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Podcast #12 van burgemeester Hein van der Loo
Wat Zwijndrecht betekent voor Mohammed Benzakour
Hij was het eerste buitenlandse jongetje op
zijn basisschool in de Sterrenbuurt in Zwijndrecht. Nu is Mohammed Benzakour schrijver, dichter, journalist, columnist en socioloog, visser en imker. Burgemeester Hein
van der Loo spreekt in zijn podcast #12 met
hem over zijn onbezorgde jeugd in Zwijndrecht, zijn passie voor de Nederlandse taal
en over hoe hij zijn woonplaats Zwijndrecht
steeds meer is gaan waarderen.

Onbezorgde jeugd
Hij groeide op in Zwijndrecht. Na de kleuterschool ging hij naar de katholieke Minister
Calsschool. Daarna deed hij het vwo op het
Walburg College. In de podcast vertelt Mohammed Benzakour over zijn onbezorgde
jeugd in Zwijndrecht, die hij niet had willen
missen.
Zwijndrecht
Mohammed Benzakour woont nog steeds in
Zwijndrecht. Hij vertelt dat hij zijn woonplaats
steeds meer gaat waarderen. Zo geniet hij op
zondag van de luidende kerkklokken en van
de rust op straat. Hij is blij dat er één dag in de
week is waarop niet alles draait om de consumentenmaatschappij.

Marokko
Mohammed Benzakour was drie toen hij vanuit Marokko naar Zwijndrecht verhuisde. Zijn
ouders waren analfabeet. Niet geletterd. Niet
geschoold. Ze konden niet lezen en schrijven.
Zelf ontwikkelde hij een grote passie voor
de Nederlandse taal. Zo schreef hij het boek
Yemma, stilleven van een Marokkaanse moe- De podcast kunt u beluisteren via Soundder over zijn eigen moeder. Dat boek kon zijn cloud, Spotify, iTunes en www.zwijndrecht.
moeder zelf niet lezen. Dat noemt Moham- nl/podcast en door de QR-code te scannen.
med Benzakour in de podcast enerzijds pijnlijk, maar hij vertelt ook dat het hem ook de
vrijheid gaf om alles op te schrijven.

Burgemeester Hein van der Loo spreekt in podcast #12 met Mohammed Benzakour.

Kwaliteit Planetenbuurt
verbeteren

Korting op uw zorgverzekering met
de Gemeentepolis Drechtsteden

De gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Trivire willen de kwaliteit in de Planetenbuurt in Zwijndrecht verbeteren. Zij gaan
gezamenlijk onderzoeken welk plan haalbaar is voor het verbeteren van de woningen en de woonomgeving. Wethouder Jos
Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling) en bestuurder Tinka van Rood (Trivire) ondertekenden hiervoor op donderdag 16 december
2021 een intentieovereenkomst. Dit deden
zij voor Jupiterstraat 9: de plek waar in het
nieuwe jaar een tijdelijk wijkkantoor wordt
ingericht waar bewoners uit de wijk terecht
kunnen met al hun vragen.

Voor 2022 biedt de Sociale Dienst Drechtsteden weer de mogelijkheid om een gemeentepolis af te sluiten via de VGZ. U sluit
hiermee een basis- en een aanvullende ziektekostenverzekering af die veel zorgkosten
ruim vergoedt. U betaalt voor deze uitgebreide zorgverzekering minder dan normaal,
want de sociale dienst betaalt mee en de
verzekeraar geeft korting.

nieuwbouw. Ook komt er meer ruimte voor
groen in de wijk. Dit moet bijdragen aan een
goede waterberging, minder hittestress in de
zomer door plaatsing van grote bomen en
moet een ﬁjne plek worden voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten.
Hoe nu verder?

De volgende stap is het verder uitwerken
van bovengenoemd scenario en het verkennen van de haalbaarheid. Met het sluiten van
de intentieovereenkomst verbinden partijen
zich aan deze gezamenlijke doelstelling.
Masterplan Diztrikt Noord

De plannen

In de afgelopen periode hebben de gemeente
Zwijndrecht en Trivire samengewerkt aan een
nieuwe invulling voor de Planetenbuurt. De
doelstellingen voor de buurt zijn vertaald in
een scenario. Hierin staat de intentie dat een
deel van de woningen in de Planetenbuurt
wordt gerenoveerd en een deel van de woningen wordt gesloopt en vervangen door

Is deze zorgverzekering iets voor u?
Deze gemeentepolis is interessant voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten.
U kunt voor een relatief lage premie een zeer
uitgebreide verzekering afsluiten. Heeft u lage
zorgkosten, maar weinig reserve om onverwachte zorgkosten op te vangen? Ook dan kan
deze zorgverzekering interessant zijn. U bent zo
altijd goed verzekerd en kunt de zorg krijgen die
u nodig heeft.

Aanmelden voor de Gemeentepolis Drechtsteden (vanaf 1 januari 2022) is nog moge- Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van
lijk tot en met 31 december 2021. U kunt uw de Sociale Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd.
zorgverzekering afsluiten op
www.gezondverzekerd.nl/Drechtsteden.

De Planetenbuurt ligt in de wijk Noord. Hiervoor stelde de gemeente Zwijndrecht onlangs het masterplan Diztrikt Noord op voor
de komende 10 à 20 jaar. Het verbeteren van
de woonkwaliteit is één van de doelstellingen
van het masterplan. Gemeente Zwijndrecht
en Trivire verwachten in 2022 het haalbaarheidsonderzoek voor de aanpak van Noord af
te ronden.

Ideeën voor de wijk Maasterras-West? Vul de enquête in!
De wijk Maasterras-West, vlakbij het station
van Zwijndrecht, wordt omgevormd tot een
aantrekkelijke, stedelijke wijk voor jong en
oud. Een wijk waar u wooncarrière kunt maken en met voorzieningen die ondernemerschap, creativiteit en ontmoeting stimuleren.

We zijn benieuwd wat u denkt dat dit gebied
nodig heeft. Dat kan vanuit het oogpunt van
(mogelijk toekomstige) bewoner of ondernemer, of misschien woont u in de buurt en
spreken bepaalde voorzieningen u aan voor
deze wijk. En welke sfeer en inrichting zou de
openbare ruimte in deze wijk moeten krijgen?

VORM en Blauwhoed, de ontwikkelaars die
bezig zijn met een plan voor het gebied, horen het graag. Vult u de enquête in? U vindt
de enquête op www.diztrikt.nu. U kunt de enquête ook scannen via de QR-code hiernaast.
Invullen kost maar 5 minuten en is volledig
anoniem.

woensdag 29 december 2021

Nieuwe hardlooproute met QR-code
maakt bewegen nog makkelijker!
In beweging blijven kan nu nog makkelijker
dankzij de nieuwe hardlooproute met QRcodes. De 5 km lange hardlooproute loopt
door een gedeelte van Zwijndrecht. Er zijn
13 paaltjes geplaatst met daarop een QRcode. Van het Raadhuisplein, via Koniginneweg naar Laan van Walburg, door naar het
Noordpark en daar langs het water richting
Veerplein en via Rotterdamseweg weer naar
het Raadhuisplein. U kunt natuurlijk ook
zelf het startpunt bepalen.

Met de QR-FIT app of de camera van uw mobiele telefoon scant u de QR code. U selecteert
uw niveau (beginner, gemiddeld en gevorderd)
en vervolgens krijgt u een conditionele of spierversterkende oefening. Bekijk de instructievideo of de uitgeschreven tekst en voer de oefening uit. Ga naar de volgende paal, scan deze
en maak de route af. Scant u de code de volgende dag nog een keer dan kunt u een andere
oefening krijgen. Er zit namelijk een 24 uurs
roulatiesysteem achter de codes, waardoor de
route elke dag anders is.

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

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN

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

Door of namens burgemeester en
wethouders of de burgemeester OMGEVINGSVERGUNNINGEN
zijn, in de periode van 20 december
2021 tot en met 26 december 2021, Ingediende aanvragen
de volgende beschikkingen afgege- (geen besluit)
In de periode van 16 december tot
ven:
en met 23 december 2021 zijn de
•
Vergunning gebruik openbare volgende aanvragen om een omgeruimte voor het plaatsen van vingsvergunning ingediend (adres,
een container op een parkeer- activiteit, datum ontvangst):
plaats nabij de Wiekslag 1 in •
Jan Steenstraat, hoek Van
Heerjansdam voor de periode
Ostadestraat-Nicolaas Maesvan 13 januari 2022 tot en met
straat (2021-317): het kappen
13 februari 2022.
van 4 bomen 14-12-2021
•
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van Verleende omgevingsvergunning
een bouwafvalcontainer op een reguliere procedure (besluit)
parkeerplaats ter hoogte van In de periode van 16 december tot
de Abraham Kuypersingel 41 1 en met 23 december 2021 zijn de
in Zwijndrecht voor de periode volgende aanvragen om een omgevan 3 januari 2022 tot en met 21 vingsvergunning verleend (adres,
januari 2022.
activiteit, datum besluit):
•
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van •
Griendwerkersstraat 10 (2021een bouwafvalcontainer op een
216): uitbreiding hal, toevoeparkeerplaats ter hoogte van
gen overkapping en aanleggen
de Abraham Kuypersingel 41 1
uitrit 17-12-2021
in Zwijndrecht voor de periode •
Assumburg 3 (2021-243): het
van 3 januari 2022 tot en met 21
realiseren van een aanbouw 17januari 2022.
12-2021
•
Standplaatsvergunning voor de •
Duivenvoorde t.h.v. 2 (2021wekelijkse verkoop van loem264): het kappen van 2 Elzen
pia’s op dinsdag tot en met zaen 1 Berk 23-12-2021
terdag, locatie Wagenveld, voor •
Duivenvoorde 2 (2021-265) het
de periode van 1 januari 2022
tijdelijk (26 maanden) huisvestot en met 31 december 2025.
ten van de school 23-12-2021
•
Standplaatsvergunning voor •
Elgarstraat
49 (2021-266)
de wekelijkse verkoop van
plaatsen dakkapel aan achtergroente en fruit (branche AGF)
zijde van de woning 23-12-2021
op de woensdagen, locatie •
Lindtsedijk t.h.v.14 (2021-283)
Wagenveld, voor de periode
kappen van 1 Koernoelje, 1 Pruvan 1 januari 2022 tot en met 31
nus, 1 Esdoorn, 1 Berk, 1 Iep en1
december 2025.
Prunus (struik) 23-12-2021

Tussen sportvelden Develstein
en A16, Zwijndrecht (2021-306)
kappen van 1 Grauwe abeel 2312-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
(besluit)
Door of namens burgemeester en
wethouders zijn in de periode van
9 december tot en met 16 december
2021 van de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•

Melkwegsingel 11 (2021-258):
het bouwen van een opslagruimte 17-12-2021
Escherstraat 2 (2021-260):
plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 20-12-2021

Dit betreft de volgende besluiten
(op de website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd:
https://www.officielebekendmakingen.nl/ ):
Verkeersbesluit:
1. Circa 7 langsparkeervakken weg
te nemen op het Veerplein zoals bijgaand afgebeeld, door de vakken af
te zetten met hekwerk met als doel
om terrassen van tijdelijke aard toe
te staan tot 31 december 2022;
2. Besluit 1 in werking te laten treden zodra de hekwerken zijn geplaatst.

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u
binnen zes weken met ingang van 29
december 2021 tot en met 9 februari
2022 bezwaar maken bij het college
Bezwaar maken
van Burgemeester en wethouders.
Tegen genoemde besluiten kunt u De manier waarop u dit kunt doen,
een bezwaarschrift indienen bij het staat elders op deze pagina.
college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit Nadere informatie
kunt doen staat verderop in deze De stukken liggen tot 10 februari
publicatie.
2022 ter inzage op het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u
Nadere informatie
contact opnemen met AccountmaMeer informatie kunt u krijgen bij de nager Parkeren, via telefoon: 14 078
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, of per e-mail:
via telefoonnummer 14 078 of per gemeente@zwijndrecht.nl.
e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl
•

BEKENDMAKINGEN
BEKENDMAKING VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht hebben op 29 december 2021 het volgende verkeersbesluit bekendgemaakt in de Staatscourant.

Bezwaar maken
Bij een aantal in Stadsnieuws genoemde besluiten is
aangegeven dat belanghebbenden daartegen bezwaar
kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan:
Het college van burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de dag van toezending aan de aanvrager (bij ieder besluit staat aangegeven op welke datum dit is gebeurd).

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien – gelet op de
betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, een
voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter)
aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam
Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam
Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn
wel kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat € 181,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld
bedrijven) is dat € 360,-.

Stukken ter
inzage
Alle stukken van de bekendmakingen
en kennisgevingen liggen ter inzage
in het gemeentehuis. Zie het colofon
voor adres en openingstijden.

Colofon
StadsNieuws is een uitgave van de
gemeente Zwijndrecht, Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Postbus 15,
3330 AA Zwijndrecht
Telefoon 14078
Fax (078) 770 80 80
Website www.zwijndrecht.nl
E-mail gemeente@zwijndrecht.nl
Whatsapp 06 40 651 689
Openingstijden
Maandag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Dinsdag 09.00 – 12.00 uur
Woensdag 13.00 – 20.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Donderdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur
Digitaal
Steeds meer producten zijn ook
digitaal te krijgen op
www.zwijndrecht.nl
Langskomen op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen
kunt u het beste een afspraak maken
via www.zwijndrecht.nl of tel. 14 078.
Voor het afhalen van producten hoeft
u geen afspraak te maken.

Dag Oud,
Hallo Nieuw!
WE ZIJN GEWEND OUD EN NIEUW MET VRIENDEN EN FAMILIE TE
VIEREN. DAT IS DIT JAAR ANDERS. ONTVANG THUIS PER DAG NIET
MEER DAN 2 GASTEN VANAF 13 JAAR. OP 31 DECEMBER GELDT EEN
UITZONDERING: DAN MOGEN ER MAXIMAAL 4 GASTEN PER DAG OP
BEZOEK KOMEN, KINDEREN TOT 13 JAAR NIET MEEGEREKEND.

Corona en
de feestdagen

Oud en nieuw is dit jaar weer anders.
We vieren het thuis en met een
klein groepje. Zo proberen we het
toch gezellig en feestelijk te maken.
Oudejaarsvuurwerk is er niet bij. Er is een
verbod op het verkopen, vervoeren en
afsteken van vuurwerk in het hele land.
Ook zijn er helaas geen georganiseerde
vuurwerkshows. Het vuurwerkverbod
geldt niet voor fopvuurwerk en
schertsvuurwerk (categorie F1), zoals
trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.
Zo zorgen we er samen voor dat we
de ziekenhuizen en politie niet extra
belasten voor, tijdens en na oud en
nieuw. Politie en BOA’s handhaven de
vuurwerkregels. Als je vuurwerk bij je
hebt op straat of in de auto, is de straf
een boete van minimaal €100. De boete
voor het afsteken van vuurwerk is zelfs
€250. Jongeren tot 18 jaar kunnen een
Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk
afsteken. Het is ook verboden in het
buitenland gekocht vuurwerk naar
Nederland te vervoeren. De politie
controleert daarom de komende tijd
extra in de grensgebieden. De boete voor
het bezitten en/of afsteken van illegaal
vuurwerk is minimaal €400.
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Veilig fop- en schertsvuurwerk afsteken

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag je wel klein vuurwerk, zoals sterretjes
en knalerwten, afsteken (categorie F1). Iedereen die ouder is dan 12 jaar mag dit
vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Fop- en schertsvuurwerk is het
minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes
kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet
kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en
houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare
kleding en openstaande kleding zoals capuchons.

Gebruikt frituurvet en bakolie?
Lever het in!

Ga je zelf oliebollen of appelﬂappen bakken voor oud en nieuw? Wist je dat je
net als glas, papier en plastic ook gebruikt frituurvet en bakolie gescheiden kunt
inleveren? Dat kan bij Milieustraat Noordpolder. Van frituurvet wordt namelijk
biobrandstof gemaakt. Per jaar gebruikt een gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo
frituurvet. Van die 8 kilo wordt brandstof gemaakt waarmee je 180 kilometer
kunt rijden.
HOE LEVER JE HET IN?
Giet gebruikt frituurvet terug in de originele
verpakking of in een oude plastic ﬂes.
Verzamel ook bakolie in een plastic pot
of ﬂes. Sluit de verpakking goed en
neem deze mee naar Milieustraat
Noordpolder. Alleen kleine restjes in
de pan? Veeg die met keukenpapier
weg en gooi dat papier in de
restafvalbak.

Vuurwerkoverlast

Vuurwerkoverlast in je woonomgeving is altijd
vervelend en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Wil je
overlast door (illegaal) vuurwerk melden? Bel dan
alleen bij een verdachte of (levens)gevaarlijke situatie
met het noodnummer 112. Of meld de overlast in Fixi.
De Fixi App download je gratis via de App Store (iOS) of
de Google Play Store (Android).
Heb je aanwijzingen dat ergens illegaal vuurwerk is
opgeslagen? Bel dan met 0900-8844 of 0800-7000 voor
Meld Misdaad Anoniem.

Afvalinzameling
tijdens de feestdagen

Dit jaar vallen de feestdagen in het weekend en
gaat de afvalinzameling door zoals gepland. Wil je
weten wanneer HVC langskomt om de bakken te
legen, kijk dan in de HVC-app of op hvcgroep.nl
GEBRUIK JE EEN ONDERGRONDSE
CONTAINER?
Hou er dan rekening mee dat deze door de
feestdagen eerder vol kan zitten. Je kunt dan een
andere container proberen of de zak nog even
thuis bewaren. Zet het er niet naast. Er komt
ongedierte op af en bij het legen kan de chauffeur
de container niet goed optillen.
AFVALBRENGSTATIONS
De afvalbrengstations zijn op Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag gesloten. Op 24 en 31 december
gaan de afvalbrengstations om 17.00 uur dicht.
Kijk voor de openingstijden in de HVC-app of op
hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Kerstbomen inzamelen

Net als voorgaande jaren kun je jouw kerstboom en
kindervuurwerkrestanten inleveren bij 6 inzamelpunten in Zwijndrecht.
Iedere boom levert € 0,50 op. Elke vuilniszak (formaat KOMO) met
vuurwerkafval levert € 1,- op. De ingezamelde kerstbomen worden
versnipperd en gebruikt om groene stroom mee op te wekken.
INLEVERPUNTEN
Op woensdag 5 en vrijdag 7 januari 2021 kun je tussen 12.00 en 16.30
uur jouw oude kerstboom en/of vuurwerkrestanten inleveren bij:
- Hoendersekade / Swanendrift
- Gemeentehuis Raadhuisplein
- IJsvogelplein ter hoogte van het gemaal
- Winkelcentrum Oudeland
- Heerjansdam, de Manning (ter hoogte van het gemaal)
- Gemeentewerf
LET OP!
- Dit jaar kunt je jouw oude kerstboom ook inleveren op de
gemeentewerf in Zwijndrecht. Heb je een aanhanger vol met
kerstbomen? Dan kun je deze uitsluitend inleveren bij de
gemeentewerf. Op de andere locaties kunnen wij het niet aannemen
en sturen wij je door naar de gemeentewerf.
- Kerstbomen in netten worden niet aangenomen.
- Bewoners van andere gemeenten kunnen geen gebruik maken van
de opruim- en ophaalactie in Zwijndrecht.

Meer dan 15 kerstbomen of zakken
kindervuurwerkafval?

Grote partijen worden voor de deur opgehaald. Wij komen de
kerstbomen op 5, 6, 7 of 10 januari tussen 7.30 en 16.00 uur ophalen.
Maak via Fixi een melding of bel 14 078 voor een afspraak. Vlak
voordat de ophaaldienst komt, geven we jou een belletje om
te checken of het schikt dat we langskomen. In verband met de
coronamaatregelen vragen we je om op dat moment de kerstbomen op
de openbare weg (bijvoorbeeld de stoep) klaar te leggen.

Maatregelen om overlast
en schade te voorkomen

Rondom oud en nieuw zijn ruim 100 prullenbakken
tijdelijk vergrendeld, gaan kledingcontainers op slot en
zijn de mandschommels op speelplekken verwijderd. In
het nieuwe jaar draaien we de maatregelen direct terug.
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