- mondeling, na afspraak met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (telefoon
14 078).

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.

