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Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start

Hoe ervaart u de veiligheid en
leefbaarheid in uw buurt?
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen
12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit
zijn enkele van de vragen uit de Veiligheidsmonitor. Binnenkort ontvangt u mogelijk per
post een uitnodiging van I&O Research om
de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te
vullen.
Dit is een landelijk onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het
optreden van gemeente en politie bij u in de
buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw
buurt. In Zwijndrecht zijn ruim 450 willekeurig
gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

Veiligheidsbeleid gemeente
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit
onderzoek bij het vormgeven en evalueren van
haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat
zoveel mogelijk burgers die benaderd worden,
meedoen aan het onderzoek.
Deelname online of schriftelijk
Het onderzoek begint 10 augustus. Deelname
aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. Het onderzoek wordt in ruim 370 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten
worden in maart 2018 verwacht.

Werk aan de Weg
Heer Oudelands Ambacht Fase 1
Er vinden werkzaamheden plaats in het gedeelte van de wijk tussen de Beethovenlaan, Klarinetsingel en Molenvliet. In totaal
duren de werkzaamheden tot eind oktober
2017.
Schildersbuurt
De werkzaamheden in de Schildersbuurt zijn
gestart in de Willy Sluiterweg. Vervolgens
wordt gefaseerd de gehele Schildersbuurt
Noord aangepakt. Overgangen naar een
volgende fase worden tijdig doorgegeven
aan bewoners en hulpdiensten. Het verkeer
wordt ter plekke omgeleid. De werkzaamheden duren vermoedelijk tot eind 2017.
Bloemenbuurt
Er zijn werkzaamheden in het gebied tussen de Kort Ambachtlaan, de Develweg,
de Lindtsedijk en de Burg. van ‘t Hoffweg.
Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. De
werkzaamheden duren vermoedelijk tot eind
2017.
Meerdervoort
Diverse straten worden herbestraat en afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en
duren tot circa 1 mei 2018.
Oudemaasweg
Het verkeer kan overdag hinder ondervinden
van werkzaamheden aan de Oudemaasweg.
Het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars. Tijdens enkele nachten/weekenden
worden delen van de Oudemaasweg volledig afgesloten.

vragenuurtje in ‘t Badhuis
Op woensdag 16 augustus 2017 van 10.00
tot 11.00 uur houdt wijkwethouder Jacqueline
van Dongen haar maandelijkse vragenuurtje
in ‘t Badhuis voor bewoners van de wijken
Walburg en Centrum.
Bewoners kunnen vragen stellen aan de wethouder en hun ideeën voor de wijk voorleggen.
Of andere zaken met haar bespreken waarvoor
zij de aandacht van de gemeente vragen.
Wijkwethouder Jacqueline van Dongen
U bent van harte welkom om met de wethouvragenuurtje
is in ‘t Badhuis aan de Prins
der in gesprek te gaan. Een afspraak maken
Hendrikstraat
2 te Zwijndrecht.
hoeft niet, u kunt gewoon binnenlopen. Het

Assumburg op de schop
De Assumburg in de wijk Nederhoven wordt
opnieuw bestraat. Voetpaden en parkeerplaatsen worden vernieuwd. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Dit najaar wordt het
groen in de straat aangepakt.

Brood vervuilt vijvers
In de vijver voor de Roosflat en in andere vijvers worden zakken vol brood gegooid. Te veel
voor de eenden en vogels. Te veel aan brood
in het water kan ongezonde gevolgen hebben
en ongedierte aantrekken. Veelvuldig voeren
van dieren verstoort het natuurlijke evenwicht.
Dus wees terughoudend met het voeren van
dieren in de natuur.

Woensdag 16 augustus:

Ophoping van
brood in de
vijver voor de
Roosflat.

Dit betreft de volgende data:
Woensdag 9 augustus 19.00 uur
tot donderdag 10 augustus 06.00 uur
Donderdag 10 augustus 19.00 uur
tot vrijdag 11 augustus 06.00 uur
Vrijdag 11 augustus 19.00 uur
tot zaterdag 12 augustus 16.00 uur
Afsluiting hoofdrijbaan Bootjessteeg
incl. kruising met Langeweg
De hoofdrijbaan van de Bootjessteeg -vanaf
de bocht Jansenlaan tot en met de kruising
Bootjessteeg/Langeweg/Krommeweg- wordt
opnieuw geasfalteerd. De werkzaamheden
vinden plaats van 28 augustus tot en met
20 oktober 2017. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid te waarborgen. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De
bereikbaarheid wordt per fase afgestemd
met de bewoners, hulpdiensten en overige
belanghebbenden. Deze wegafsluiting wordt
afgestemd met de werkzaamheden aan de
parallelweg van de Langeweg (aanleg fietsstraat) tussen Bootjessteeg en Warmoeziersstraat.
Assumburg
Vanaf 14 augustus tot en met 22 september wordt de rijbaan van de Assumburg herstraat.
De werkzaamheden worden in drie fases
uitgevoerd, vanaf de Laan van Nederhoven. Voor de hulpdiensten zal er een tijdelijke noodweg worden aangebracht vanaf de
Rechteren

Wethouder op bezoek
In juli ging wethouder Robert Kreukniet samen
met de groenbeheerder en wegbeheerder van
de gemeente op bezoek in de straat om ter
plaatse met de bewoners van gedachten te
wisselen en hun opmerkingen en suggesties
te vernemen. Een nieuwe manier van burgerparticipatie.

De wegwerkzaamheden worden uitgevoerd
tussen maandag 14 augustus en vrijdag 29
september 2017. Voor aanvang van de werkzaamheden legt de gemeente vanaf de Moermond - Rechteren met stalen platen een
noodweg aan voor ambulance, brandweer en
politie.

BBQ-resten: in de gft-bak!
Heerlijk dat eten van de barbecue! En er blijft
altijd wel wat over voor in de gft-bak: botjes,
graten, etensresten, restjes van het stokbrood
die niet meer eetbaar zijn. Handige tip: doe
na de BBQ alle gft en onbruikbare etensrestjes samen in een composteerbaar zakje (let
op het kiemplantlogo!) of los in de gft-bak.
Van al dat gft maakt HVC groen gas en compost!

21 dagen koken op gas van 1 volle gft-bak
Een gezin heeft jaarlijks zo’n 160 kilo gft. De
helft daarvan belandt al in de gft-bak, maar de
rest gaat nu nog vaak verloren. Dat is jammer,
vooral als je bedenkt dat op groen gas weer
auto’s kunnen rijden. Ook kunnen we uit een
volle gft-bak zoveel gas halen dat een gezin er
weer 21 dagen op kan koken. De eerste stap
zet u gewoon thuis: met te zorgen dat alles
wat in de gft-bak mag, daar ook echt in terecht komt. Kleine moeite, groot effect. Buiten
eten, gft-bak niet vergeten! hvcgroep.nl/gft

NA DE BBQ MOGEN
DE kippenbotjES eN
ANDERE ETENSReSTeN
IN DE GFT BAK!

Kijk op
hvcgroep.nl/gft
hoe we hier
groen gas en
compost van
maken.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen
In de periode van 28 juli tot en met 4
augustus 2017 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
• Kapitein Dekkerflat 34 (2017-204):
het kappen van een Paardenkastanje
28-7-2017
• Koekoekstraat 10 (2017-205):
het kappen van een Malus 28-7-2017
• Prinsenhof 5 (2017-206): het kappen
van een Esdoorn 28-7-2017
• Sonsbeek nabij nr. 28 (2017-207):
het kappen van een Esdoorn 28-7-2017
• Stenenkamer nabij nr. 34 (2017-208):
het kappen van een Populier 28-7-2017
• Onderdijkserijweg 248 t/m 256,
Hof aan de Dijk 2 t/m 10 (2017-209): het
verplaatsen van de bergingen en
de tuinafscheidingen 28-7-2017
• Langeweg 340 (2017-210):
het wijzigen van de
brandcompartimentering 28-7-2017
• Voltastraat ong. (kavel 4) (2017-211):
het bouwen van een bedrijfshal met
kantoor 28-7-2017
• Merwedeweg 17 (2017-212): het plaatsen van 6 stuks tanks en milieuneutraal
veranderen van de inrichting 1-8-2017
• Oude Stationsweg 7B (2017-213):
het plaatsen van een tuinhuis 3-8-2017
Inzage van ingediende plannen
Voor het inzien van deze plannen kunt u
een afspraak maken met de Gemeentewinkel via www.zwijndrecht.nl of via telefoonnummer 14 078.
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
In de periode van 28 juli tot en met 4 augustus 2017 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
• Grevelingen 37 (2017-108): het maken
van een dakopbouw op de eerste
verdieping 31-7-2017
• Koninginneweg, van Ruisdaelstraat,
Hobbemastraat (2016-153): het bouwen
van 37 woningen en aanleggen van een
uitrit 9-8-2017
• Voltastraat t.h.v. nr. 1 (2017-155):
het plaatsen van een cameramast
1-8-2017
• Molenweg 35 HJD (2017-166): het
kappen van 7 bomen 1-8-2017
• Dr. Boutensstraat 15 (2017-176):
het kappen van een Sorbus 1-8-2017
• Koninginneweg 132 (2017-177): het
kappen van een meerstammige Taxus
1-8-2017
• Willy Sluiterweg 12 (2017-181): het
kappen van een boom 1-8-2017
• Ruys de Beerenbrouckstraat achter
nr. 17 (2017-187): het kappen van een
Els 1-8-2017
• Ruys de Beerenbrouckstraat achter
nr. 39 (2017-188): het kappen van een
Es 1-8-2017

• Stenenkamer nabij nr. 34 (2017-189):
het kappen van een Populier 1-8-2017
• Van Oldenbarneveltlaan nabij nr. 40
(2017-190): het kappen van een Den
1-8-2017
• Van Oldenbarneveltlaan nabij nr. 40
(2017-191): het kappen van een Spar
2-8-2017
Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 28 juli tot
en met 4 augustus 2017 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
• Dorpsstraat 209 HJD (2017-109):
het vergroten van de vrijstaande woning
2-8-2017
• IJsselmeer 32E (2017-133): het plaatsen van 2 reclameborden aan de gevel
18-5-2017
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. De manier
waarop u dit kunt doen staat verderop in
deze publicatie.
Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.
Vergunningen Algemene
Plaatselijke Verordening
Door of namens burgemeester en wethouders is van 1 tot en met 8 augustus
2017 de volgende vergunningen verleend:
• Mini obstacle run, 25 augustus 2017
van 13.00 uur tot 23.00 uur en op
26 augustus 2017 van 09.00 uur tot
17.00 uur aan de Middellijn 3
• Plaatsen container, van 1 augustus
2017 tot en met 7 september 2017,
Mozartlaan 220
Nadere informatie
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.
Verbod op asbestdaken 2024
De Rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf
2024 asbestdaken in Nederland verboden
zijn. Dit houdt in dat particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen in 2024
geen asbestdaken meer mogen bezitten.
Het verbod op asbestdaken is een maatregel die ervoor moet zorgen dat gezondheidsproblemen door asbest worden
voorkomen. Oude daken worden aangetast door weer en wind, met het gevolg
dat asbestvezels kunnen vrijkomen.

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

Deze asbestvezels vormen een gevaar
voor de volksgezondheid.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
heeft voor het verwijderen van asbestdaken een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze subsidieregeling stimuleert
de verwijdering van asbestdaken in de
periode van 2016 tot en met 2019.
Om meer informatie te geven over deze
subsidieregeling en het verwijderen van
asbestdaken hebben wij voor u een aantal vragen op een rij gezet.
Voor wie geldt de subsidieregeling?
De regeling geldt voor particulieren,
(agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.
Wat zijn de voorwaarden?
Het aanvragen van subsidie is mogelijk
tot 31 december 2019. U kunt uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
(https://mijn.rvo.nl/home).

Hogere grenswaarden
Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders besloten hogere grenswaarden vast te stellen ten behoeve van
de realisatie van de woningen.
Terinzagelegging
De
verleende
omgevingsvergunning
(met bijbehorende stukken) ‘Nicolaas
Maesstraat’ met nummer NL.IMRO.0642.
WA02NMstraat-3001 ligt vanaf 10 augustus 2017 tot en met 21 september 2017
ter inzage in de publiekshal van het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein
3, Zwijndrecht, geopend van maandag
tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00.
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

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van
€ 25.000,- per adres. U kunt alleen in
aanmerking komen voor de subsidie als
de oppervlakte van het geïnventariseerde
asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Beroep en voorlopige voorziening
omgevingsvergunning
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen
de verleende omgevingsvergunning door
belanghebbenden. Het beroepschrift
moet gestuurd worden naar de Rechtbank
Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Wat zijn de gevolgen als ik na 2024 in
het bezit ben van een asbestdak?
Ook wanneer u na 2024 nog in het bezit
bent van een asbestdak moet u dit alsnog verwijderen. De gemeente kan hier
handhavend tegen optreden.

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.

Waar kan ik alle informatie omtrent het
verwijderen van asbestdaken en het aanvragen van subsidie nalezen?
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland:

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degenen 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.

https://mijn.rvo.nl/
subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

Rijkoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
asbest/inhoud/verbod-op-asbestdaken.

Staatscourant:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2015-42366.html.

Let op: u kunt de subsidieaanvraag pas
indienen na verwijdering door een erkend
bedrijf.
Verleende omgevingsvergunning
Nicolaas Maesstraat te Zwijndrecht
(uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat zij op 9 augustus 2017 een omgevingsvergunning
(2016-080-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 37 grondgebonden woningen aan de
Nicolaas Maesstraat.

t.a.v. commissie Bezwaarschriften
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.
Dit moet gebeuren binnen zes 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 -

Beroep en voorlopige voorziening besluit
hogere grenswaarden
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen
het besluit hogere grenswaarden door belanghebbenden. Het beroepschrift moet
gestuurd worden naar 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.
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degenen
die beroep instelt, kan een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de

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
Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam.
Aan het aanvragen van een voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
Voor natuurlijke personen (individuen) is dat
€168,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld
bedrijven) is dat €334,-.

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening bij de Voorzitter 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.
Melding Wet Milieubeheer
Zoutverkoperstraat 8
Op 13 juni 2017 is een melding ontvangen
in het kader van het “Activiteitenbesluit
milieubeheer”. Het gaat over het oprichten van een inrichting, zijnde een bedrijf
gespecialiseerd in het vervaardigen van
metaalbewerkingsmachines ten behoeve
van het profileren van profielen op locatie, gelegen aan de Zoutverkopersstraat
8 te Zwijndrecht. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-17-322008.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen worden ingewonnen bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.
nr. 078 - 770 85 85. De directeur van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief
karakter heeft.

Zwijndrecht, 9 augustus 2017

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

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

