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Beste Zwijndrechtenaren,
Wordt u er ook wel eens moedeloos van? Boos? Of is er bij
u juist berusting? We betalen
een hoge prijs om het te winnen van corona. Het doet pijn.
Al meer dan tien maanden zet
deze wereldwijde boosdoener
onze levens op hun kop. Alles
is anders. Werken. Boodschappen doen. Sporten. Vergaderen. Les geven. Les krijgen.
Spelen met vriendjes en vriendinnen. Zingen. Chillen.

Meer weten over
coronavaccinatie?
Iedereen verlangt naar
een leven zonder coronaregels.

Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks
is goedgekeurd op tienduizenden mensen is
getest. Zo weten we dat het veilig is en ons

Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.

goed beschermt tegen het virus. Een inenting

Als we ons laten vaccineren, kan corona

beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie,

niet meer zomaar om zich heen grijpen

vrienden en de kwetsbare mensen om je heen.

We volgen de coronaregels met tegenzin. Omdat het moet.
Het is onze gezamenlijke investering in een normaal leven na
corona. Maar tjonge, wat is het lastig. Ga er maar aan staan.
Vanuit huis werken, terwijl jouw kinderen thuis onderwijs
krijgen. Als ondernemer je bedrijf nog langer dicht houden.
Nauwelijks bezoek voor oma in het verpleeghuis. Een lekkere
pot voetbal? Ho maar.
Niets menselijks is ons vreemd. U mag er moedeloos van
worden. Zo lang al. Niks normaal. Het nieuwe normaal? Zo
zal ik deze tijd nooit noemen. Berusten? Nee. Niet voordat
vaccinaties een serieus effect hebben op het aantal besmettingen. Niet voordat onze kinderen gewoon weer naar school
gaan. Niet voordat we naar kantoor, winkel of fabriek kunnen. Naar onze kerk of moskee. Naar onze club om te voetballen, paardrijden of korfballen. Naar het wijkcentrum om
samen FIFA te spelen of een kaartje te leggen.

en krijgen we stapje voor stapje meer
vrijheid terug.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl

Nieuwjaarstoespraak burgemeester
Van der Loo
Burgemeester Hein van der Loo heeft vorige week op
video zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. Een groot
deel van de toespraak stond in het teken van corona.
De burgemeester zegt in de toespraak dat hij weigert om het leven met corona ons nieuwe normaal te
noemen: “Ik wil het bestrijden, de kop indrukken en
definitief uitschakelen.”

De volledige nieuwjaarstoespraak van de burgemeester kunt u zien en nalezen op
www.zwijndrecht.nl/digitalenieuwjaarstoespraak
of scannen via onderstaande QR-code.

Ik blijf samen met u vechten tegen corona totdat we onze
levens weer normaal kunnen leven. Dat perspectief zie ik.
Dit jaar. Voor de zomer? Laten we daar ons best voor blijven doen. Door onze schouders eronder te blijven zetten. We
gaan nu nog gebukt onder corona, maar aanstonds rechten
we onze rug. Dan vieren we de overwinning op dit virus.
En ondertussen? Ondertussen begrijp ik de vergaande maatregelen. Bedoeld om onze pijn zo kort mogelijk te laten zijn.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus kabinet:
strak in de leer, vaccineren tot u een ons weegt en daarna zo
snel mogelijk naar normaal.
Wij Zwijndrechtenaren houden vol. Er is licht aan het einde
van de tunnel.
Ik wens u gezondheid en geluk in een normaler 2021.

Hein van der Loo
Burgemeester
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Maak kennis met Gem
De virtuele assistent op zwijndrecht.nl
Sinds 4 januari 2021 maakt gemeente Zwijndrecht gebruik van een virtuele assistent,
genaamd Gem. Gem is een chatbot en beantwoordt 24 uur per dag vragen over verhuizen,
paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.
Gem geeft ook antwoord op andere eenvoudige vragen en is een toevoeging aan de bestaande contactmogelijkheden, zoals telefoon,
contactformulieren en de livechat.

zijn voor inwoners. Gem heeft ‘lerende’ technologie en gaat daarom vragen steeds beter begrijpen, en zal daardoor steeds betere antwoorden
geven. De chatbot houdt van korte, duidelijke
vragen en heeft geen persoonlijke informatie
nodig om te kunnen helpen. Weet Gem het antwoord op de vraag niet? Dan schakelt Gem het
gesprek tijdens openingsuren automatisch door
naar de livechat, zodat u de vraag direct kunt
stellen aan een medewerker van de gemeente.

Proefperiode
De ambitie is dat alle gemeenten met Gem gaan
werken. De gemeenten die op dit moment Gem
gebruiken, zitten nog in een proefperiode. Na
Meer gesprekken = meer leren
deze proefperiode delen de gemeenten hun erAls gemeente gaan we graag mee met digitale Chatten met Gem?
varingen. De proefperiode in Zwijndrecht loopt
ontwikkelingen, die een toegevoegde waarde Gem is te vinden op de website van gemeente tot en met 1 juli 2021.

Online bijeenkomst, denkt u
mee?
In de weken voor Kerst 2020 hebben we online met een aantal inwoners en professionals
uit de Drechtsteden gesproken over ‘zon in
restruimten’ en ‘grootschalige opwek van
duurzame energie’. Het is nu tijd voor de volgende ronde. Praat u deze maand ook mee?

De energietransitie
De aanleiding voor deze grootschalige energietransitie is iedereen bekend. Het klimaat verandert: de gemiddelde temperatuur op aarde
stijgt en de weersextremen nemen toe. Dat
komt doordat er steeds meer broeikasgassen
zoals CO2 in de lucht komen. Klimaatverandering is niet te stoppen, maar gaat minder hard
als we wereldwijd minder CO2 uitstoten. Het
proces van opwarming en verandering willen
we dus beperken, zodat de generaties na ons
op een gezonde aarde kunnen leven. Gedreven
door deze urgentie voelen wij in de Drechtsteden de noodzaak om met elkaar de schouders
eronder te zetten. Ook wij in Zwijndrecht!

Waar gaat het over?
We moeten in Nederland de omslag maken
naar duurzame energie. Naast zonnepanelen
op (grote) daken, onderzoeken we ook de mogelijkheden van zonnepanelen in restruimten
zoals bermen, (voormalige) stortplaatsen en
braakliggende terreinen. Maar ook grootschalige opwek van duurzame energie. We hebben
het dan over zonneparken en windturbines. In
de Drechtsteden hebben we drie zoekgebieden De Drechtsteden gaan (samen) voor nieuwe
benoemd: bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de energie! Denkt u met ons mee?
A15.
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Woningen in Zwijndrecht
gesloten vanwege
hennepkwekerij
Burgemeester Hein van der Loo van Zwijndrecht heeft twee woningen aan de Sypestein
en de Opera in Zwijndrecht gesloten vanwege
de vondst van een hennepkwekerij in de woningen. De politie kwam de hennepkwekerijen
op het spoor na de melding van een poging
tot inbraak respectievelijk eigen onderzoek.
Beide kwekerijen zijn direct geruimd. De woning aan de Sypestein is tot 16 maart 2021 gesloten, de woning aan de Opera tot 29 maart.
Sinds 1 mei 2018 sluit de gemeente elk pand in
Zwijndrecht en Heerjansdam voor de maximale
termijn van drie maanden, als er een handelshoeveelheid drugs, een hennepkwekerij of een
drugslab wordt aangetroffen. Ook bij voorbereidende activiteiten voor het opzetten van
een kwekerij of een drugslab zal de gemeente
panden tijdelijk sluiten. Burgemeester Van der
Loo wil met het sluiten van panden de openbare orde herstellen, herhaling voorkomen en
het signaal afgeven dat hij deze praktijken niet
tolereert.

Na de melding van een poging tot inbraak trof
de politie in de woning aan de Sypestein een
professioneel ingerichte hennepkwekerij aan
met 339 planten. Tijdens een ander onderzoek
trof de politie een hennepkwekerij aan in de
woning aan de Opera. Ook hier ging het om
een professioneel ingerichte kwekerij met 680
planten. Vooralsnog is er geen verband geconstateerd tussen de twee hennepkwekerijen. Bij
beide woningen was sprake van het illegaal aftappen van stroom.
Gevaar voor openbare orde en veiligheid
Hennepteelt is illegaal, strafbaar en leidt, vooral in woningen, tot gevaarlijke situaties voor bewoners en omwonenden. De kans op brand en
lekkage is groot. Gebruikte apparatuur is veelal
brandgevaarlijk. Stroom wordt vaak ondeugdelijk afgetapt en het elektriciteitsnetwerk overbelast. Criminelen die zich bezighouden met
hennepteelt gebruiken onderling vaak geweld
en trekken mogelijk meer criminaliteit aan.

Help mee hennepkwekerijen te bestrijden!

Elektriciteit in 2030
Elektriciteit gaan we
opwekken via:
•

•

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een
in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 09008844 of bel
Zonneparken
in Meld Misdaad Anoniem, 0800ongebruikte
gebieden
7000. U kunt
ook een melding doen bij de
(langs de snelweg bijvoorbeeld)
gemeente via 14078 of gemeente@zwijndrecht.nl.
Zonnepanelen op
hennepkwekerij
grote daken

Signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij zijn:
•
Aanwezigheid van hennepgeur;
•
Onveilige situaties door illegale
aanpassingen in de meterkast of
elektriciteitsaansluiting;
•
Constant zoemend of ronkend geluid;
•
Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan;
•
Op ongebruikelijke tijdstippen verkeersbeweging van en naar het pand.
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Blijf fit boekje voor ouderen in
Zwijndrecht en Heerjansdam!
Heeft u de nieuwjaarseditie van het BLIJF FIT
boekje van de Vivera sportcoaches al voorbij
zien komen? In de nieuwjaarseditie komen de
bekende thema’s weer voorbij. Met dit keer
onder meer:

gezellig mee te wandelen met de Vivera sportcoach, te fietsen (Doortrappen) of om te bewegen in het park? Geef u gegevens dan vast door
via het onderstaande e-mailadres.
Thuis bewegen
De Vivera sportcoaches geven u graag advies
•
Vivera Sport interview met Eric Schuuring om thuis voldoende in beweging te blijven. Juist
van Fithockey HC Derby;
in deze periode is bewegen erg belangrijk, ook
•
Wandeltips om in 2021 méér te gaan wan- preventief. Weet u niet zo goed hoe te starten of
delen;
wilt u praktische tips om thuis voldoende in be•
Doortrappen: Veiliger fietsen tot je 100e weging te blijven neem dan contact met ons op.
(wordt ambassadeur);
•
Valpreventie: Wat kunt u zelf doen om een Boekje ontvangen?
val te voorkomen voor u zelf of voor een Heeft u interesse en wilt u ook graag de volander?
gende editie van het Blijf FIT boekje ontvangen?
Mail dan uw adres en postcode met verzoek
Bewegen zodra het weer kan
tot ontvangst van het boekje naar viverasportZodra de richtlijnen het lokaal weer toelaten coach@hattricksport.nl. Indien u uw telefoonzullen diverse activiteiten en bijeenkomsten nummer achterlaat, kunnen wij contact met u
(al dan niet in een aangepaste vorm) weer her- opnemen. Voor meer informatie ga naar www.
start worden. Heeft u interesse om bijvoorbeeld viverazwijndrecht.nl.

Wijkplatform HOA bedankt!
De leden van wijkplatform HOA ( Heer
Oudelands Ambacht) hebben onlangs besloten te stoppen met hun vrijwilligerswerkzaamheden bij het wijkplatform. Dit
betekent dat de wijk HOA vanaf 1 januari
dit jaar geen wijkplatform meer heeft.
Inzet wijkplatform
Het wijkplatform bestond al lange tijd uit
drie bewoners uit de wijk, namelijk; Lydia
Bijnagte, Nel Meijer en Ali ten Aaf. De drie
dames hebben zich jarenlang met hart en
ziel ingezet voor de wijk, respectievelijk
maar liefst 15 en 23 jaar lang. Vele jaren
organiseerden zij diverse activiteiten zoals
het Kerst Sportevent, burendag, een bingomiddag en ieder jaar weer
een gezellige High Tea voor
alle 75 plussers in de wijk.
Daarnaast ondersteunde
het platform vanuit haar
leefbaarheidsbudget
diverse activiteiten in de
wijk zoals de buitenspeeldag en buurtbarbecues en
ook de mooie hangende
plantenbakken in de wijk
werden geregeld door het
wijkplatform. De platformleden volgden ook alle ontwikkelingen in de wijk en
dachten hier actief in mee, waarbij zij hun
suggesties gaven aan o.a. de gemeente
Zwijndrecht. Ook gaven zij signalen uit de
wijk door aan politie, het jongerenwerk van
Diverz, de gemeente en andere instanties.
Leuk om te melden is dat Lydia Bijnagte
begin 2018 welverdiend de Zwijndrechtse
Heugel kreeg uitgereikt. Deze erespeld ontving zij vanwege haar jarenlange inzet bij
het platform. Zij is vanaf de oprichting in
1997 tot op heden zeer actief betrokken ge-

weest bij het wijkplatform. Eerst in diverse
werkgroepen en later als voorzitter/ penningmeester.
Afscheid
De gemeente Zwijndrecht bedankt de drie
dames voor hun jarenlange inzet. Zodra de
situatie met corona het toelaat neemt de
gemeente, waaronder wijkwethouder Jos
Huizinga graag op een goede en leuke manier afscheid van de drie platformleden, om
hen te bedanken voor hun jarenlange inzet!
Actieve wijkbewoners gezocht
In december hebben de leden van het wijkplatform een mooie kerstkaart huis- aan
huis bezorgd in de wijk om
alle bewoners een gelukkige kerst en nieuw jaar
te wensen en om iedereen te laten weten dat zij
eind 2020 zouden stoppen
met het wijkplatform. Zij
deden in deze kerstkaart
ook de oproep aan medewijkbewoners om zich
in te zetten voor de wijk,
zodat activiteiten zoals
het kerstsportevent en de
High tea voor de 75 plussers niet verloren hoeft te
gaan. Zij lieten in hun kerskaart ook weten
dat wijkbewoners met al hun initiatieven
en activiteiten terecht kunnen bij PAK AAN!
Zwijndrecht.
Wilt u zich aanmelden als lid van een nieuw
platform in de wijk? of wilt u zich op een
andere manier voor de wijk inzetten? Neem
dan contact op met de gemeente Zwijndrecht via het e-mail adres wijkbureau@
zwijndrecht.nl of telefonisch 078 770 37 05

Wegafsluitingen
Hieronder vindt u een overzicht van alle wegafsluitingen en omleidingen in de gemeente
Zwijndrecht. Op www.zwijndrecht.nl/wegafsluitingen kunt u de omleidingen zien op een
interactieve kaart.

sloten vanwege werkzaamheden aan de riool
en de bestrating. De datum wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, is nog niet bekend.
Fietsers worden onder aan de dijk omgeleid.
Voetgangers worden aan de overzijde omgeleid.

Geen wegafsluitingen

Wegafsluitingen wijk Kort Ambacht
Geen wegafsluitingen

Winkelcentrum Walburg
Het parkeerterrein van winkelcentrum Walburg knapt op! Op onze website www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop kunt u op de hoog-

Wegafsluitingen wijk Nederhoven
Geen wegafsluitingen
Wegafsluitingen wijk Walburg

Wegafsluitingen wijk Centrum
Ringdijk parallelrijbaan (externe aannemer;
bij Euryza)
De Ringdijk parallelrijbaan (bij Euryza) is afge-

Wegafsluitingen wijk Noord

te blijven over de laatste stand van zaken over
de werkzaamheden.
Wegafsluitingen dorp Heerjansdam en het
buitengebied tussen Zwijndrecht en Heerjansdam
Geen wegafsluitingen
Wegafsluitingen Bedrijventerreinen
Geen wegafsluitingen
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Wij hunkeren naar menselijk contact, U
ook?

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Oriëntatieavonden raad over afval,
groen en zwembad
De raad praat tijdens een tweetal digitale
oriëntatieavonden over huishoudelijk afval,
groen en het zwembad. Meekijken kan via
video live verbinding. Dit gebeurt op de volgende data:
•

•

Donderdag 14 januari
- 19.30 tot 21.30 uur Huishoudelijk afval: Deze oriëntatieavond is een vervolg op de eerdere carrousel op 20
november en de oriëntatieavond op
24 november. De door de raad nog
openstaande gestelde vragen worden
beantwoord.

cessen die voor 2021 op de agenda
staan. Het gaat om het bomenbeleid
en de raakvlakken die het IBOR plan
heeft met de groenvisie.
- 21.45 tot 22.45 uur Uitwerking beheervorm van het nieuwe zwembad: De
raad heeft opdracht gegeven naast de
start van de aanbesteding van het nieuwe zwembad ook een plan van aanpak
te maken om te komen tot Sportbedrijf
Zwijndrecht dat het zwembad gaat exploiteren. De raad wordt meegenomen
in de uitwerking van de keuze voor de
beheervorm en kan input geven. Deze
bijeenkomst wordt afgesloten met een
impressie van het voorlopige ontwerp
van het nieuwe zwembad

Dinsdag 19 januari
- 19.30 tot 21.30 uur Groen Leeft: De
raad wordt bijgepraat over de voortgang van de groenvisie. Welke projec- Kijk op onze website www.raadzwijndrecht.nl
ten zijn in 2020 uitgevoerd en welke voor de video live verbinding, actuele inforactiviteiten staan er voor 2021 op de matie vindt u bij vergaderingen.
planning. Ook wordt de Raad geïnformeerd over twee besluitvormingspro-

Groot onderhoud voor Witte de Withstraat
De buitenruimte van de Witte de Withstraat
en omgeving is toe aan vervanging. Het
maaiveld is verzakt en het straatwerk is in
slechte staat. Het grootste deel van de riolering is bijna zestig jaar oud en aan vervanging toe.

het straatwerk noodzakelijk en hiermee kan
extra overlast voor omwonenden worden
voorkomen.

Efficiënt ingerichte wijk
Tijdens de raadvergadering van 5 januari
heeft de gemeenteraad het krediet van €
Naast vernieuwing van riolering en bestra- 2.650.000,- beschikbaar gesteld voor de peting omvat het project de vernieuwing van riode van 2020 t/m 2022 om over te gaan tot
openbare verlichting, speelvoorzieningen en de aanbesteding van de Witte de Withstraat.
groen. De weg wordt opgehoogd, de speelplaatsen en de openbare verlichting worden Onder andere Johan Limberger (CDA) comaangepakt. In het ontwerp is er extra aan- plimenteerde wethouder Jacqueline van
dacht voor groen, biodiversiteit en klimaat- Dongen (leefomgeving, wonen, klimaat&
adaptatie.
energie) voor het inbrengen van het duurzaamheidaspect in dit project en het efficiAangrenzende straten
ënt inrichten van de Witte de Withstraat en
Tijdens de voorbereiding van dit project bleek omgeving. De raad stemde er mee in dat het
dat het verstandig is om ook een tweetal aan- voorstel als hamerstuk naar de raad gaat op
grenzende straten (Admiraal Trompstraat en 26 januari.
Adriaan Banckertstraat) mee te nemen in het
project. Dit is vanuit de technische staat van

RaadsFlits
Nieuwsgierig naar nieuws van de gemeenteraad van Zwijndrecht? Lees regelmatig onze
nieuwsbrief de RaadsFlits over de vergaderingen van de gemeenteraad en blijf op de

hoogte van wat de Zwijndrechtse politieke
partijen vinden. Neem een (gratis) abonnement op onze digitale nieuwsbrief. Meld je
aan op onze website www.raadzwijndrecht.nl

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

2020 zal de geschiedenisboeken
in gaan als het jaar van de Covid-19 pandemie die nu al weer
10 maanden gaande is. Terwijl wij
dit zo schrijven, denken wij: ‘zo
lang alweer, het lijkt wel gisteren’.
Een vaccin is beschikbaar zodat
we kunnen gaan werken aan het
overwinnen van dit virus. Zoals we
de bof, mazelen en rodehond overwonnen hebben en we daarvoor als
kind ingeënt moeten worden met
de bekende BMR prikken.
De feestdagen liggen achter ons.
Deze zijn anders gevierd dan ooit
tevoren. Niet groots met je kennissen, familie en/of vrienden, maar
dit jaar met je eigen gezin of met
beperkt bezoek. Misschien moeten

we dit zien als ‘minder is soms ook
meer’. Hoe lang is het geleden dat
u echt alleen met uw eigen gezin,
partner of vriend deze dagen hebt
kunnen vieren zonder andere verplichtingen?
Voor 2021 wachten ons weer vele
uitdagingen, mooie kansen, en
hoop ik dat we elkaar snel weer
de hand kunnen schudden, een
schouderklopje kunnen geven
hier en daar in plaats van een elleboogstoot uit te delen.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/ of mail
naar f.loos@zwijndrecht.nl

Natuureduatiecentrum Hooge Nesse
Tijdens de gemeenteraadsvergadering op
dinsdag 5 januari 2020 is de gemeenteraad
bijgepraat over het Natuureducatiecentrum
Hooge Nesse. Ook werd de gemeenteraad
gevraagd in te stemmen met het projectplan.
Duurzaamheid in alle facetten stond centraal
in de bouw van het Natuureducatiecentrum.
Het was een unieke samenwerking tussen
de Stichting Hooge Nesse / Veerplaat, SUSateliers van de Hogeschool Rotterdam en
de gemeente Zwijndrecht. Mede ook gerealiseerd dankzij de provincie Zuid-Holland,
het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
en vele andere.
In oktober 2018 is gestart met de bouw. De
werkzaamheden bleken complexer dan voorzien. Daarbij kwamen nog onvoorziene tegenslagen zoals de coronacrisis waardoor
de bouw langer heeft geduurd en er financieel meer geïnvesteerd is dan begroot. De
gemeente heeft samen met alle betrokken
partijen het proces geëvalueerd. Belangrijke
punten zijn dat er onvoldoende beschikbare
professionele begeleiding was en er nadruk-

kelijker gestuurd had moeten worden op met
name financiën en planning.
Ondanks de tegenslagen zijn betrokkenen
zich blijven inzetten om tot het gewenste resultaat van de bouw van het Natuureducatiecentrum te komen. Het gebouw is inmiddels
technisch opgeleverd en de gemeente is bezig
om het Natuureducatiecentrum door middel
van een
huurkoopovereenkomst te verkopen.
De gemeenteraad vindt het gebouw prachtig
en ziet de vele mogelijkheden. Het is mooi dat
alle partijen nog steeds betrokken zijn bij de
toekomst van het gebouw. Toch zijn er nog
veel vragen, met name over de financiën. Er
zijn te veel onduidelijkheden waardoor het te
vroeg is om in te stemmen met het projectplan. Wethouder Jansen heeft een uitgebreide
toelichting gegeven. Uiteindelijk is afgesproken om extra financiële cijfers toe te voegen
aan het projectplan en het plan daarna opnieuw voor te leggen aan de raad als debatstuk.

Webinar Belastingdienst voor
gedupeerden toeslagenaffaire,
19 januari 2021
De Belastingdienst organiseert op dinsdag
19 januari van 20.00 tot 21.30 uur een online
bijeenkomst (webinar) voor ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via
een link op de website www.socialedienstdrechtsteden.nl/toeslagaffairedrechtsteden.
Op deze website vindt u ook meer informatie
over ondersteuning aan gedupeerden van de
toeslagenaffaire in de Drechtsteden.

woensdag 13 januari 2021

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode
van
04 januari 2021 tot en met 10 januari 2021,
de volgende beschikkingen afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een bouwterrein
met rondom bouwhekken aan de achterzijde van Zonnestein 120 (Swanendrift zijde)
in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 15
januari 2021 tot en met 1 november 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een bouwterrein
met rondom bouwhekken aan de Duivenvoorde in Zwijndrecht ten behoeve van de
onderhoudswerkzaamheden aan complex
Duivenvoorde. Dit voor de periode van 11
januari 2021 tot en met 26 maart 2021.
Exploitatievergunning voor het horecabedrijf Veerplein Food & Fondue, gelegen
aan het Veerplein 31, 3331 LD in Zwijndrecht. Deze vergunning is voor onbepaalde tijd verleend.
Verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen met een paramotor (gemotoriseerd
schermvliegtuig)
vanaf het weiland, gelegen aan de Langeweg in Zwijndrecht en gelegen tegenover
Langeweg ter hoogte van huisnummer 93
Ambacht, voor recreatief gebruik m.i.v. 4
januari 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 31 december 2020 tot
en met 8 januari 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
•
•

Lindtsedijk 215 (2021-001): het
vervangen van het tuinhuis aan de
zijkant van de woning 4-1-2021
Prinses Beatrixstraat 25 (2021-002):
het plaatsen van een aanbouw
aan de achterzijde van de woning
4-1-2021

Rectificatie
In de week van 24 december tot en met 31
december 2020 zijn de volgende aanvragen gepubliceerd:
•
Van Hogendorplaan 10 (2020-258)
het verwijderen van draagmuren
27-12-2020
•
Burg. de Bruïnelaan 1E (2020-259)
het vervangen van bijkeuken naar

tuinkamer 31-12-2020
Dit moet zijn:
•
Van Hogendorplaan 10 (2020-286)
het verwijderen van draagmuren
27-12-2020
•
Burg. de Bruïnelaan 1E (2020-287)
het vervangen van bijkeuken naar
tuinkamer 31-12-2020
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 31 december 2020 tot
en met 8 januari 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning
verleend (adres, activiteit, datum besluit):
•

Slauerhoffstraat 17 (2020-241): het
plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning 8-1-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 31 december
2020 tot en met 8 januari 2021 van de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een
termijn van 6 weken:
•
•

Dorpsstraat 173-175 HJD (2020247): het samenvoegen van 2
woningen 5-1-2021
Lindelaan t.p.v. 36, 38, 38A en 38B
(2020-085-U): het bouwen van 26
appartementen en het aanleggen
van een uitrit 8-1-2021

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
Verleende omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden Mimosastraat
4
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat zij een omgevingsvergunning (2019-052-U) hebben
verleend met toepassing van artikel 2.12
lid 1 onder a onder 3º van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor
de realisatie van zes patiowoningen op de
plek van de nevenruimten van de voormalige St. Petruskerk aan de Mimosastraat
4. Het gaat hierbij om het afwijken van
het bestemmingsplan met een uitgebreide procedure Wabo voor de activiteiten
‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels

ruimtelijke ordening’. Burgemeester en
wethouders van Zwijndrecht hebben tevens besloten hogere grenswaarden Wet
geluidhinder vast te stellen. Dit besluit is
nodig omdat de nieuwe woningen een hogere geluidbelasting zullen ondervinden
ten gevolge van wegverkeerslawaai van de
A16 (maximaal 49 dB) en industrielawaai
(maximaal 53 dB(A)).

ren aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Een beroepschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: naam en adres van de indiener,
dagtekening, omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt, alsmede
de gronden van het beroep.
Zwijndrecht, 13 januari 2021

Inzage
De
verleende
omgevingsvergunning
(identificatienummer
NL.IMRO.0642.
WA07Mimosastr-3001) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen met
bijbehorende stukken vanaf 14 januari
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 telefonisch
een afspraak te maken via telefoonnummer 14 078).
De omgevingsvergunning is ook in te zien
op www.zwijndrecht.nl (onder inwoners
bestemmingsplannen  omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) en
daarnaast is de omgevingsvergunning te
raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder vermelding van bovengenoemd identificatienummer.
Beroep en voorlopige voorziening omgevingsvergunning
Tegen het genoemde besluit kan een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze
heeft ingediend, beroep instellen. Het
beroepschrift moet gestuurd worden naar
de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: naam en adres van de indiener;
dagtekening; omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt, alsmede
de gronden van het beroep. Het instellen
van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt,
kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter,
sector bestuursrecht. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Aan het instellen van beroep en
het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Beroep hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Tegen het genoemde besluit kan een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze
heeft ingediend, beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. U doet dat door een brief te stu-

VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 8 januari 2021 de volgende verkeersbesluiten bekendgemaakt
in de Staatscourant.
Dit betreft de volgende besluiten (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1. Een parkeerplaats aan de Zonnestein
aan te wijzen als gereserveerde parkeerplaats voor invalide parkeren op
kenteken door middel van het plaatsen
van verkeersbord E6 inclusief onderbord met kentekennummer;
2. Een tweede parkeerplaats aan de Meubelmaker aan te wijzen als gereserveerde parkeerplaats voor elektrisch laden
bij een reeds bestaande laadpaal door
middel van een aanpassing in het onderbord.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van 8 januari 2021
tot en met 18 februari 2021 bezwaar maken bij het college van Burgemeester en
wethouders. De manier waarop u dit kunt
doen, staat elders op deze pagina.
Nadere informatie
De stukken liggen van 8 januari 2021 tot
en met 18 februari 2021 ter inzage op het
gemeentehuis. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met accountmanager
parkeren, via telefoon: 14 078 of per email: gemeente@zwijndrecht.nl.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 13 januari 2021 de volgende verkeersbesluiten bekendgemaakt
in de Staatscourant.
Dit betreft de volgende besluiten (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1. Twee parkeerplaatsen aan het Gerbrandyplein aan te wijzen als gereserveerde
parkeerplaatsen voor elektrisch laden bij
een nieuw te realiseren publieke laadpaal, door
middel van verkeersbord E4 en onderbord
elektrisch laden;
2. Twee parkeerplaatsen aan de Kloosstraat aan te wijzen als gereserveerde
parkeerplaatsen voor elektrisch laden

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

bij een nieuw te realiseren publieke
laadpaal, door middel van verkeersbord
E4 en onderbord elektrisch laden;
3. Twee parkeerplaatsen aan de Celebeslaan aan te wijzen als gereserveerde
parkeerplaatsen voor elektrisch laden
bij een nieuw te realiseren publieke
laadpaal, door middel van verkeersbord
E4 en onderbord elektrisch laden.

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 € 178,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 354,-.

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van 13 januari 2021
tot en met 24 februari 2021 bezwaar maken bij het college van Burgemeester en
wethouders. De manier waarop u dit kunt
doen, staat elders op deze pagina.
Nadere informatie
De stukken liggen van 13 januari 2021 tot
en met 24 februari 2021 ter inzage op het
gemeentehuis. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met accountmanager
parkeren, via telefoon: 14 078 of per email: gemeente@zwijndrecht.nl.

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.

