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Vuurwerkschade Zwijndrecht na jaarwisseling: 43.000 euro
Schadekosten vier keer zo hoog dan vorig jaar
In Zwijndrecht en Heerjansdam is voor zeker
€43.000 aan vuurwerkschade aangericht.
Dit is bijna vier keer zoveel als vorig jaar,
toen er voor €11.095 aan gemeentelijke eigendommen werd vernield. In 2019-2020
had de gemeente ook een schadepost van
ruim €40.000. Hoewel er dit jaar een vuurwerkverbod gold, is vrijwel alle schade veroorzaakt door zwaar, illegaal knalvuurwerk.
Opvallend is dat de eerste schademeldingen
al in oktober vorig jaar werden gedaan. Aanzienlijk vroeger ten opzichte van voorgaande
jaren, toen de eerste meldingen begin december binnenkwamen. De gemeente heeft
van te voren volop preventieve maatregelen
genomen. Zo werden onder meer 125 afvalbakken voorzien van een zogenoemde vuurwerkklep en werden 19 schommelmanden op
speelplekken tijdelijk verwijderd.

dam gesloopt. Van afvalbakken tot verkeersborden en van straatkolken tot speelvoorzieningen en picknickbanken. Voor wethouder
Jacqueline van Dongen zijn de vernielingen in
aanloop naar de jaarwisseling en tijdens Oud
en Nieuw onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.
Van Dongen: “Ik begrijp dat er vanwege de
coronaregels veel beperkingen zijn en mensen op zoek zijn naar een uitlaatklep. Maar
dat is geen enkel excuus om gemeentelijke
eigendommen te vernielen. Schrikbarend
hoe groot de schade is. Uiteindelijk draait de
gemeenschap op voor de kosten van het herstel. We kunnen ons geld maar een keer uitgeven en zullen het dus ergens anders weg
moeten halen.”

Desondanks zijn er zeer veel gemeentelijke
eigendommen in Zwijndrecht en Heerjans-

Burgemeester feliciteert
bruidspaar Berg-Laninga met
60-jarig jubileum
Burgemeester Hein van der Loo bezocht
eind vorig jaar Tinus en Tini Berg-Laninga
om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Zestig jaar getrouwd, maar 71 jaar
geleden kregen ze al verkering, vertelde de
heer Berg. Aan de oevers van het Groningse
Eemskanaal vroeg hij zijn vrouw verkering.

predikant en heeft verschillende gemeentes
gediend zoals Giessen-Rijswijk, Delfzijl en
Holten. In 1973 kwam het gezin naar Zwijndrecht. Berg stond bekend om zijn preken
van gewone woorden, begrijpelijk voor alle
gemeenteleden. Mevrouw Berg-Laninga zat
in Zwijndrecht in verschillende besturen,
waaronder het schoolbestuur van het DevelTweeënhalf jaar geleden zijn ze vanuit Bar- steinCollege. Hopelijk vertellen ze nog lang
chem, waar ze na hun pensionering gingen in goede gezondheid samen mooie verhalen
wonen, weer in Zwijndrecht komen wonen. over vroeger.
Ze zijn nu weer dichter bij hun drie kinderen
en kleinkinderen. De heer Berg was vroeger

Bruidspaar Van Andel viert
60-jarig jubileum
Wat zagen Aart en Anne van Andel er prachtig uit met hun mooie corsage, toen burgemeester Hein van der Loo vanwege hun
60-jarig jubileum op bezoek kwam. Het
echtpaar woont al vijftig jaar met veel plezier in Walburg.

Anne. Ze kwamen elkaar later weer tegen
bij dezelfde kerkelijke gemeente. Van Andel
werkte als directielid bij bouwbedrijf Hijbeek.
Mevrouw Van Andel-Struijk werkte bij een
tandarts in Sliedrecht, maar stopte daarmee
toen ze trouwden en kinderen kregen. Het
echtpaar heeft vijf kinderen. Mooie mijlpalen
De heer en mevrouw Van Andel leerden el- in hun leven noemen ze de reizen die ze gekaar kennen in de derde klas van de lagere maakt hebben, de geboortes en huwelijken
school. Niet meteen liefde op het eerste ge- en hun twee achterkleinkinderen.
zicht; Aart trok altijd aan de vlechten van

Bruidspaar Aart en Anne van Andel–Struijk en burgemeester Hein van der Loo.

Bruidspaar Tinus en Tini Berg-Laninga en burgemeester Hein van der Loo
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Carrousels 18 januari 2022 over
rioolgemaal Schokkershaven en
reconstructie Bouquet
Dinsdag 18 januari zijn er carrousels vanaf
20.00 uur over onder meer uitbreiding capaciteit rioolgemaal Schokkershaven en
krediet voor reconstructie Bouquet. De ver-

gaderingen zijn digitaal. U kunt de vergadering via video live volgen.
Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de
agenda en de meest actuele informatie.

Gratis advies- en inkoopactie
over verduurzamen
Doet u ook mee?
Meer dan duizend adviesaanvragen zijn de
afgelopen weken al verstuurd. Heeft u ook
meegedaan aan de gratis advies- en inkoopactie van de gemeente Zwijndrecht en
Winst uit je woning? Of bent u het vergeten? Geen probleem, u kunt zich nog tot en
met 31 januari 2022 vrijblijvend inschrijven
via www.winstuitjewoning.nl/zwijndrecht.

gen en neemt u zelf een besluit. De eventuele
subsidieaanvraag of btw-teruggave worden
voor u geregeld. U bepaalt zelf wanneer u
een klus laat uitvoeren! Uiteindelijk koopt
u dus samen met een grote groep huiseigenaren o.a. vloerisolatie, HR++-glas, hybride
warmtepompen en zonnepanelen in. Dit
maakt dat de voorwaarden goed zijn en de
prijzen scherp.

Tijdens de actie krijgt u eerst vrijblijvend advies en offertes op maat. Na ontvangst van de Kijk snel op www.winstuitjewoning.nl/zwijnvrijblijvende offertes weet u of en hoe u uw drecht of bel met de helpdesk van Winst uit
energierekening het best en veilig kunt verla- je woning op 023 583 69 36.

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a - tot en met december 2022 - grote aanpak openbare ruimte
- Munnikensteeg Parallelweg – 25 en 26 januari 2022 – halve rijbaan afsluiting
- Julianabuurt – 7 februari tot en met 11 februari 2022 - kabel en leiding werkzaamheden
- Karel Doormanlaan thv Stationsweg – 20 januari 2022 – halve rijbaan afsluiting
- Hoveniersstraat – 4 maart 202 tot en met 22 maart 2022 – halve rijbaan afsluiting
- Bootjessteeg – 24 januari 2022 tot en met 4 februari 2022 – werkzaamheden aan de
bushaltes
- Slagveld – 10 januari 2022 tot en met 4 maart 2022 – kabel en leiding werkzaamheden

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSE- Besluit verleende omgevingsvergunLIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE ning reguliere procedure
WETTEN
In de periode van 30 december 2021 tot
en met 6 januari 2022 zijn de volgende
Door of namens burgemeester en wet- aanvragen om een omgevingsvergunhouders of de burgemeester zijn, in de ning verleend (adres, activiteit, datum
periode van 3 januari 2022 tot en met 9 besluit):
januari 2022, de volgende beschikkingen afgegeven:
• Onrust 16 (2021-234): plaatsen dakkapel aan de voorzijde en het vervanVergunning gebruik van de openbare
gen/vergroten van dakkapel aan de
ruimte voor het plaatsen van een afvalachterzijde woning 4-1-2022
container op een parkeerplaats in de • Merwedeweg 12A (2021-238): het
Europaweg ter hoogte van nr 16 in Zwijnbouwen van een loods met kantoor,
drecht voor de periode van 10 januari tot
het plaatsen van reclame 4-1-2022
en met 13 januari 2022.
• Escherstraat 2 (2021-260): het plaatsen van een dakkapel aan de voorVergunning gebruik van de openbare
zijde van de woning 6-1-2022
ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats op de Besluit verlenging beslistermijn aanvraPrins Hendrikstraat nabij nummer 38 in gen omgevingsvergunning
Zwijndrecht voor de periode van 3 tot 31 In de periode van 30 december 2021
januari 2022.
tot en met 6 januari 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de
Nadere informatie kunt u krijgen bij de volgende aanvragen om omgevingsverafdeling Gemeentewinkel, via telefoon- gunningen:
nummer: 14 078.
• Gounodstraat 2 (2021-279): plaatsen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
dakkapel aan voorzijde van de woning 3-1-2022
Ingediende aanvragen (geen besluit)
• Burg. G.H. Dercksenstraat 2 HJD
In de periode van 30 december 2021 tot
(2021-281): plaatsen dakkapel aan
en met 6 januari 2022 zijn de volgende
voorzijde van de woning 4-1-2022
aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum Bezwaar maken
ontvangst):
Tegen genoemde besluiten kunt u een
bezwaarschrift indienen bij het college
• van Karnebeekpad 6 (2022-001-U): van burgemeester en wethouders. De
het brandveilig gebruiken van de tij- manier waarop u dit kunt doen staat
delijke (10 jr) school 4-1-2022
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

meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arend van Grootheest, via telefoon: 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl
KENNISGEVING ONTVANGST ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER MOLENVLIET
19 TE ZWIJNDRECHT

BEKENDMAKINGEN
Bekendmakingen verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht hebben op woensdag 12
januari 2022 de volgende Onttrekking
Openbaarheid bekendgemaakt in de
Staatscourant.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Zwijndrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer
hebben ontvangen:

Activiteit:
Dit betreft de volgende besluiten (op • Milieu (melding)
de website van de Staatscourant zijn de Voor: Melding Activiteitenbesluit Mobesluiten en bijbehorende tekeningen lenvliet 19 Zwijndrecht
gepubliceerd): https://www.officiele- Inrichting: Bergen Engines B.V.
Het gaat over het oprichten van een rebekendmakingen.nl/):
paratie- en onderhoudsbedrijf aan mo1. Een deel van de Schuitenwal te ont- toren op:
trekken aan de openbaarheid (ter
Locatie: Molenvliet 19 te Zwijndrecht
hoogte van Nieuwstraat 9-11).
2. Besluit 1 in werking te laten treden op
een nader door het college van B&W Datum ontvangst: 14 december 2021
te bepalen datum.
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-401592.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u bin- Indien daaraan behoefte bestaat kunnen zes weken met ingang van donder- nen, onder verwijzing naar het zaaknumdag 13 januari 2022 tot en met donder- mer, inlichtingen worden ingewonnen
dag 24 februari 2022 bezwaar maken bij bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
het college van Burgemeester en wet- Zuid, telefoon 078 - 770 85 85.
houders. De manier waarop u dit kunt
doen, staat elders op deze pagina.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aanNadere informatie
dacht op dat deze bekendmaking uitDe stukken liggen tot 24 februari 2022 sluitend een informatief karakter heeft.
ter inzage op het gemeentehuis. Voor

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.

