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Beste inwoners van Zwijndrecht,
We gaan een mooie zomer tegemoet. De meeste maatregelen vanwege
corona zijn sinds zaterdag verleden tijd. Gelukkig maar. Eindelijk! Dat
mag u best zeggen, hoor. Samen met u hoop ik dat het zo kan blijven.
Dat er geen vervelende variant van het virus opdoemt. Dat het normale
leven ons blijft toelachen. Ons allen. Jong en oud.
Ik heb in deze brieven vaak benadrukt hoeveel waardering ik heb voor
de manier waarop u corona heeft gedragen. U heeft er de schouders
onder gezet. Elkaar geholpen. Samen gehuild. Soms ook gelachen.
Samen geleefd. Zoals het leven dat van ons vroeg. Op vrolijke en verdrietige momenten. Met corona. Zonder. U was gelukkig vanwege de
geboorte van een kind, een verjaardag, jubileum. Trots op een zakelijk succes. Droevig door het overlijden van een dierbare. Moedeloos omdat corona zo lang duurde. In de lappenmand omdat er in het
ziekenhuis geen plek was voor een medische ingreep.
Uit mijn eigen leven en praktijk: ik heb schrijnende voorbeelden gezien van begrafenissen op afstand.
Van bedrijven die de deuren moesten sluiten. Mensen die stierven van eenzaamheid. Kinderen die er
niks aan vonden dat ze niet naar school konden. Hun ouders die alle zeilen moesten bijzetten om thuisonderwijs te combineren met hun eigen werk. Die tijd lijkt nu geweest.
Als gemeenteraad en college van burgemeester & wethouders gaan we binnenkort weer fysiek vergaderen. Ik kan weer naar bedrijven. Naar jubilerende huwelijken. Verenigingen. Ik kan weer bij u zijn.
In gesprek. Persoonlijk. Niet langer digitaal. Onze kinderen maken als student weer plezier. Als scholieren hun laatste toetsen van het schooljaar. Op school! Waar het leuk is. Waar het hoort. We zoeken
vrienden op. Familie komt weer op bezoek. Op de meeste plekken kan ik u weer zien. Zonder mondkapje. Met een lach. Soms een traan. Of een grimas, dat mag ook.
Lieve mensen, ik mocht bij ATOS Radio & TV vertellen over twee jaar burgemeesterschap in Zwijndrecht. Het was door corona lange tijd geen sinecure. Maar door uw discipline, respect voor regels en
richtlijnen, uw bereidheid om u met een vaccin te beschermen tegen de gevolgen van het virus, door
het doorzettingsvermogen van onze artsen en zorgverleners, door samen weerbaar te zijn... Daardoor
gloort er een zonnige zomer, een hopelijk gezonde toekomst, een leven na corona.
Veerkracht en saamhorigheid. Die hebben het gedaan. Volhouden heeft geloond. In een levensvrijheid
die we verdienen!
Ik wens u voorspoed. Geluk! En hoop u gauw te zien.
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester
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Versoepeling coronamaatregelen: basisregels blijven gelden
18 juni 2021
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Overzicht coronamaatregelen per 26 juni
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“De verwachting dat we op weg zijn naar
een mooie zomer komt gelukkig uit. Het
aantal besmettingen is hard gedaald en
de druk op de zorg is afgenomen.” Met
die woorden maakte demissionair premier Rutte bekend dat de meeste coronamaatregelen vanaf 26 juni vervallen.
Maar hij riep ook op alert en voorzichtig
te blijven. “We zijn er bijna, maar nog
niet helemaal. Het virus blijft onvoorspelbaar en nieuwe varianten liggen op de
loer.”
Daarom blijven de basisregels gelden, zodat we er samen voor zorgen dat we veilig
de zomer doorkomen en vooral veilig het
najaar ingaan.
Basisregels
• Houd 1,5 meter afstand
• Was regelmatig uw handen en hoest en
nies in uw elleboog.
• Blijft thuis bij klachten en laat u testen.
Extra regels
Naast deze basisregels geldt vanaf 26 juni
het volgende:
• Alles wat op 1,5 meter kan, mag weer. Er
gelden geen extra beperkingen in zaken
als groepsgrootte, sluitingstijden, en of
iets binnen of buiten plaatsvindt. Ook
vervalt de mondkapjesplicht in situaties
waarin het mogelijk is 1,5 meter afstand
te houden.
• Waar 1,5 meter niet haalbaar is, blijft de
mondkapjesplicht gelden. Uitzondering
op deze regel zijn de contactberoepen.
Zij hoeven vanaf 26 juni geen afstand te
houden en ook geen mondkapje te dragen. Registratie en een checkgesprek
blijven wel verplicht. Let op: Mondkapjes blijven verplicht op alle test- en vaccinatielocaties van de GGD ZHZ. Tijdens
het testen en vaccineren kan er namelijk
geen anderhalve meter afstand gehouden worden.
Wilt u naar een evenement of activiteit in
Nederland? Zoals een festival, café, discotheek, culturele- of sportactiviteit. Dan
kan het bijvoorbeeld zijn dat de eigenaar
van het café of organisator van het evenement u vraagt om een coronatoegangsbewijs. Dit kan een negatieve testuitslag zijn,
een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u
hersteld bent van corona. U kunt deze 3
coronatoegangsbewijzen laten zien via de
CoronaCheck-app.
Evenementen
Voor evenementen geldt dat deze vanaf 30
juni weer mogelijk zijn.
Meer informatie
Een volledig overzicht van de wijzigingen
en de uitzonderingen vindt u op
www.rijksoverheid.nl.
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‘Aan de keukentafel met’ burgemeester Hein van der Loo
Podcastaflevering 6
In de podcastserie ‘Aan de keukentafel met’
voert burgemeester Hein van der Loo gesprekken met inwoners uit Zwijndrecht over hoe zij
deze coronatijd hebben beleefd. Wat maken ze
mee, wat helpt hen er doorheen? De gesprekken vinden plaats aan zijn eigen keukentafel.

ring draagt Kees-Jan Visser zijn gedicht ‘Lente in
Heerjansdam’ voor.

Podcast luisteren
De podcast is te beluisteren via vrijwel alle podcastplatforms- en apps, waaronder Soundcloud,
Spotify, Itunes en ook via www.zwijndrecht.
In deze nieuwe podcastaflevering praat burge- nl/podcast. U kunt de podcast ook beluisteren
meester Hein van der Loo met Anda Verhoeven door onderstaande QR-code te scannen.
en Alexandra van Gameren, bestuursleden van
muziekvereniging EMM in Heerjansdam. Anda
is ook actief in het orkest en Alexandra in het
koor. Ze praten met elkaar over hun passie voor
de muziek, het orkest en het koor. Muziek is van
grote betekenis voor hun levens. In deze afleve-

Burgemeester van de der Loo
bezoekt 60-jarig bruidspaar
Dubbelman-Verhagen
Een ‘diamanten huwelijk’! Burgemeester Hein
van der Loo bezocht het echtpaar DubbelmanVerhagen en feliciteerde hen met hun 60-jarig huwelijk. De huwelijksvoltrekking vond
op 15 juni 1961 plaats op het gemeentehuis
in Zwijndrecht. Zestig jaar later deden ze het
feest dunnetjes over met een verrassingsetentje bij Hotel ARA in Zwijndrecht.
Meneer en mevrouw Dubbelman-Verhagen
hebben drie kinderen; twee zoons en een dochter. Eén van de kleinkinderen had de burgemeester al eerder ontmoet. Kleindochter Lisa
werd als onderdeel van de cast van Passion4Kids uitgenodigd op het gemeentehuis.
Meneer en mevrouw Dubbelman-Verhagen
hebben elkaar op een bijzondere manier ont-

moet. Mevrouw vertelde dat ze vroeger als
15-jarig meisje op zaterdagavond naar ‘de meidenmarkt’ aan de Ringdijk en op het Veerplein
ging. Daar liepen ze heen en weer en probeerde
een praatje te maken met een leuke jongen.
Een dag later vond hetzelfde ‘ritueel’ plaats
op de Burgemeester de Bruïnelaan, waar meneer en mevrouw met elkaar konden kletsen.
Toevallig kwamen haar ouders aangelopen en
maakten ze meteen kennis met elkaar. De heer
Dubbelman kwam uit ‘een goed nest’ en mocht
thuiskomen bij haar ouders. De opa en oma van
de heer Dubbelman hebben in het verleden ook
hun 60-jarig jubileum mogen vieren. Dit was
voor het echtpaar Dubbelman-Verhagen een
mooi voorbeeld, dat zij nu ook hebben gehaald.

Erfgoedproject van start op
kindcentrum De Kim
Na meer dan anderhalf jaar wachten was het
vrijdag 18 juni dan eindelijk zover: de start
van het erfgoedprogramma ‘De Erfgoedinspecteur’. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van
kindcentrum De Kim waren de eersten die
door dit programma konden kennismaken met
het culturele erfgoed, dat Zwijndrecht te bieden heeft.
Het programma ‘De Erfgoedinspecteur’ is onderdeel van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.
Het belangrijkste doel hiervan is het versterken
van cultuuronderwijs op scholen, bijvoorbeeld
in samenwerking met lokale culturele instellingen. Ook de gemeente vindt dit belangrijk,
omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van
kinderen tot creatieve en kritische volwassenen. Dat is de reden waarom we als gemeente
meedoen met dit programma en de samenwerking hebben opgezocht.
Via de Historische Vereniging Zwijndrecht kwamen we uit bij historicus en Zwijndrechtenaar
Maurice de Jongh. Hij maakte een reeks van
drie lessen over lokale geschiedenis én erfgoed. Juist op het moment dat ‘De Erfgoedinspecteur’ de klaslokalen in zou gaan, gooide de
covid-19-pandemie roet in het eten. Nu anderhalf jaar later is alsnog het startsein gegeven
voor dit project.
Lokale geschiedenis en erfgoed
Tijdens één van de lessen geeft Maurice de
Jongh een gastles over de geschiedenis van
Zwijndrecht. Voor de leerlingen van basisschool
De Kim was deze les heel bijzonder. Zij maakten
kennis met de dorpjes, waaruit de Zwijndrechtse Waard vroeger bestond en waar nu vaak alleen nog de kerken van zijn overgebleven. Ook
leerden zij hoe oud sommige gebouwen en
wegen zijn (zoals de Langeweg), en hoe Zwijndrecht van plattelandsgebied uitgroeide tot de
forensengemeente die het nu is. Ook kregen ze
opdracht om aan de hand van echte oude bronnen een verhaal te schrijven over een historische locatie in Zwijndrecht.

Bezoek monument
In een andere les bezoeken de leerlingen een
Zwijndrechts monument, namelijk de Pietermankerk, de Lindtse kerk of de Oude Kerk. Hier
doen zij een puzzeltocht, zodat zij op een leuke
manier met dit erfgoed in contact komen. Omdat niet alle scholen tijd hebben voor een les op
locatie, is er ook een alternatief. De Historische
Vereniging Zwijndrecht stelde een kist samen
met oude voorwerpen, zoals koffiemolens, videobanden, strijkijzers, maar ook 16e-eeuwse
musketkogels of 18e-eeuwse munten. Voor
de meeste leerlingen zijn veel van deze voorwerpen onbekend. Zij moeten hun fantasie en
creativiteit laten spreken om de werking en het
gebruik ervan te begrijpen.
Meer scholen
Op basis van het enthousiasme, de nieuwsgierigheid en de vele vragen van de leerlingen,
kunnen we opmaken dat de eerste lessen goed
zijn ontvangen. Nog voor de zomervakantie
starten ook De Bron en De Impuls met het erfgoedproject. In het nieuwe schooljaar bezoekt
‘De Erfgoedinspecteur’ nog eens 5 scholen.
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Duurzaam de zomer door!
De zomer staat voor de deur! De afgelopen 3. Is het toch zo dat u wel eens kleine plastic
weken hebben we al een voorproefje gehad
flesjes koopt? Lever dan vanaf 1 juli uw lege
met veel zonnige en warme dagen. Heerlijk,
flessen weer in. Want vanaf die datum wordt
vindt u niet? Of u de zomer nu in Nederland of
statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd.
daarbuiten doorbrengt, het is mogelijk om dit
Per flesje van minder dan 1 liter krijgt u dan
op een zo duurzaam mogelijke manier te blij15 cent statiegeld terug. Voor grote flessen
ven doen. Daarom delen wij graag deze drie
van meer dan 1 liter blijft dat 25 cent. Inlevetips met u.
ren kan in supermarkten, op treinstations, bij
tankstations langs de weg en via cateraars.
1. Gaat u naar het strand? Neem eens een extra
Zo wil de overheid ervoor zorgen dat er veel
tas mee. Hierin kunt u al uw afval verzamelen.
minder plastic zwerfafval in de natuur teEn ziet u afval liggen wat door iemand anders
rechtkomt. Producenten van flesjes frisdrank
is achtergelaten of is weggewaaid? Raap het
en water zijn verantwoordelijk voor de invoeop en stop het in de zak. Wilt u het grootser
ring van het statiegeldsysteem.
aanpakken? Op veel plekken in Nederland
kunt u samen met anderen meedoen aan een Meer duurzame zomertips?
wandeling om zwerfafval op te rapen. Organi- Krijgt u geen genoeg van deze duurzame zosaties bieden soms ook workshops aan waar- mertips? Houd onze website www.zwijndrecht.
bij je knutselend een kunstwerk maakt van nl/duurzaam en onze social media in de gaten.
voorwerpen die je zelf hebt gevonden. Kijk
eens online voor alle mogelijkheden.
2. Feeling hot, hot, hot! Met warm zomerweer is
het natuurlijk ook van belang om goed te blijven drinken. En dan bedoelen we water. Heeft
u al een eigen waterfles? Mooi zo! Deze fles
kunt u makkelijk overal mee naartoe nemen
en opnieuw vullen wanneer dat nodig is. Zo
zorgt u ervoor dat er minder plastic flessen
worden gebruikt. En voor bijna alle flessen is
het wel mogelijk om er een koord of karabiner
aan te hangen, zodat u deze makkelijk aan
uw tas kunt bevestigen.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele zaken die spelen in uw buurt? Denk aan
evenementen, kap- of bouwvergunningen,
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde
regelgeving? Deze informatie is vanaf 1 juli
digitaal en ‘op maat’ beschikbaar.

Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de ‘Over
uw buurt’ app. U downloadt de app in de Apple
Store of in Google Play. De gegevens worden
één keer per dag opgehaald en verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een besluit een dag later
zichtbaar is in de app.

Ga naar de website www.overuwbuurt.overheid.
nl om u aan te melden. U kunt ervoor kiezen om Meer informatie
berichten over uw buurt via email te ontvangen ‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van
of via de speciale app ‘Over uw buurt’.
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum
voor Officiële Overheidspublicaties. Kijk voor
E-mailservice
meer informatie op: www.koopoverheid.nl.
Bij het inschrijven voor deze service stelt u zelf
in welke berichten u wilt ontvangen en van welke organisatie(s). Het gaat om publicaties van
gemeenten, waterschappen en provincies van
de afgelopen twee maanden. U ontvangt gemiddeld één keer per week een e-mail. U leest
op ‘Berichten over uw buurt’ ook antwoorden
op vragen als: ‘Wat moet ik doen als ik stukken
wil inzien?’ En, ‘Hoe kan ik bezwaar indienen?’

Olifantsgras is goed voor…
ALLES!
Afgelopen maand is in het Molenvlietpark de
Miscanthus aangeplant. U zult wel denken,
Miscanthus? Deze plant is beter bekend als
Olifantsgras. Misschien heeft u het weleens
ergens zien staan, maar heeft u nooit geweten hoe geweldig deze plant is voor een gemeente als Zwijndrecht, waar de A16 dwars
doorheen gaat.
Afvang fijnstof én CO2
In het Molenvlietpark is een braakliggend terrein van 2000 m2 meter gebruikt voor de aanplant van het Olifantsgras. Over een jaar of 4 is
de plant volgroeid en vangt het 5 à 6 keer meer
fijnstof af dan een boom. Fijnstof is een probleem voor de gezondheid van de mens. Gelukkig staan er ook veel bomen in Zwijndrecht die
ook zorgen voor de afvang van fijnstof. Als klap
op de (duurzame) vuurpijl vangt het Olifantsgras ook C02 af. CO2 zorgt voor problemen
voor het klimaat.

Hartstikke duurzaam
Heeft olifantsgras dan nadelen? Nou eigenlijk
niet. Want het heeft niet eens onkruidbestrijding, bemesting of extra water nodig. En omdat het in het Zwijndrecht geteeld én gebruikt
wordt, komt er weinig transport aan te pas.
Hartstikke duurzaam dus!

Kom naar de

Doortrappen
Kick-Off
op 7 juli 2021

Biodiversiteit
Op deze plek in het Molenvlietpark is trouwens
ook gedacht aan de biodiversiteit. Er is een
bloemenmengsel ingestrooid waar deze zomer
vlinders en insecten heel blij van worden. En
het insectenhotel zorgt ervoor dat insecten een
plekje hebben om te schuilen.
Aanmelden via
julia@fitmakers.nl,
deelname is gratis!
Na aanmelding
ontvangt u
een starttijd.

Volledig recyclebaar
Na de oogst in het voorjaar van 2022 is het Olifantsgras volledig recyclebaar, want het wordt
versnipperd en gebruikt voor nieuwe plantenvakken. Het versnipperde Olifantsgras zorgt
ervoor dat de bodem niet verder uitdroogt en
voorkomt onkruid in de plantenperken. Daardoor zien de plantenperken er ook nog veel
mooier uit.

Locatie:
vv Groote Lindt & Groeneveld Fietsen
Diverse starttijden

• Laat je E-bike gratis keuren bij
Groeneveld fietsen
• Fiets een leuke fietsroute
• Doe mee aan het behendigheid parcours
• Ontvang informatie over Doortrappen
bijeenkomsten (start na de zomer)
• Ontvang tips van Veilig Verkeer Nederland

Volgroeid Olifantsgras vangt 5 à 6 keer meer
fijnstof af dan een boom
FLYER A4 KICK-OFF DOORTRAPPEN_JULI2021.indd 1
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Van uitstel geen afstel, kunstgras voetbalvelden worden aangelegd

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raad geeft groen licht voor extra
geld kunstgrasvelden
Sportpark Molenwei en sportpark Bakestein
krijgen op korte termijn toch een kunstgrasveld. Alle partijen in de gemeenteraad geven
groen licht om daar bijna een miljoen euro
(972.281 euro) extra voor uit te trekken. Dat
is nodig omdat de kosten voor het aanleggen van de velden veel hoger uitvallen dan
verwacht.

zaken en hij gaf toe dat dit project niet goed
is aangepakt.

Winter
De wethouder beloofde er alles aan te doen
om na de zomer te starten met de werkzaamheden. Zijn streven is dat de kunstgrasvelden
er zo snel mogelijk liggen, maar garanties dat
er al voor de winterstop voetballen rollen over
Tijdens de carrouselvergadering van 15 juni de nieuwe velden kon hij niet geven.
sprak de gemeenteraad zijn ongenoegen uit
over de tegenvaller. Het gaat om veel geld, Constructieve houding
stelden alle partijen. Maar het belang van Aanvankelijk leek het financiële tekort voor
de kunstgrasvelden is groot. Op sportpark de kunstgrasvelden nog veel hoger te zijn dan
Molenwei in Heerjansdam gaat in de winter het extra geld dat nu nodig is. De gemeente
twintig tot dertig procent van de trainingen en heeft samen met de voetbalverenigingen gewedstrijden niet door, omdat het veld dan te zocht naar mogelijkheden om de kosten te
slecht is om op te spelen.
beperken en dat is gelukt. De gemeenteraad
is vol lof over de constructieve houding van
Excuses
de verenigingen.
Wel heeft de gemeenteraad veel vragen over
dit dossier. Alle partijen wilden weten hoe Definitief besluit
het zover heeft kunnen komen en wat de ge- Het besluit om extra geld beschikbaar te stelmeente gaat doen om dit soort tegenvallers in len voor de kunstgrasvelden wordt definitief
de toekomst te voorkomen. Wethouder Tycho na de raadsvergadering van 29 juni.
Janssen bood excuses aan voor de gang van

Cursus Politiek Actief een succes!
Burgemeester Hein van der Loo heeft maandagavond een certificaat uitgereikt aan de
deelnemers van de cursus Politiek Actief. De
cursus is opgezet door de gemeente Zwijndrecht en ProDemos en is bedoeld om inwoners enthousiast te maken om politiek actief
te worden. De cursisten hebben op vijf avonden alles geleerd over het reilen en zeilen in
de lokale politiek.

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Waar wij in april onze verwondering uitgesproken hebben over
het uitstel van de aanleg van
kunstgrasvelden bij Pelikaan, vv
Heerjansdam en Groote Lindt,
is ons nu duidelijk geworden
waardoor het gevraagde budget overschreden wordt. Na een
bliksemsnelle uitgevoerde second opinion weten we waar de
meerkosten vandaan gekomen
zijn. Daarnaast hebben de verenigingen meegedacht waar het
allemaal een tandje minder kon.
Immers Zwijndrecht is géén gemeente met onbegrensde financiële mogelijkheden. Wij moeten
bij elke uitgave nadenken of dit
verantwoord is of niet.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht,
facebook.com/abzwijndrecht
of via de mail
Belofte maakt schuld, de vel- f.loos@zwijndrecht.nl.
den gaan er komen wat ons de

Oriëntatieavond 6 juli 2021 over wonen en waardering
vrijwilligers
Dinsdagavond 6 juli vanaf 19.30 uur zijn er
oriëntatiebijeenkomsten van de gemeenteraad over wonen, digitale participatie en het
waarderen van vrijwilligers

trokken inwoners hebben meegedaan aan de
cursus. Romy Verschoor is één van de deelnemers en ze blikt enthousiast terug op de cursus: “Je krijgt een breed beeld over de totale
politiek en wat bepaalt de gemeenteraad en
wat er op een ander niveau wordt besloten.”
Met oog op de verkiezingen in maart 2022 zijn
de politieke partijen nu op zoek naar enthousiaste mensen die politiek actief willen worden. De gemeente hoopt dat cursisten nu ook
de stap nemen om zich verder te ontwikkelen
binnen de plaatselijke politieke partijen. Het
is in een ieders belang dat de gemeenteraad
een afspiegeling is van de Zwijndrechts samenleving.

Doel
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor inwoners die meer willen weten over wat de
gemeente doet, wie binnen de gemeente
beslissingen neemt, hoe de gemeenteraad
werkt, hoe je als inwoner invloed op het beleid van de gemeente kunt uitoefenen en hoe
je raadslid kunt worden. De cursisten hebben Ook meedoen?
ook kennis gemaakt met raadsleden en ze Omdat de belangstelling voor de cursus groot
kregen een workshop debatteren.
is, start de gemeente Zwijndrecht na de zomer
met een tweede cursus. Meer weten? Stel je
Op zoek naar enthousiaste mensen
vraag of meld je aan bij griffie@zwijndrecht.nl
De gemeente Zwijndrecht is blij dat 25 be-

komende jaren iets meer dan
€18.000 euro aan extra uitgaven geeft. Een voor de aanwezige politieke partijen, tijdens de
bespreking, een verantwoorde
keuze. Nu is het zaak om zo snel
mogelijk tot uitvoering van de
gevraagde en beloofde velden
over te gaan of nog beter om zo
snel mogelijk deze velden bespeelbaar opgeleverd te krijgen.
Evenals de voorgaande keer sluiten wij af dat wij deze ontwikkeling met belangstelling zullen
volgen.

streefd wordt naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling/ woningvoorraad en gemixte wijken. Centraal hierbij staan thema’s
zoals de woningbouwopgave, de ontwikkelingen op het sociaal domein, het bouwen
voor de doorstroming in relatie tot starters en
senioren en de ontwikkelingen rond het bezit
van de woningbouwcorporaties. Dit alles tegen de achtergrond dat het nog beter wonen
wordt in Zwijndrecht!
Oriëntatie2
19.30 - 20.15 uur: Motie digitale participatie
20.30 - 22.00 uur: Het waarderen van vrijwilligers

Oriëntatie1
Kijk voor de meest actuele agenda en stuk19.30 - 22.00 uur: Wonen
ken en/of de vergadering live volgen op onze
De raad wordt tijdens deze avond interactief website www.raadzwijndrecht.nl
meegenomen in het woningbouwbeleid. Ge-

Gratis hondenpoepzakjes ophalen bij het gemeentehuis
Vanaf 30 juni kunnen hondenbezitters een
gratis hanger met hondenpoepzakjes afhalen
aan de balie van het gemeentehuis. Handig
om aan een hondenriem te hangen of aan een
sleutelbos vast te maken. Wees er snel bij,
want op is op!
Overlast van hondenpoep op straat is één van
de grootste ergernissen van onze inwoners.
De hondenbezitter is verplicht om de hondenpoep op te ruimen, maar in de praktijk gebeurt
dit helaas te weinig. Door gratis hondenpoepzakjes weg te geven, proberen we de overlast
te verminderen én bewustwording te creëren
bij de hondenbezitters. Dagelijks controleren

onze handhavers en (wijk)agenten of hondenbezitters zich aan de regels houden. Bij een
overtreding kan er een proces-verbaal worden
opgemaakt.

woensdag 30 juni 2021

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE
WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 21 juni 2021 tot en met 27
juni 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Wegafsluitingen

drecht voor de periode van 17 juni 2021
tot en met 16 juli 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het afzetten van een parkeerplaats
naast de bushalte bij het speelterrein
Geerestein in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 28 juni 2021 tot en met 09 juli
2021.

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 17 juni
tot en met 24 juni 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•

Vergunning gebruik openbare ruimte
gewijzigd – voor het plaatsen van een
bouwplaats bestaande uit containers,
buizen, schaftwagen en een toilet ten
behoeve van opslag van materialen voor
de gassanering aan het oranjeplein en
aanliggende straten. Het depot zal worden ingericht op parkeerplaatsen aan de
Mauritsstraat. Dit voor de periode vanaf
11 juni 2021 tot en met 31 december 2021.

Tijdelijke geluidsontheffing in verband
met het houden van een personeelsfeest
op het Develsteincollege in Zwijndrecht.
Dit voor 24 september 2021 van 17.00 tot
22.30 uur.

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

Vergunning gebruik openbare ruimte inzake het plaatsen van een vloeistofdichte
portaalbak, een bouwkeet, een bouwtoilet en bouwhekken. Dit zal worden geplaatst aan de Cort van der Lindenstraat
en in het Noordpark in Zwijndrecht. De
start van de werkzaamheden vindt rond
01 juli 2021 plaats en zal duren tot 29 juli
2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een uitvoerders-/
directiekeet van 3 units, in de groenvoorziening tussen de Laurensvliet en
Jeroen Boschlaan. Dit ten behoeve van
werkzaamheden voor het project Jeroen
Boschlaan in Zwijndrecht voor de periode
van 28 juni 2021 tot en met 24 december
2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een unit/portcabine en drie tenten voor de periode van
30 juni 2021 tot en met 06 juli 2021. De
unit en tenten zullen worden geplaatst op
parkeerplaatsen bij Xiejezo.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een schaftwagen
en toilet op een parkeerplaats bij de Reigerstraat nummer 16 in Zwijndrecht. Dit
voor de periode van 28 juni 2021 tot en
met 30 september 2021.

Ingediende aanvragen
In de periode van 17 juni tot en met 24
juni 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•

•

•

Roerdompstraat 56 (2021-168):
het realiseren van een in-/uitrit
18-6-2021
Van de Spiegelstraat 21 (2021169): het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
20-6-2021
Jollensteiger 26 (2021-170): het
aanpassen van het dakterras 206-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 17 juni tot en met 24
juni 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•
•

•
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een tijdelijke containerlift aan het IJsvogelplein in Zwijn-

•

Gravenhof 4 (2021-082): het plaatsen van een airco-unit 23-6-2021
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
23-6-2021
Klaproosstraat 20 (2021-130): het
uitbreiden van de hal 23-6-2021

De Werf t.h.v. 91 t/m 129 (2021047): het vervangen van het
bestaande hekwerk 24-6-2021
Hoornwijk 27 (2021-132): het plaatsen van een raam in de zijgevel van
de woning 24-6-2021
Burgemeester Doornlaan 22 (2021133): het plaatsen van een dakkapel
24-6-2021

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
Anterieure overeenkomst project Develweg 1 Heerjansdam
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van de op 22 juni 2021, voorafgaand
aan de herziening van het bestemmingsplan Develweg 1 Heerjansdam, gesloten
anterieure overeenkomst. In de overeenkomst heeft de gemeente afspraken vastgelegd rondom de exploitatiekosten die
samenhangen met het project.
Inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf 1 juli 2021
gedurende zes weken ter inzage. In verband met Corona geven wij er de voorkeur
aan om de gedigitaliseerde bestanden op
verzoek toe te mailen. (U kunt dit vragen
via: vergunningen@zwijndrecht.nl). De
zakelijke beschrijving is ook in te zien op
www.zwijndrecht.nl (onder nieuws en
bekendmaking -> bekendmakingen).

- Heer Oudelands Ambacht fase
3a – grote aanpak openbare
ruimte – tot en met december
2022
- Winkelcentrum Walburg - groot
onderhoud - voor meer info:
www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop
- Boshuizen en omgeving –
groot onderhoud – 3 mei t/m
eind juli 2021
- Admiraal de Ruyterweg – as-

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:
14078 of per e-mail: vergunningen@
zwijndrecht.nl
Anterieure overeenkomst project Jhr.
G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2A
Heerjansdam
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van de op 22 juni 2021, voorafgaand
aan de herziening van het bestemmingsplan Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2A Heerjansdam, gesloten anterieure overeenkomst. In de overeenkomst
heeft de gemeente afspraken vastgelegd
rondom de exploitatiekosten die samenhangen met het project.
Inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf 1 juli 2021
gedurende zes weken ter inzage. In verband met Corona geven wij er de voorkeur
aan om de gedigitaliseerde bestanden op
verzoek toe te mailen. (U kunt dit vragen
via: vergunningen@zwijndrecht.nl). De
zakelijke beschrijving is ook in te zien op
www.zwijndrecht.nl (onder nieuws en
bekendmaking -> bekendmakingen).
Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14078 of per e-mail:
vergunningen@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,-.

faltwerkzaamheden op de Admiraal de Ruijterweg tussen de
Burgemeester van ‘t Hoffweg
en de Witte de Withstraat – 13
t/m 17 september 2021
- Lindstedijk – werkzaamheden
aan de spoorwegovergangen 9 juni t/m 4 juli 2021
- Lindelaan – bestratingwerkzaamheden – vanaf 14 juni 2021
(einddatum volgt).

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.

