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EXPOSITIE IDENTITEIT |
24 mei tot en met 14 juni
Beeldend werk leerlingen DevelsteinCollege
Ook dit jaar organiseert KunZt Zwijndrecht in
combinatie met het DevelsteinCollege weer
een expositie in de expositieruimte van KunZt.
Met dit jaar als thema ‘Identiteit’. Identiteit is
dit jaar het landelijke eindexamenthema voor
Kunstvakken op middelbare scholen.
Een veelomvattend begrip
Bij identiteit denkt u misschien snel aan uzelf
identificeren met bijvoorbeeld een ID-kaart of
een paspoort. Wanneer u identiteit vertaalt
naar ‘Wie ben ik?’ krijgt u er een heel ander
beeld bij. De VMBO-T- eindexamenleerlingen
werkten de afgelopen periode beeldend met
dit thema. De leerlingen kwamen er al snel
achter dat identiteit nog veel meer omvattend
is dan alleen persoonlijke gegevens en wat uiterlijke kenmerken. Zo kwamen onderwerpen
als afkomst, kledingstijl, geloof, smaak, hobby,
geslacht, familie, woonplaats, vrienden en cultuur naar boven.
Gevarieerd en verrassend
Elke leerling gaf een eigen persoonlijke invulling aan dit thema. Deze diversiteit is terug te
zien in het idee achter het kunstwerk, maar
ook in bijvoorbeeld de materiaalkeuze. Het
werk van de examenleerlingen vormt de basis
voor de gevarieerde en verrassende expositie

‘Identiteit’. Daarnaast kunt u ook beeldend
werk bewonderen van leerlingen (verschillende
leerjaren en niveaus) van het Art & Performanceprogramma van het DevelsteinCollege.
Feestelijke opening en programma
De feestelijke opening van de expositie Identiteit vindt plaats op vrijdag 24 mei om 15:00
uur met een korte performance van Rapper
Thayrence. Om 15.30 uur opent wethouder Jolanda de Witte (Cultuur) de expositie officieel.
Influencer en oud-Develsteinleerling Gabriela
de Graaf (ruim 16000 online volgers) vertelt
over identiteit en social media. Hierna kunnen
de bezoekers even in de expositie ruimte rondkijken, een polaroid maken in de photobooth
of genieten van een virgin cocktail uit de cocktailbar. Ook zijn er enkele living statues aanwezig. Dit allemaal onder het genot van muziek
van DJ’s Torex (Daan van Torenburg) en LUNIC
(Luca Noordermeer). Om 16:30 uur is de opening ten einde.
De expositie is te bezoeken vanaf 24 mei
en duurt tot 14 juni 2019. Openingstijden:
woensdag-, donderdag-, vrijdag- zaterdag- en zondagmiddag tussen 13.30 uur
en 16.30 uur. Op feestdagen gesloten.

Eigenaar
gezocht
Aan de Boshuizen in Nederhoven staat al
geruime tijd een bouwkeet op een parkeerplaats. Handhaving heeft al een sticker erop
geplaatst, maar zonder resultaat.
Kent u of bent u de eigenaar? Mail dan naar
wijkbureau@zwijndrecht.nl.

Vragenuurtje wijkwethouder

Jacqueline van
Dongen
Op donderdagavond 16 mei 2019 kunnen bewoners van de wijken Walburg en Centrum
tussen 19.30 tot 20.30 uur vragen stellen aan
en in gesprek gaan met wijkwethouder Jacqueline van Dongen.
U bent van harte welkom. Een afspraak maken
hoeft niet, u kunt gewoon binnenlopen. Het
vragenuurtje is in het Badhuis, Prins Bernardstraat 2 in Zwijndrecht.

Veteranendag
Op zaterdag 18 mei a.s. vindt de gezamenlijke dag voor veteranen uit Zwijndrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht plaats. Dit jaar wordt
de veteranendag gehouden in Spektakel, Norderstedtplein 10, Zwijndrecht.

den maar belangstellenden zijn van harte welkom bij de vlaggenceremonie op het plein om
10.15 uur.
Daarnaast staan er op winkelcentrum Walburg
bij Spektakel enkele voertuigen van de TRIS.
Belangstellenden kunnen instappen en een
Het programma in Spektakel is voor genodig- rondje meerijden.

Wijziging inloopuren
adviseurs geldzaken
Sociale Dienst Drechtsteden
Vanaf vrijdag 17 mei kunt u niet meer zon- Kijk voor meer informatie op de website www.
der afspraak op de vrijdagen binnenlopen bij socialedienstdrechtsteden.nl/adviesgeldzaken.
de adviseurs geldzaken van de Sociale Dienst
Drechtsteden. U kunt dan alleen nog met een
afspraak terecht.
U kunt wel zonder afspraak binnenlopen op
dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00
uur. In de middag kunt u op deze dagen met
een afspraak terecht. Een afspraak maken kan
telefonisch via 078 770 8910 of u kunt Whatsappen naar 06 36241662.
Bij de adviseurs geldzaken kunt u terecht voor
vragen en persoonlijke advies over geldzaken.
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad.

Praat met de raad
Een nieuw zwembad voor Zwijndrecht!

Oriëntatieavond 21 mei 2019
Raadzaal:
20.00 - 20.30 uur: Presentatie door de
Stichting Stolpersteine Zwijndrecht
In 2014 is het plan opgevat om ook in Zwijndrecht Stolpersteine te laten plaatsen als
blijvende herinnering aan de vervolgingsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Het gaat hier om omgekomen joden. De
stichting richt zich niet alleen richt op de
nagedachtenis van de Zwijndrechtse slachtoffers en wil juist ook de huidige schoolgaande jeugd actief informeren over en
actief betrekken bij de gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog en haar slachtoffers.
Tijdens de oriëntatieavond geeft de stichting
een toelichting op hun activiteiten.
20.30 - 21.30 uur: P
resentatie onderwijshuisvesting
Vorig jaar is afgesproken om over te gaan
naar een meerjarig Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs (IHP). Samen met de
schoolbesturen nemen wij u mee door de
ingediende aanvragen, de systematiek van
beoordelen, de financiële vertaling van het
IHP 2020-2023 en een doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingen na 2023.

Iekje Berg
Raadslid CDA

Foto Lisette van Gameren van Berceau Creative: Plaatsing Stolpersteine ringdijk Zwijndrecht 7 maart 2019.

lijke plannen voor het Develpark
van Hans Warnau. Daarin past een
mooi zwembad met ligweide. Wij
willen meer bedrijven aantrekken
in Zwijndrecht. Dan moeten we
ook goede voorzieningen hebben,
zodat Zwijndrecht een interessante
werk- en woonstad wordt/blijft!
Daarbij hoort wat ons betreft een
goed zwembad. Op basis van alle
wensen zijn er nu vier scenario’s
uitgewerkt. Daaruit zullen we een
keuze moeten maken.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail:
i.berg@zwijndrecht.nl
www.cdazwijndrecht.nl

ting over de aanpak en de gevolgen hiervan.

20.30 – 21.30 uur:
Uitwerking motie 10% tariefsverlaging op
riool en afvalstoffenheffing
De gemeenteraad heeft gevraagd om een
evaluatie van het huidige afvalbeleid en
om de mogelijkheden te onderzoeken om
de tarieven te verlagen. In deze raadsoriëntatie worden beide onderwerpen nader
21.40 - 22.40 uur:
toegelicht. Dit naar aanleiding van de motie
Presentatie hondenbeleid
van 13 november 2018 (CDA/VVD) “ hoogte
Tijdens de oriëntatieavond wordt de evalua- rioolheffing en afvalstoffenheffing” en de
tie van het hondenbeleid en de maatregelen motie van 11 december 2018 ( D66) “ afval
die daaruit voortvloei gepresenteerd. Het scheiden”.
onderzoek is uitgevoerd door het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD).
21.40 – 22.30 uur:
Vergaderkamer 2 en 3:
20.00 – 20.30 uur:
Presentatie klimaat adaptatie; in 2020 moeten alle Nederlandse overheden beleid hebben beleid hebben voor de klimaatverandering en moeten alle gemeenten klimaat
robuust zijn ingericht. Er komt een toelich-

U hebt het misschien op Facebook
gezien, we maken plannen voor
een nieuw zwembad. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven 2
scenario’s verder uit te werken.
Belangrijk daarbij vonden wij dat
de inwoners van Zwijndrecht participeren (meedenken) en aangeven wat hun wensen zijn. Dat kon
via een enquête op Facebook en
het bewonerspanel. Ook is er een
klankbordgroep met gebruikers en
raadsleden opgericht. Verder zijn
gebruikers van het zwembad geïnterviewd en konden kinderen hun
wensen in een soort boom hangen. Ook heeft de zwemvereniging
wensen kenbaar gemaakt. Er is
zelfs gekeken naar de oorspronke-

Presentatie Investeringsprojecten:
Er komt een toelichting op de investerings
projecten. De raadsleden worden meegenomen hoe hier mee gewerkt wordt voor
projecten in de openbare ruimte en wat de
gemeente in de praktijk tegen komt.

Hoe overheden elkaar dwarsbomen,
onbegrijpelijk

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Terwijl gemeenten, de provincie
en Oasen strijden tegen het lozen van GenX door het bedrijf
Chemours uit Dordrecht besluit
minister Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat
om het bedrijf toe te staan om
per jaar 5 kilo GenX en 2 kilo
PFOA te lozen op de Beneden
Merwede. Onbegrijpelijk dat de
minister dit wil toestaan daar
waar deze stoffen niet thuishoren in onze rivieren.
Wij prijzen ons gelukkig dat
Oasen destijds afgezien heeft
om een nieuwe installatie, om
ons drinkwater te ontharden, te
bouwen in Zwijndrecht. Dan hadden ook wij problemen kunnen
krijgen met ons drinkwater. Dit
omdat de inlaatpunten stroom-

afwaarts liggen ten opzichte van
Chemours. Deze stoffen zouden
daarmee ook ons drinkwater
hebben kunnen vervuilen.
Zoals gezegd, prijzen wij ons gelukkig dat Oasen besloten heeft
voor Zwijndrecht het water in te
kopen bij Evides. Dit water is afkomstig uit de Biesbosch en ligt
daarmee ver van het uitlaatpunt
van Chemours.
Dank Oasen voor dit besluit van
toen. Minister bezint eer u begint, deze stoffen horen niet in
de natuur thuis.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
f.loos@zwijndrecht.nl
www.facebook.com/abzwijndrecht/

Schaffenburg Office Furniture
ondertekent optie-overeenkomst
Bakestein
Op 8 mei ondertekenden wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling) en de directeuren van Schaffenburg Office Furniture een
optie-overeenkomst voor de laatste ‘snelwegkavel’ op het Zwijndrechtse bedrijventerrein
Bakestein. Schaffenburg is een familiebedrijf
uit Zwijndrecht dat zich als groothandel richt

op de zakelijke markt met kantoormeubilair.
Met de aankoop van de grond op Bakestein
kan het bedrijf zijn diensten uitbreiden. Het
nog te bouwen kantoorpand wordt een eyecatcher dat goed zichtbaar is vanaf de A16. Naar
verwachting start de bouw van het nieuwe bedrijfspand na de zomer.

Directeuren Schaffenburg Office Furniture en wethouder Jos Huizinga in het midden.
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Europees parlement 23 mei 2019
Wie mag stemmen?
U mag stemmen voor het Europees
Parlement als u:
•
•
•

op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent;
op 9 april 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de
gemeente;
de Nederlandse nationaliteit heeft of
onderdaan bent van een andere EUlidstaat en u zich als kiezer voor deze
verkiezing heeft laten registreren.

•

•
•

Als u mag stemmen, ontvangt u de
stempas op het huisadres waarop u op
9 april 2019 staat/stond ingeschreven.
Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat;
u ontvangt uw stempas uiterlijk op 9
mei 2019;
u ontvangt de lijst met kandidaten die
zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen uiterlijk op 20 mei 2019.

Een identiteitsbewijs
U moet zich legitimeren om te voorkomen dat
iemand anders met uw stempas stemt zonder
dat u daarvoor toestemming hebt gegeven.
Daarom vergelijken de medewerkers van het
stembureau uw persoonsgegevens en de foto
op uw identiteitsbewijs met de persoonsge-

gevens op uw stempas. Om die reden is het
verplicht om niet alleen uw stempas mee te
nemen als u gaat stemmen, maar ook uw
identiteitsbewijs. Op de dag van de verkiezing mag uw identiteitsbewijs niet langer dan
5 jaar verlopen zijn.

Stempas kwijt
U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft
u deze niet ontvangen? Haal dan tijdens onze
openingstijden een vervangende stempas op
bij de balie van uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing, tot woensdag
22 mei 2019 12.00 uur. U neemt daarvoor uw
identiteitsbewijs mee. Als u toch uw stempas

terug vindt, is dat geen probleem. Alleen de
laatst afgegeven stempas is geldig.
De vervangende stempas voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u op 9
april 2019 stond ingeschreven.

Korenavond in Hart
van Meerdervoort
Op zaterdagavond 18 mei wordt er weer een
ouderwetse oer-Hollandse avond georganiseerd door beheergroep KAZ en Diverz, in Hart
van Meerdervoort. U vindt Hart van Meerdervoort tegenover de Lidl en de Action aan de
Karel Doormanlaan te Zwijndrecht, de ingang
bevindt zich aan de achterzijde (Perkstraat).
U kunt luisteren naar de klanken van Shantykoor ‘Buitengaats’ en Hoeksche Waards Shantykoor ‘de Eilanders’. Iedereen is van harte
welkom! De avond start om 20:00 uur, de zaal
is open om 19:30 uur.

PAK AAN! is een aanpak van de gemeente
Zwijndrecht om u op een gemakkelijke en
snelle manier te ondersteunen bij de uitvoering van ideeën en initiatieven voor
uw buurt. U bent de eigenaar van het
initiatief en wij zijn slechts faciliterend.
Heeft u een idee of hulp nodig bij de uitvoering? Kijk op
www.pakaanzwijndrecht.nu.

De toegang is gratis, na telefonische aanmelding, want Vol=Vol.
Aanmelden kan op nummer 078-6259670.

Shantykoor Buitengaats en Koor de Eilanders treden op in Hart van Meerdervoort

Stemmen in een andere gemeente
De schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas
moet uiterlijk 20 mei 2019 binnen zijn bij de
gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de
balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk 1 dag vóór de
Een kiezerspas voor de verkiezing vraagt u aan verkiezing woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur.
met het formulier ‘Verzoek om met een kiezers- U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel
pas te stemmen’. U downloadt dit formulier via identiteitsbewijs mee.
de link https://www.zwijndrecht.nl/Verkiezingen_2019 op onze website.
Bij de verkiezingen voor het Europees parlement is het mogelijk om in een andere gemeente te stemmen. Hiervoor heeft u een kiezerspas
nodig.

Niet zelf stemmen
U mag iemand machtigen om voor u te stem- U stuurt de schriftelijk aanvraag naar:
men. Dat kan met een onderhandse volmacht Gemeente Zwijndrecht
of een schriftelijke volmacht.
Team verkiezingen
Raadhuisplein 3
Onderhandse volmacht
3331 BT Zwijndrecht
Een onderhandse volmacht hoeft u niet van
tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag
regelen tot op de dag van de verkiezingen. U uiterlijk ontvangen hebben op 20 mei 2019
mag deze machtiging niet op het stembureau voor de verkiezing Europees Parlement.
zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoor- Na deze datum kunt u alleen nog een onbeeld thuis) regelen. U geeft de gemachtigde derhandse volmacht geven. De persoon die
uw identiteitsbewijs .
u voor u laat stemmen mag per verkiezing
maximaal 2 volmachten aannemen.
Schriftelijke volmacht
Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een
volmachtbewijs toegestuurd. U vult voor elke
verkiezing een apart aanvraagformulier voor
een schriftelijke volmacht in. U downloadt dit
formulier via de link https://www.zwijndrecht.
nl/Verkiezingen_2019 op onze website.
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Werk aan de Weg
Griend, Grutter, Hoveniersstraat en Bosch
Van 1 oktober tot en met april 2019 worden
de rijbanen, voetpaden en parkeerplaatsen
opnieuw bestraat. Hier is geen doorgaand
verkeer mogelijk. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
Koninginneweg
Vanaf maandag 25 februari 2019 tot en met
medio juni 2019 wordt de Koninginneweg afgesloten tussen de Burg. Jansenlaan en de
Stationsweg, inclusief rond de rotonde en de
bushaltes. De gemeente gaat de Koninginneweg op dit gedeelte herinrichten om de
doorstroming van het openbaar vervoer te
verbeteren en de openbare ruimte beter in te
richten. Ook wordt de Jan Steenstraat afgesloten, zodat er bij de stoplichten een betere
doorstroming komt. Verkeer richting Walburg
is mogelijk. Het verkeer in de andere richting
wordt omgeleid. Ga voor meer informatie
naar www.zwijndrecht.nl/koninginneweg.

Heer Oudelands Ambacht Fase 2
Op dit moment wordt er in Heer Oudelands
Ambacht gewerkt aan de Bazuinstraat. Aansluitend zullen de verdere werkzaamheden
in het gedeelte van de wijk tussen de Klarinetsingel en de Munnikensteeg plaatsvinden. Deze werkzaamheden vinden gefaseerd
plaats. In het totaal duren de werkzaamheden tot medio november 2020. Verkeer
wordt ter plekke omgeleid.
Leeuwerikplein en Ooievaarsplein
Vanaf 11 maart vinden bestratingswerkzaamheden plaats op het Leeuwerikplein. De
werkzaamheden zullen gefaseerd worden
uitgevoerd. Vanaf de Buizerdstraat wordt
een noodrijbaan aangelegd, zodat het plein
bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden.
Deze werkzaamheden herhalen zich op het
Ooievaarplein met als startdatum 22 april.
Vanaf de Roerdompstraat wordt een noodweg aangelegd.
Kinkelenburg, Toutenburg en Hellenburg
In de Kinkelenburg, Toutenburg en Hellenburg wordt de bestrating en beplanting

vervangen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden starten
in de inkelenburg. Tussen de Kinkelenburg
en de Toutenburg word een noodrijbaan aangebracht voor de hulpdiensten voor de duur
van het gehele werk. De werkzaamheden vinden plaats van 15 april tot 31 juli 2019.
Kreekweg
Van 20 tot en met 24 mei 2019 is de Kreekweg voor het doorgaande verkeer afgesloten.
Afsluiting wordt aangebracht ter hoogte van
de spoorwegovergang Kreekweg 30/32. Bedrijven zijn bereikbaar via de spoorwegovergang Kreekweg 54.
Dubbelweg
Van 20 tot en met 24 mei 2019 is de toerit
naar Dubbelweg 94 afgesloten. Bedrijven zijn
bereikbaar via de overige toeritten.
Afsluitingen vanwege evenementen
Verkerkloop
Jaarlijks terugkerend evenement met 3500
deelnemers op woensdag 15 mei 2019. Tus-

sen 17:00 en 23:00 uur is de Molenvliet tussen Develsingel en Munnikensteeg afgesloten. Tussen 20:00 en 22:00 uur wordt het
5 km parcours afgesloten. Omleidingsroutes
zijn van toepassing.
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse Heerjansdam van 21 mei
t/m 24 mei 2019. Geen afsluiting van wegen,
wel verkeersregelaars op de routing. Grotere
drukte wordt veracht i.v.m. het niet doorgaan
van de Avondvierdaagse in Zwijndrecht.
Mesdagstraat
Op 29 mei 2019 zijn er de gehele dag kabel- en leiding werkzaamheden in de Mesdagstraat. Verkeer wordt omgeleid via de
omliggende straten.
Welhorst
Op 4 juni 2019 is de Welhorst tussen de Welhorst en Korteweg afgesloten van 08:00 tot
12:00 uur voor een verkeersevenement van
de basisschool. Verkeer kan gebruik maken
van de omliggende straten.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 3 mei tot en met 10
mei 2019 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•
•
•

Nabij Symfonie 24 en Middellijn/
Voltastraat (2019-072): het vervangen van twee bruggen 3-5-2019
Marsmanstraat 21 (2019-073): het
kappen van een boom 4-5-2019
Brusselsestraat 39 (2019-075): het
kappen van 22 bomen 7-5-2019

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
In de periode van 3 mei tot en met 10
mei 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit,
datum besluit):
•

Parijseplein 54 (2019-042): het
kappen van 3 berken 6-5-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 3 mei tot
en met 10 mei 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de

beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•

•

•

•

De Hoef 22 HJD, Irisstraat naast nr.
1, Kapitein Horsmanflat ong. nabij
Leeuwenbekstraat 1, Massenetplaats ong., nabij Trompetstraat
32, Wagenaarstraat thv nr. 5, Wagenaarstraat ter hoogte van nr. 10
(2019-043): het kappen van diverse
bomen 8-5-2019
Karel Doormanlaan ong., Klarinetsingel achterzijde nr. 143, Moessorgskyplaats ong., Suite ter hoogte
van nr. 18, Titia Gorterstraat ong.
(2019-044): het kappen van diverse
bomen 8-5-2019
Bakensteinsezoom ong. nabij Bakensteinsezoom 2, nabij Molenweg
35B, Munnikensteeg fietspad, Munnikensteeg rotonde BP (2019-045):
het kappen van diverse bomen 8-52019
tegenover Wagenaarstraat 6 (2019046): het kappen van een Boomhazelaar 10-5-2019

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.

Vergunningen Algemene Plaatselijke
Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn/is, in
de periode van 6 mei 2019 tot en met
12 mei 2019, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Ontheffing op de schenk- en sluitingstijd, ten behoeve van de afsluiting van
het seizoen van korfbalvereniging Albatros, op locatie Parklaan 7A te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning, voor het houden van een minikamp voor de voetbaljeugd van VVGZ van 8 juni tot en met 10
juni 2019 op de locatie Noordpark 1 te
Zwijndrecht.

BEKENDMAKING
WET MILIEUBEHEER
Op 2 mei 2019 hebben wij gegevens
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat
over het oprichten van een inrichting
gelegen aan de Ter Steeghe Ring 9 te
Zwijndrecht.
Het betreft een opslagloods voor de opslag van handelsgoederen. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer Z-19352993.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
tel.nr. 078 - 770 85 85. De directeur van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief
karakter heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Zwijndrecht namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.

Zwijndrecht, 15 mei 2019

Bezwaar maken
Bij een aantal in StadsNieuws genoemde besluiten is

Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van

aangegeven dat belanghebbenden daartegen bezwaar

toezending aan de aanvrager (bij ieder besluit staat

kunnen maken bij het college van burgemeester en

aangegeven op welke datum dit is gebeurd).

wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan:

bus 50959, 3007 BX Rotterdam.
Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn
kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individu-

Voorlopige voorziening

en) is dat € 174,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld

Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien - gelet op

bedrijven) is dat € 345,-.

Het college van burgemeester

de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist,

en wethouders van Zwijndrecht

een voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de

t.a.v. commissie BezwaarschriftenPostbus 15,

rechter) aanvragen. U doet dat door een brief te sturen

3330 AA Zwijndrecht.

aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Post-

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 uur tot 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.

