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Total Roof Care B.V. tekent voor kavel op Bakestein
Het Zwijndrechtse bedrijf Total Roof Care
B.V. (TRC), momenteel gevestigd aan de
Lindelaan, heeft vorige week woensdag de
handtekeningen gezet voor de laatste vrije
kavel in de Ohmstraat (kavel 9) op bedrijventerrein Bakestein.
Total Roof Care B.V. is een dakdekkersbedrijf gespecialiseerd in dakrenovatie en
–inspectie, dakonderhoud en reparatie voor
verschillende soorten dakbedekking zoals
EPDM, Bitumen, kunststof en PVC dakbedekking. Met deze mooie kavel op Bakestein
heeft TRC een nieuwe hoogwaardige huisvestinglocatie gevonden. Zo kan het bedrijf
toekomstgericht verder groeien én in Zwijndrecht blijven.

Zonnepanelen
Het dak wordt daarom ook voorzien van ruim
300 zonnepanelen. Hiervan zijn er zo’n 100
voor eigen gebruik van TRC en de rest is beschikbaar voor inwoners uit Zwijndrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht die hier hun zonnepanelen mogen plaatsen. TRC vindt het logisch
dat zoveel mogelijk daken multifunctioneel
worden benut, onder andere voor het opwekken van energie. Daarom stellen ze de ruimte
op het dak die ze zelf niet nodig hebben beschikbaar aan anderen.

Duurzaam
Voorzitter Frits Lakemeier van duurzame
energie coöperatie ‘Zon op Zwijndrecht’ is
daarom ook erg blij met de sociale en duurzame instelling van TRC: “Samen zonnesOndertekening
troom opwekken; daar worden we allemaal
Wethouder Jos Huizinga en directeur Jan Drink- blij van!”
Warm hart
waard van Total Roof Care B.V. hebben de op- Meer informatie voor belangstellende inwoners Zo’n mooi duurzaamheidsinitiatief draagt de
tieovereenkomst ondertekend. Ook wethouder is te vinden op www.drechtsestromen.net/zon. gemeente uiteraard een warm hart toe. WetJacqueline van Dongen was aanwezig om kenhouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamnis te maken met de ondernemer, die duurheid): “Een hele goede manier van omgaan
zaamheid hoog in het vaandel heeft staan.
met de beperkte ruimte die er is. Het hele dak

Baggeren zorgt voor meer
zuurstof, ruimte en licht
Alle sloten en singels in Zwijndrecht en
Heerjansdam worden één keer in de acht
jaar uitgebaggerd. Dat geldt voor alle watergangen in het buitengebied én in de wijken. Vanaf begin augustus 2021 tot en met
half maart 2022 zijn de watergangen van
Devel, Molenvliet en Nederhoven aan de
beurt om uit te baggeren.
Goed voor planten, vissen en waterdieren
De watergangen van Zwijndrecht en Heerjansdam houden we graag schoon. Door afgevallen bladeren en plantenresten ontstaat
er een laag slib. Teveel bagger zorgt ervoor
dat het water niet optimaal kan stromen en
de kwaliteit van het water achteruit gaat. Dat
is niet goed voor het leven in en om het water. Door het verwijderen van de bagger krijgt
het water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat
is goed voor de planten, vissen en waterdieren.

lenvliet en Nederhoven aan de beurt. Tijdens
onderhoud wordt alle bagger van de bodem
geschept en afgevoerd. Een kraanwagen
doet dit vanaf de kant. Een vrachtwagen staat
klaar om de bagger naar een baggerdepot te
transporteren.
In alle sloten en singels wordt een gedeelte
van de bodem met rust gelaten om de vissen en waterdieren de kans te geven om te
schuilen en zich verder voort te planten. Alle
overhangende groen (bomen en planten),
tenminste tot 4 meter boven het waterlijn,
worden gesnoeid.

wordt benut, en dat levert meer energie op
dan het bedrijf zelf nodig heeft. Fantastisch
dat Total Roof Care de opbrengst van de zonnepanelen wil delen met anderen. We hebben
tenslotte allemaal energie nodig.”

Locoburgemeester Jacqueline
van Dongen bezoekt 60-jarig
bruidspaar
Op 20 juli bracht locoburgemeester Jacque- bruidspaar nog midden in de samenleving
line van Dongen een bezoek aan het bruids- staat, aldus de locoburgemeester. Ook trekpaar Heijkoop-Biënbar.
ken ze er nog graag op uit met hun caravan.
Ze genieten van hun 2 dochters en 6 kleinkinHet echtpaar was op 6 juli jl. 60 jaar getrouwd deren en van de fijne plek waar ze nu wonen,
en had dit diamanten jubileum uitgebreid waar ze vanaf hun prachtige balkon uitkijken
gevierd op deze bijzondere dag. Meneer en op het mooie groen dat Zwijndrecht te bieden
mevrouw Heijkoop wonen al 50 jaar in Zwijn- heeft.
drecht en het is mooi om te zien dat het vitale

De rol van de gemeente en het waterschap
Het waterschap is verantwoordelijk voor het
onderhoud van alle hoofdwatergangen. Dit
zijn de grote en brede singels die een belangrijke rol spelen bij de afvoer van regenwater.
De gemeente bekommert zich over de kleinere sloten en singels. Om de overlast zo veel
Bij de baggerwerkzaamheden houden we na- mogelijk te beperken voeren het waterschap
tuurlijk zoveel mogelijk rekening met de om- en de gemeente gezamenlijk in dezelfde perigeving. Denk daarbij aan de mensen die aan ode hun baggerwerkzaamheden uit. Het baghet water wonen, maar zeker ook de natuur. geren wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van der Lee BV uit Bruchem.
Baggerwerkzaamheden Devel, Molenvliet
en Nederhoven
Van augustus 2021 tot en met maart 2022
zijn de sloten en singels van de Devel, MoMeneer en mevrouw Heijkoop-Biënbar met locoburgemeester Jacqueline van Dongen (rechts), die hen
kwam feliciteren met hun diamanten huwelijk.

Zwijndrecht gaat duurzaam
Ontvangt u de nieuwsbrief Duurzaamheid al?
Hierin vindt u elke maand leuke duurzame
tips in de mail! Want hoe kunt u bijvoorbeeld
uw afval nog beter scheiden? En met welke
maatregelen maakt u uw woning duurzamer?

Dit en meer leest u in de ‘Zwijndrecht gaat
duurzaam’ nieuwsbrief. Ga naar www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl en meld u onderaan
de pagina aan!
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Zo lokt u dieren naar uw tuin
Zingende merels, musjes die een zandbadje
nemen, vlinders die rondfladderen in uw
tuin, een egel die door het groen scharrelt.
Heerlijk toch? Hoe u meer dieren aantrekt in
uw tuin vertellen we u in dit artikel.

ten overdag op een muur of boom. Ze zoeken
’s nachts naar voedsel op bloeiende bloemen,
rottend fruit, uitwerpselen en vochtige grond.
Nachtvlinders hebben een belangrijke rol in
het ecosysteem. Wist u dat er maar ongeveer
50 soorten dagvlinders in Nederland zijn? En
Vogels
dat terwijl er wel ongeveer 2400 soorten nachtMaak uw tuin aantrekkelijk voor vogels door vlinders zijn. Ze maken dankbaar gebruik van
een goede variatie van beplanting. Vogels bloeiende planten in uw tuin zoals de hangeten graag de zaadjes en insecten die in de geranium, de liguster of de teunisbloem.
beplanting leven. Bomen en hagen bieden
bescherming en een schuilplaats. Ook een gazon is erg aantrekkelijk voor vogels door de
insecten die daar zitten en klimplanten zorgen
voor een fijne plek om in te broeden.

Wegafsluitingen
Verkiezingen groenste tuin
Heeft u al een tuin waar allerlei dieren leven?
Doe dan mee aan de verkiezing ‘De groenste
tuin van Zwijndrecht’ en maak kans op mooie
prijzen. Via www.zwijndrechtgaatduurzaam.
nl/groenstetuin vindt u alle informatie en kun
u zich aanmelden tot 1 september 2021.

- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info:
www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop
- Lindelaan (oostzijde)– halve wegafsluiting – einddatum volgt
- Admiraal de Ruyterweg – asfaltwerkzaamheden op de Admiraal de Ruijterweg tussen de - Burgemeester van ‘t
Hoffweg en de Witte de Withstraat –
13 t/m 17 september 2021

Egels
Een egel maakt u blij met een vijver, een grasveldje, bodembedekkers en hogere planten.
In een vochtig grasveldje vinden egels regenwormen. Beplanting is belangrijk omdat egels
graag beschut lopen.
Nachtvlinders
Door gras te laten groeien trekt u rupsen van
de nachtvlinders aan. Veel nachtvlinders rus-

- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte –
tot en met december 2022

- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021
- Witte de Withstraat en omgeving –
grote aanpak
- Jeroen Boschlaan – grote aanpak –
28 juni 2021 t/m december 2021
Deze foto is gemaakt door Trudy van den Broek, een van de genomineerden van vorig jaar

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 19 juli 2021 tot en met 25 juli,
de volgende beschikkingen afgegeven:
Evenementenvergunning voor de Stichting De Heerjansdames met betrekking tot
het organiseren van een Buitenspeeldag
in speeltuin Aalbespad in Heerjansdam.
Het evenement vindt plaats op woensdag
8 september 2021 van 13.00 tot 17.00 uur.
De opbouw vindt plaats op dezelfde dag
tussen 08.00 en 13.00 uur en de afbouw
na afloop tot 21.00 uur.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een puincontainer
op een parkeerplaats bij Volgerland 18
in Zwijndrecht. Dit voor de periode van
15 september 2021 tot en met 15 oktober
2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een puincontainer
op een parkeerplaats bij de Symfonie 8
in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 12
juli 2021 tot en met 27 juli 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een afvalcontainer
voor bouwafval op een parkeerplaats bij
de Wilgenstraat 26 in Zwijndrecht. Dit
voor de periode van 6 juli 2021 tot en met
23 juli 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een zeecontainer
om inboedel in te plaatsen als opslag bij
de parkeerplaatsen aan de Prins Hendrikstraat in Zwijndrecht. Dit voor de periode
van 23 juli 2021 tot en met 27 juli 2021.

• Burg. de Bruïnelaan 31 (2021-159):
het aanleggen van een in-/uitrit 227-2021
• Roerdompstraat 56 (2021-168): het
aanleggen van een in-/uitrit 19-7-2021

paste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-11.00 uur
- Woensdag van 15.00-20.00 uur

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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.

Ingediende aanvragen
In de periode van 8 tot en met 15 juli 2021
zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.

Om de stukken op het gemeentehuis in
te zien, dient u een afspraak te maken
door een e-mail te sturen aan: vergunningen@zwijndrecht.nl of telefonische
een afspraak te maken via telefoonnummer 14 078. De omgevingsvergunning is
ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (zie
onder blauwe buttons de link ruimtelijke
plannen -> ruimtelijke plannen -> omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) of door in de zoekbalk bovenin te
zoeken op het woord ‘Lindtsedijk 30’.

• Da Costastraat, nabij 10-90 (2021-190):
het kappen van 10 bomen 22-7-2021

BEKENDMAKINGEN

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van rijplaten inclusief
bouwhek als tijdelijke parkeervoorziening
bij de Molenvliet in Zwijndrecht. Dit voor
de periode van september 2021 tot en met
maart 2022.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 8 tot en met 15 juli 2021
zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
• Singraven 10 (2021-034): verlengen
garage aan de voorzijde 19-7-2021
• Schokkershaven 6 (2021-119): het
plaatsen van een dakopbouw 19-72021
• Akeleilaan 12 (2021-124): veranderen
van gevels, realiseren van een zwembad, kappen van 4 bomen, bouwen
van een schutting 19-7-2021
• Sportlaan 14K HJD (2021-127): het
legaliseren van de carport 19-7-2021
• Schokkershaven 24 (2021-154): het
plaatsen van een dakopbouw 19-72021
• Bonairestraat 9 (2021-158): het kappen van 1 Berk 19-7-2021

Terinzagelegging omgevingsvergunning
Lindtsedijk 30 Zwijndrecht
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat zij op 28 juli
2021 de omgevingsvergunning (2021049-U) hebben verleend voor het plaatsen en gebruiken van een elektrische torenkraan aan de kade, adres Lindtsedijk
30 te Zwijndrecht. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit ‘Bouwen (artikel
2.1 lid 1 onder a Wabo)’ van de elektrische
torenkraan en de activiteit ‘Milieu, het
veranderen of veranderen van de werking
van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e
Wabo)’ voor het in gebruik nemen van de
elektrische torenkraan.
Ter inzage
De omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 29 juli 2021
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De aange-

Beroep en voorlopige voorziening omgevingsvergunning
Tegen het genoemde besluit kan een belanghebbende 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.

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.

BELEEF ZWIJNDRECHT
In Zwijndrecht is er van alles te beleven. Er zijn tal van mogelijkheden om eropuit te trekken. Er is genoeg groen en natuur te vinden,
het is gelegen aan verschillende rivieren en het drierivierenpunt en
er is een gezellig winkelcentrum. Je kunt vanuit Zwijndrecht alle
kanten op. Bezoek eens de mooie parken of natuurgebieden. Maak
een mooie wandeling of trek eropuit met de fiets. Ook voor kinderen
is er genoeg te doen en te zien.
Nieuwsgierig naar wat er allemaal te doen is in Zwijndrecht? Neem
dan een kijkje op de vernieuwde website. Onder het kopje Eropuit vind
je genoeg mogelijkheden voor wandelroutes, fietsroutes, een overzicht van parken en natuur en leuke opties om te doen met kinderen.
Zo komen jullie de zomervakantie wel door!

GA JE
ER GRAAG
OP UIT?

ONTDEK
ONZE
MOOIE
PLEKJES

Hou je van wandelen, winkelen of
zingen? Wil je fietsen, met je kleintje
op pad of een balletje trappen met je
vrienden? In Zwijndrecht is van alles
te beleven, voor jong en oud!
Kijk op onze website voor de leukste
activiteiten, wandel -en fietsroutes,
mooie plekjes en nog veel meer.
BeleefZwijndrecht.nl

Eropuit

Evenementen

Kunst en
cultuur

Heb je zelf een
leuke activiteit,
plek of vereniging
die je wilt delen?
Meld deze dan aan
op de website!
Wij horen het
graag.

Sport

.

Aanmelden of voor meer informatie:

www.beleefzwijndrecht.nl

De zomer is een
prachtig seizoen om
in te wandelen. Mede
door corona hebben
steeds meer mensen
wandelen
ontdekt.
In Zwijndrecht heb je
genoeg mooie plekken
om op pad te gaan. Langs het
water, door bossen en natuurgebieden, over onverharde paden of langs
bezienswaardigheden. Er is genoeg
keus. Je kunt gebruik maken van
het wandelknooppuntennetwerk en
bij Bezoekers en Informatiecentrum
‘t Weetpunt kun je aan de balie ook
terecht voor wandel- en fietstips. Op
BeleefZwijndrecht.nl staan een aantal afwisselende wandelroutes die je
kunt ontdekken.

MAAK EENS EEN
MOOIE WANDELING

FIETSERS KUNNEN
ALLE KANTEN OP

Zwijndrecht is uitermate geschikt
als uitvalsbasis voor korte of langere fietstochten. De gemeente wordt
omringd door rivieren, natuurgebieden, bossen, bezienswaardigheden
en gezellige steden. Het gebied is
afwisselend, waardoor er onderweg
veel variatie is. Fietsen rond Zwijndrecht is genieten voor de natuurliefhebber, die langs de veelal rustige

paden veel bijzondere flora en fauna
kan vinden. Maar ook aan een fietser
die op zoek is naar waterrijk gebied,
historie of cultuur heeft Zwijndrecht

en omstreken veel te bieden. Maak
eens een tocht naar De Biesbosch,
natuureiland Sophiapolder of volg
de Oude Maas naar Oud-Beijerland.

Met een overstap op de verschillende pontjes beleef je ook het water.
Kijk op BeleefZwijndrecht.nl voor
een aantal mooie fietsroutes.

Het Develpark, ontworpen in 1962,
of het Develbos, dat nog volop in
ontwikkeling is. Zomaar twee plekken waar je prima kunt wandelen. Je
kunt er natuurlijk ook de hond uitlaten, vissen, vogels bekijken of naar
de kinderboerderij.
In het Arboretum Munikke Park vind
je prachtige bloemen, diverse soorten
bomen, struiken en planten. Het Rosarium is het visitekaartje van het park
en een plaatje als alles in bloei staat.
Ook is er een kruidentuin met zowel
keuken- als geneeskrachtige kruiden
die je – uiteraard met zorg – mag
plukken en meenemen.
De Hooge Nesse is een terrein tussen de Oude Maas en de Lindtsedijk.
Eerst was het een landbouwpolder
en daarna slib- en gronddepot. Inmiddels is het een aantrekkelijk
recreatiegebied voor de hele regio.

Er is een natuurlijk speelbos, natuurgebied met wandel- en fietspaden, natuureducatief centrum,
spartelbadje, frisbee veld, beweegtuin, bootcampelementen en een
beachveld. Kortom; er is een hoop
te beleven. Je kunt via Fitmakers
sportartikelen huren en Stichting
Natuur en Landschap Zwijndrechtse
Waard organiseert er rondleidingen
en workshops.
In Heerjansdam vind je het natuureducatieve Waalpad. Langs de route
vind je mooie bloembedjes, een paddenpoel, vogelkasten en vogelkijkscherm, oeverzwaluwwand en knotwilgenlaantje. Het is de perfecte plek
om allerlei soorten bloemen, vogels,
dieren en insecten te ontdekken.
Even verderop ligt het Waalbos. Een
prachtig stukje natuur met veel bijzondere vogels en waterpartijen. Je
kunt hier Schotse Hooglanders zien

en voor kinderen is er een
leuk kabouterpad te volgen.

VOLOP PARKEN EN
NATUURGEBIEDEN

BEELDENPARK
DRECHTOEVERS

GA JE
ER GRAAG
OP UIT?

Wellicht het oudste park in Zwijndrecht is het Noordpark, gelegen op
de unieke locatie langs het drukbevaren Drierivierenpunt met een schitterend uitzicht op Dordrecht. In 1996 is
het recreatiegebied omgevormd tot

GA JE
ER GRAAG
OP UIT?

het Beeldenpark Drechtoevers. Het
Beeldenpark heeft een mooie route
langs de rivieren Oude Maas, Beneden Merwede en de Noord waarbij
de functie van de rivieren niet scheiden, maar juist verbinden is. Het is

een tentoonstelling van grote beeldhouwwerken, die als een openluchtmuseum de culturele parels aan het
‘rivieren-snoer’ zijn. De route loopt
door Zwijndrecht, Papendrecht en
Alblasserdam. In Zwijndrecht loopt

de route vanaf de halte van de waterbus langs het Veerplein, Maaspad en
Noordpark.
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Voor de iets oudere kinderen is het
graag. skatepark aan de Klarinetsingel een

echte uitdaging. Je kunt er skateboarden, BMX’en, inline skaten en
stuntsteppen. Ook kunnen ze terecht
In Zwijndrecht zijn volop leuke activi- kan dat in speelpolder Heerjanne- in het Develpark bij de voetbalkooi
teiten om met het hele gezin te doen. ke. Daar kun je klimmen, klauteren, van 20 bij 30 meter. Voetbal, volleyEropuit
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en voor jongfrisbeeën op de Veerplaat. Natuurlijk .Hooge Nesse, waar je kunt klauteren eren is het de ideale plek
om lekker
.
ook leuk om te combineren met een over het touwparcours, spelen in het buiten te sporten en elkaar te ontwandel- of fietstochtje.
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Aanmelden of voor meer informatie: roetsjes met de kabelbaan

VOLG ONS!

BeleefZwijndrecht is ook te vinden op Facebook en Instagram.
Hier vind je actuele informatie, nieuws en leuke activiteiten.
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Er zijn talloze ‘schuilplekjes’ voor
graag.
dieren in gemaakt. Prima om kinderen te leren over duurzaamheid en
biodiversiteit.
Verder kun je nog met de kinderen
een bezoek brengen aan de kinderSport bibliotheek, ijsbaan of een
boerderij,
van de zwembaden. Er is genoeg te
doen in Zwijndrecht.

