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Sleeën en schaatsen in coronatijd
Zwijndrecht is bedekt onder een flink laagje de druk op de zorg toeneemt. De andere regels
sneeuw. Ook als je wilt genieten van een pak van de lockdown blijven natuurlijk ook gewoon
sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep gelden.
om zo min mogelijk mensen te ontmoeten.
Mogen er toertochten op het ijs komen?
Ben je 18 jaar of ouder? Dan mag je onder de Sportwedstrijden en andere evenementen zijn
huidige regels naar buiten met mensen van je verboden. Toertochten of andere schaatswedeigen huishouden, of in je eentje met één ie- strijden zijn dus niet toegestaan. Je kunt namand van buiten je eigen huishouden. Dat be- tuurlijk wel zelfstandig schaatsen, maar er mag
tekent dat je sneeuwballen mag gooien met je geen tocht, wedstrijd of ander evenement georeigen huishouden, of mag gaan schaatsen met ganiseerd worden.
één vriend of vriendin, dus in een groepje van
twee mensen. Kinderen tot en met 17 jaar mo- Mag er buiten op schaatsbanen worden gegen wel samen schaatsen of in de sneeuw spe- schaatst?
len. Zij hoeven daarbij niet verplicht afstand te Ja. Schaatsen is een buitensport en dat is nog
houden.
toegestaan. Dat betekent dat je buiten op een
schaatsbaan mag schaatsen. SchaatsvereniginAls het te druk wordt op bepaalde plaatsen, zo- gen maken zelf de afweging of ze open gaan.
als op een schaatsbaan, parkeerplaats of rond- Je mag schaatsen op een schaatsbaan met je
om een koffie-afhaalpunt, ga dan weg. Als het eigen huishouden of samen met maximaal één
echt te druk wordt, kan de burgemeester maat- volwassene van buiten je eigen huishouden.
regelen nemen.
Dat mag alleen als je 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Publiek is niet toegestaan en sportHet doel van de lockdown is om het aantal ont- kantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
moetingen zo veel mogelijk te beperken. Zo Verkoop van koek en zopie mag helaas niet. Alkunnen we coronabesmettingen tegengaan. En leen afhaal bij bestaande horeca mag.
zo voorkomen we samen dat door de winterpret

Aanvraag lintjesregen 2022
Kent u iemand die zich belangeloos inzet voor
de samenleving? En vindt u dat diegene hiervoor een lintje verdient? Kom dan nu in actie.
Voor de lintjesregen van 2022 in Zwijndrecht
kunt u tot 1 juli 2021 een aanvraag doen bij
de gemeente. Een lintje is een koninklijke blijk
van waardering voor personen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Denk
aan iemand die zich met hart en ziel inzet voor
een sportclub, muziekvereniging of de medemens.
De behandeling van een aanvraag kost veel tijd.
Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te
komen. Naast de lintjesregen voor Koningsdag
is het ook mogelijk een lintje aan te vragen en

deze uit te reiken bij een bijzondere gebeurtenis. In het laatste geval moet de aanvraag tenminste zes maanden van tevoren binnen zijn bij
de gemeente.
Informatie
Meer informatie en het aanvraagformulier kunt
u vinden op www.lintjes.nl en op www.zwijndrecht.nl (vul in het zoekveld ‘onderscheiding’
in). Neem voordat u een aanvraag doet, eerst
contact op met de gemeente om na te gaan of
de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn
voor een Koninklijke onderscheiding. U kunt
bellen met Marcella Cobelens (Kabinet van de
burgemeester), telefoonnummer (078) 770 36
18 of 06 - 3616 34 13.

Mag je met meerderen schaatsen of sleeën of
anderszins winterpret beleven?
Schaatsen, sleeën, wandelen of anderszins genieten van het winterweer is toegestaan met je
eigen huishouden of met maximaal één persoon
van buiten je eigen huishouden. Houd afstand
van mensen van buiten je eigen huishouden,
ook tijdens schaats- en sneeuwpret. Zo houden
we het risico op besmettingen zo klein mogelijk.

Wat is het advies bij winterpret tijdens de komende dagen?
Ook buiten in de kou kan het coronavirus overspringen. Hou dus afstand, ga weg als het druk
is en voorkom groepsvorming. Zorg dat je voor
het ingaan van de avondklok thuis bent.

Uitbreiding en renovatie voor
winkelplein Kort Ambacht
Projectontwikkelaar NEOO heeft in opdracht
van de vastgoedeigenaren van het noordelijke
deel van winkelplein Kort Ambacht een plan
gemaakt voor uitbreiding en renovatie van dit
winkelgebied. Gemeente Zwijndrecht juicht dit
initiatief toe en onderzoekt nu de haalbaarheid van het plan.
In het plan van NEOO wordt de voorkant van de
winkels aan de oostzijde van het winkelgebied
naar voren uitgebouwd. De kiosken verdwijnen hier. Hiermee ontstaat er een ruime winkel
waar een supermarkt in gevestigd zal worden.
De supermarkt zal voorzien worden van een
sedumdak (dak begroeid met sedumplanten).
De ingang van de supermarkt komt aan de
pleinzijde te liggen. Dit plein wordt opnieuw
ingericht en hier zullen extra parkeerplaatsen
worden aangelegd. Daarnaast is er aandacht
voor groen, fietsvoorzieningen en voetgangersveiligheid. De twee meest westelijk gelegen
kiosken blijven behouden. De voorzijde van de
winkelruimte tegenover deze kiosken wordt ge-

renoveerd.
Wethouder Tycho Jansen (Economie) over de
uitbreiding en renovatie: “Het initiatief om het
winkelplein Kort Ambacht te vernieuwen is een
belangrijke kans. De toevoeging van een nieuwe supermarkt en de renovatie van kleinere
winkels is een versterking van het winkelplein
en een verbetering voor de hele wijk. Het verouderde winkelplein kunnen we zo laten opbloeien tot een fris en modern winkelcentrum.
In de uitwerking van de plannen is het gesprek
tussen omwonenden, winkeliers, initiatiefnemers, eigenaren en gemeente daarbij onmisbaar.”
Klankbordgroep
Gemeente Zwijndrecht vindt het belangrijk dat
de bewoners van het gebied bij de uitwerking
van het plan betrokken zijn. Hiervoor is een
klankbordgroep opgericht. De eerste (digitale)
bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Winkelplein Kort Ambacht krijgt een flinke upgrade
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Ben jij de nieuwe voorzitter van
de Wmo-adviesraad?
De Wmo-adviesraad van Zwijndrecht is op
zoek naar een nieuwe voorzitter. Als voorzitter van de Wmo-adviesraad oefen je invloed
uit op gemeentelijk beleid, kom je op voor
verschillende doelgroepen en draag je bij aan
een betere samenleving. Daarnaast doe je veel
kennis en ervaring op en staat de functie goed
op je CV.

kritische vragen gesteld over de beschikbaarheid van sociale woningen en over armoede. Armoede is in Zwijndrecht een serieus probleem.
11 procent van onze inwoners leeft in armoede,
dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Bovendien zijn we tijdens de Covid-periode alert
op eenzaamheid, onnodige isolatie, beschikbare dagopvang en mantelzorgondersteuning.

De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over sociale onderwerpen aan
de gemeente. Onderwerpen waar je aan kunt
denken zijn jeugd, mantelzorg en armoede. De
leden van de adviesraad vertegenwoordigen
verschillende doelgroepen zoals senioren, inwoners met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking en inwoners uit de geestelijke
gezondheidszorg.

Heb jij een sociaal hart en wil je een bijdrage
leveren aan de lokale invulling van maatschappelijke onderwerpen? Zet je dan in als voorzitter
voor de Wmo-adviesraad. De vacature staat op
de website www.werkenbijdrechtsteden.nl.
We kijken uit naar een enthousiaste voorzitter die opkomt voor de kwetsbare inwoners in
Zwijndrecht!

De afgelopen periode hebben we als adviesraad Jaap Goud , voorzitter a.i.

Tips van de Vivera Sportcoach
om méér te gaan wandelen!
Er zijn meerdere redenen om regelmatig een
wandeling te maken. Zo is wandelen goed
voor de bloedcirculatie, ademhaling, spieren,
gewrichten en botten. Het stimuleert de stofwisseling en heeft een positieve invloed op
het gewicht. Uit onderzoek blijkt dat je met 3
keer per week een wandeling maken niet alleen je loopsnelheid en uithoudingsvermogen
kunt verhogen, maar ook alertheid, stemming
en verbaal geheugen.

Let op: de avondklok is verlengd tot en met 3 maart 04.30 uur

253.083_3_Beeldsamenvatting Coronaregels_02Feb_druk_WT.indd 1
niet ineens een Vierdaagse willen lopen. Het
1. Investeer in goede wandeluitrusting
Coronaregels_02Feb_druk_WT.indd
1
werkt ook beter
om kleine doelen
te stellen en
Een nieuwe en goede outfit loopt een stuk lek-253.083_3_Beeldsamenvatting
kerder. Kies de juiste wandelschoenen, die die gedurende het jaar uit te breiden. Zo lukt
passen bij jouw voeten en bij jouw doel. Als je het je steeds om je doel te halen en dat maakt
eenmaal in een goede wandeluitrusting hebt je mentaal sterker om de lat weer een stukje
geïnvesteerd, is het natuurlijk zonde om die hoger te leggen. Schrijf je doel op en vertel het
aan je vrienden en familieleden. Ze kunnen je
wandelrusting in de kast te laten liggen.
dan aanmoedigen en stimuleren. Misschien willen je vrienden of familieleden zelf wel meedoen
2. Stel jezelf een realistisch doel
Als je nog weinig wandelervaring hebt, moet je met jouw wandeldoelen.

3. Maak je doel concreet
Zeg niet: ‘Ik wil meer bewegen’, maar: ‘Ik wil
drie keer in de week minstens een uur wandelen’. Plan je wandelingen duidelijk in je agenda
in, zeker als je het druk hebt. Op die manier
wandel je op vaste momenten in de week. Werk
je de komende tijd thuis, ga dan in de lunchpauze wandelen. Voor nog meer tips kijk eens op
www.wandel.nl.
4, Gebruik een app
Met apps als Runkeeper en Runtastic stel je
zelf je trainingen samen, inclusief warming-up,
interval, tempo en rustmomenten. Er zitten uitgebreide coachfuncties op met je tijden, afstanden, gemiddelde snelheid, calorieverbruik, en-

02-02-21
zovoorts. Je kunt online je trainingen terugzien
en analyseren, je routes vastleggen en foto’s
02-02-21
maken en delen. Je krijgt een goed inzicht in
hoeveel je iedere dag of week beweegt. Andere
leuke apps zijn bijvoorbeeld Strava en Ommetje
van de Hersenstichting.

‘Vivera Blijf Fit’
De Vivera sportcoaches behandelen
verschillende thema’s op het gebied
van bewegen en gezondheid. Denk
aan Vivera sport, Doortrappen, valpreventie en wandelen. Binnen de
Covid-19 regels worden op dit moment individuele wandelactiviteiten
aangeboden.
Wilt u meer over weten over één
van de thema’s, wilt u meewandelen of wilt u het Blijf FIT boekje
ontvangen neem dan contact op via
viverasportcoach@hattricksport.nl.

17:58
17:58
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Toekomstvisie gemeente Zwijndrecht

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Hamerraad dinsdag 16 februari
Agenda digitale hamerraad
Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar /
live stream: Aanvang 19:00 uur
Hamerraad wil zeggen dat de onderwerpen
ter besluitvorming worden aangeboden er
geen debat meer plaats vindt.
1. Opening en vaststelling agenda
2. Terugkoppeling van het college
3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4. Ter besluitvorming:
Indien Hamerstukken na 09 februari 2021
a. Inzet klimaatgelden voor uitvoering

energietransitie 2021
b. Bestemmingsplan woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis Heerjansdam
c. Onderzoek naar dedicated goederenlijn
d. Bezuinigingen leefbaarheidsbudgetten
Wijkplatforms

Freek Hartmeijer
Fractievoorzitter ZPP

5. Ter kennisname:
Stukkenlijsten van: 29 januari 2021, 05
februari 2021 en 12 februari 2021
6. Sluiting

Agenda Carrousels
Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 – 21.00 uur: Ontwerp zwembad

Ontwerp zwembad Zwijndrecht
De raad besloot in juni in 2020 de aanbesteding te starten voor het ontwerp en de bouw
van het nieuwe zwembad de Hoge Devel. Eind
november werd de raad geïnformeerd over
de voorlopige gunning aan Pellikaan Bouwbedrijf B.V. de beelden van hun inschrijving
zijn op 19 januari aan de raad getoond. De inschrijving is ondertussen verder uitgewerkt.
Dit is hét moment voor de raad om input mee
te geven. Gevraagd wordt aan de raad om het
kaderstellend ontwerp vast te stellen. Doel is
het een nieuwe duurzame zwemvoorziening
van hoogwaardige kwaliteit te realiseren
waar generaties lang met plezier gebruik van
gaan maken.

Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 – 20.15 uur: Parkeren inzake grote
voertuigen ) (op verzoek van ABZ)
20.20 – 21.45 uur: Lijst met categorieën van
gevallen waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen is vereist (op verzoek van ABZ
en D66)
21: 50– 22.30 uur : Opgavebladen groei
agenda 2021

Oriëntatieavond 18 februari 2021 DEAL!
Donderdag 18 februari om 20.00 uur wordt
het onderzoek naar DEAL door de rekenkamer gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een openbare digitale oriëntatieavond.
Raadsleden kunnen dan technische vragen
stellen. Ook wordt dan het eindrapport aan
de gemeenteraad overhandigd. U bent van
Parkeren grote voertuigen
harte welkom deze bijeenkomst via een viABZ heeft vorige jaar vragen gesteld aan deo live verbinding bij te wonen.
het college over de voortgang van het dossier parkeren grote voertuigen. Het college

Vergadering volgen
Inspreken kan van uit huis bij de carrousels
(maximaal 5 minuten). Meld u tot 4 uur voor
de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl.
Op onze website www.raadzwijndrecht.nl
kunt u:
- de vergadering live volgen of terugkijken:
zie Video live;

- de actuele stukken en agenda vinden: zie
Vergaderingen;
- zich aanmelden voor onze nieuwsbrief
de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte
blijven van nieuws van de gemeenteraad.

ligheid en leefomgeving overeind
blijven staan. Dat kunnen wij niet
alleen, dat doen wij met zijn allen.
Zwijndrecht staat bekend als stug
en eigenwijs volk maar daartegenover staat wel dat er oog en oor is
voor onze medemens. Daar kunnen
andere gemeenten nog wat van leren, gezien de narigheid van plunderende jongeren die de ondernemers het leven zuur maken.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail GGF.
Hartmeijer@zwijndrecht.nl

Hoe zit het met het historisch besef?

Raadscarrousels 16 februari 2021 over ontwerp
zwembad en parkeren grote voertuigen
Video (live) vergadering via www.raadzwijn- beloofde het beleid te toetsen bij Zwijndrecht.nl
drechtste ondernemers en daar waar nodig
aanpassingen te verrichten als dat nodig zou
Dinsdag 16 februari vanaf 19.30 uur zijn blijken te zijn. De voortgang gaat langzaam
er carrouselvergaderingen van de gemeen- en daarom heeft ABZ gevraagd het onderteraad over onder meer het ontwerp van het werp te agenderen. ABZ wil het hebben over
zwembad en parkeren grote voertuigen.
de effectuering en handhaving van het parkeerbeleid beleid grote voertuigen. In de carrousel wordt dit besproken.

De toekomst van de Zwijndrechtse
ondernemers, ZZP’ers ziet er sinds
vorig jaar maart ineens anders uit.
De toekomst is immers ondoorzichtig geworden door de pandemie, en
brengt voor velen een onzekere tijd
met zich mee. Hoe lang houden wij
dit nog vol, dat is de vraag voor velen onder ons. Is er nog bestaansrecht na de pandemie. Daarin is
samenwerking van cruciaal belang
als het gaat om onze economische
opgaven en bestaansrecht. Het is
dus van belang dat de vier pijlers
waaronder bouwen, bestrijden
van armoede, welzijn en zorg, vei-

En dan bedoelen wij niet alleen
het besef qua omgeving maar
ook van de discussie die gevoerd
wordt bij het maken van plannen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat er
veel discussie is over de bebouwing rondom onze historische
watertoren en terecht.
Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Even terug in de tijd, in 2015 is
het bestemmingsplan voor deze
bebouwing vastgelegd. In dit plan
werd de watertoren gerestaureerd en zou er o.a. een horecavoorziening naast de watertoren
verrijzen met een hoogte van
maximaal 11 meter. Hiermee zou
niet alleen de watertoren er weer
jaren tegen kunnen maar zou de
toren ook meer van en voor de
inwoners worden. Je zou daar op
een terras kunnen genieten van

het uitzicht, een hapje en drankje.
Gezien de discussie toen over de
hoogte van de bebouwing is een
voorstel ingediend om dit vast te
leggen op 11 meter. Dit was, zo
werd gezegd, overbodig en heeft
het bij de stemming niet gehaald
en is dus toen niet verwerkt. Helaas kunnen we nu stellen.
Ondanks dat ons anders wordt
voorgehouden is het laatste
woord hierover vanuit de gemeenteraad nog niet gesproken,
wordt vervolgd.
Reageren kan op Facebook
gemeente Zwijndrecht, www.
facebook.com/abzwijndrecht of
via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.

Huurders die een te hoge huur
betalen voor hun inkomen
krijgen in 2021 mogelijk een
eenmalige huurverlaging
Woont u in een sociale huurwoning? Dan
betaalt u normaal gesproken een huur die
passend is bij uw inkomen. De woningcorporatie houdt hiermee rekening bij het
toewijzen van een woning. Is uw inkomen
in 2020 over een langere periode heel erg
gedaald, bijvoorbeeld door de gevolgen
van corona, dan kunt u zelf een éénmalige
huurverlaging aanvragen bij uw woningcorporatie.
Er zijn wel een aantal voorwaarden waar u
dan aan moet voldoen bijvoorbeeld dat uw
kale huur wel hoger moet zijn dan € 633,25
(bij een 2 persoonshuishouden) of hoger dan
€ 678,66 (bij een huishouden van 3 personen of meer). Verder zult u moeten bewijzen

dat uw inkomen de laatste 6 maanden lager
was dan de helft van de inkomensgrens.
Wilt u hier meer informatie over of heeft u
hier hulp bij nodig? Dan kunt u een afspraak
maken bij Sociaal Raadslieden. Ook in deze
coronatijd zijn er spreekuren in het gemeentehuis. U kunt daarvoor bellen op dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
en op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30
uur. Het telefoonnummer van Sociaal Raadslieden is (078) 770 37 20. Mailen kan ook:
sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl
Uiteraard kunt u ook voor andere vragen bij
Sociaal Raadslieden terecht!
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Wegafsluitingen
•
•

Heer Oudelands Ambacht fase 3a – grote aanpak
openbare ruimte – tot en met december 2022
Ringdijk parallelweg - werkzaamheden riool en
bestrating - einddatum volgt

•

•

Stationsgweg-Karel Dormanlaan – werkzaamheden aan de verkeerslichten – 22 maart tot en met
april 2021
Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode
van 01 februari 2021 tot en met 07 februari
2021, de volgende beschikkingen afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van twee schaftwagens
en een dixie op enkele parkeerplaatsen
in de Langeraarstraat in Zwijndrecht in
verband met schilderwerkzaamheden in
opdracht van Woonkracht 10. Gedurende
het project zal er een mobiele hoogwerker
worden geplaatst. Dit voor de periode van
18 januari 2021 tot en met 30 april 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte voor
het plaatsen van een projectbord in het
gras bij de kruising aan de Buizerdstraat
in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 5
februari 2021 tot en met 5 februari 2022.
Standplaatsvergunning voor de verloop
van noten en aanverwante producten,
iedere vrijdag vanaf het Wagenveld in
Zwijndrecht en iedere zaterdag vanaf de
Kromme Nering in Heerjansdam. Dit voor
de periode tot 31 december 2021.
Geluidsontheffing in de periode van week
13 en 14 van zaterdag 3 april 2021 , 23.00
uur tot en met dinsdag 6 april 2021, 07.00

•

uur vanwege spoorvernieuwingswerkzaamheden in Zwijndrecht.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 29 januari tot en met 5
februari 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•
•
•
•

•
•
•

Develweg t.h.v. nr. 32 (2021-027):
het kappen van 1 Haagbeuk en 1
Carpinus 29-1-2021
Balistraat 1 (2021-028): het tijdelijk
plaatsen van 2 partytenten (7 maanden) op het achterplein 30-1-2021
Wittensteen 13 (2021-029): het kappen van 1 boom 1-2-2021
Burgemeester de Bruïnelaan 118
(2021-030): het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de
woning 1-2-2021
Oude Stationsweg 7B (2021-031):
het plaatsen van een blokhut 1-22021
Sumatralaan t.h.v. 16 t/m 58 (2021032): handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening 2-2-2021
Lodewijk van Nassaustraat 75
(2021-033): het vervangen van de
draagbalken t.b.v. het plaatsen van

•

meer info: www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop
Sterrenbuurt – groot onderhoud – 15 februari tot
en met eind juni 2021.

een vaste trap 3-2-2021
Singraven 10 (2021-034): het verlengen van de garage aan de voorzijde
4-2-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 29 januari tot en met 5
februari 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•
•
•
•
•
•

Lindeweg 9 HJD (2020-227): het
plaatsen van een erfafscheiding
2-2-2021
Dorpsstraat 175 HJD (2020-247):
het samenvoegen van 2 woningen
2-2-2021
Valeriussingel 99 (2020-265): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 2-2-2021
De Werf 121 (2020-266): het plaatsen van schuifbare balkonbeglazing
2-2-2021
Breitnerstraat 52 (2020-270): het
kappen van een Magnolia 4-2-2021
Nolensstraat 17 (2020-281): het kappen van een Berk 2-2-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 29 januari tot
en met 5 februari 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn van
6 weken:
•

de houten kozijnen door kunststof
kozijnen 1-2-2021
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
Z-20-381967
Kennisgeving besluit verlengen beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maakt bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om de beslistermijn op de aanvraag omgevingsvergunning van “ Veerweg 51 te Zwijndrecht “,
de termijn van maximaal 6 weken te verlengen. De aanvraag betreft “RWZI Zwijndrecht, tijdelijke FeCl installatie “.
Locatie : Veerweg 51 te Zwijndrecht
Nieuwe uiterste beslisdatum: 18 maart
2021.

Antoni van Leeuwenhoekstraat 65
(2020-229-M): het vervangen van

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.

