CoronaNIEUWS

woensdag
3 maart 2021

Beste Zwijndrechtenaren,
Wat zijn we de afgelopen weken verwend geweest met het weer. Eerst
een heerlijk schaatsweekend. Kort daarna al lenteweer. En dat in februari. Eerlijk gezegd, we konden het goed gebruiken.
Zaterdag 27 februari was het een jaar geleden dat in Nederland de
eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Sindsdien staat de wereld
op zijn kop. Staan Zwijndrecht en Heerjansdam op hun kop. Sindsdien
is ons leven anders.
Mensen werden ernstig ziek of verloren een dierbare door een virus
waar we nauwelijks van gehoord hadden. Kwetsbare mensen werden
bang. Ondernemers hopeloos. Jeugd en jong volwassenen terneergeslagen. Hard werkende ouders
met kleine en grote kinderen, onderwijzers, sporters en alle andere mensen die ik hier niet noem. We
voelden allemaal de enorme impact van corona. En die voelen we nog steeds.
Te midden van alle tragiek was er in deze crisis tot nu toe ook goed nieuws, namelijk de veerkracht
van onze samenleving. Zwijndrecht voorop. Ik noem de solidariteit tussen generaties. Onderlinge hulp.
Attenties. Een applaus voor de zorg. Digitaal werken. Verjaarswensen via het scherm. Sociaal werd
normaal.
Ander goed nieuws? De ongekende snelheid waarmee wereldwijd vaccins ontwikkeld werden. Een
wetenschappelijk en technologisch hoogstandje. Die vaccins bieden ons perspectief. Dan moeten ze
natuurlijk wel geleverd worden. Maar het kabinet geeft aan dat we met de landelijke vaccinatiestrategie de komende maanden een flinke slag gaan slaan.
Met dat perspectief kan er inmiddels weer een klein beetje meer. Middelbare scholen open voor fysiek
onderwijs. Tot leeftijd 27 samen sporten. Winkelen op afspraak. Naar de kapper. Maar let op, een zwaluw maakt nog geen zomer. Denk aan de horeca, de festivals, de voetbalsupporters, koren en muziekverenigingen. Die bijten voorlopig nog op hun tanden.
En toch... Vanuit de veerkracht die ik al noemde, hebben 52 Zwijndrechtse muzikanten en zangers vorige week laten zien wat er wel kan. Zij maakten een videoclip met een loflied op muziek. Kijkt u op de
vernieuwde website van de gemeente www.zwijndrecht.nl/cultuurlied om de clip te zien en te horen.
Stapje voor stapje winnen we het van corona!
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester
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Tweede Kamerverkiezingen 2021
Vervroegd stemmen 15 en 16 maart
Inwoners mogen op 15 en 16 maart vervroegd
211a, Zwijndrecht);
stemmen bij vier stembureaus tussen 7.30 uur • Wijkgebouw Hart van Meerdervoort (Perken 21.00 uur. De vier stembureaus zijn op 15
straat 57b, Zwijndrecht);
en 16 maart extra geopend voor kiezers die tot • Dorpshuis Heerjansdam (Dorpsplein 1,
de coronarisicogroep horen.
Heerjansdam);
• Sporthal Den Dam - vergaderzaal (Sportlaan
Deze twee dagen zijn vooral bedoeld voor inwo8, Heerjansdam);
ners met een kwetsbare gezondheid. De stem- • Wijkcentrum Kubiek (Zwaluwstraat 1, Zwijnmen van deze twee verkiezingsdagen worden
drecht);
op woensdag 17 maart 2021 geteld vanaf 9.00 • Kerkgebouw Develhof (Laan van Nederhouur. De vier stembureaus waar u op 15 en 16
ven 21, Zwijndrecht);
maart kunt stemmen zijn:
• Gymzaal ‘Ons Blije Honck’ (Europaweg 43,
• Gemeentehuis (Raadhuisplein 3, ZwijnZwijndrecht), tellocatie: Develhal, Parklaan
drecht), tellocatie: gemeentehuis;
5 Zwijndrecht.
• Spektakel (Norderstedtplein 10, Zwijndrecht), tellocatie: Develhal;
Bijzonder stembureau - vervroegd stemmen
• Develhal (Parklaan 5, Zwijndrecht), telloca• Van 5.30 uur tot 21.00 uur NS Station
tie: Develhal;
Zwijndrecht (Stationsplein 2, Zwijndrecht),
• Sporthal Den Dam (Sportlaan 8, Heerjanstellocatie: Spektakel Norderstedtplein 10,
dam), tellocatie Develhal.
Zwijndrecht.

de stempluspas niet in de retourenvelop zit, telt len/invullen. Het werkt als volgt:
uw stem helaas niet mee. Het stembiljet (in een • Op de achterkant van uw stempas staat een
‘volmachtbewijs’;
envelop) en de stempluspas moeten allebei in
• U mag alleen iemand machtigen die in dede retourenvelop zitten.
zelfde gemeente woont en zelf ook voor die
verkiezing mag stemmen;
Briefstem per post versturen
U mag uw briefstem per post versturen. Ver- • U vult de naam in van de persoon die u wilt
machtigen en zet uw handtekening;
stuur de retourenvelop (met stembiljet - in een
envelop- en stempluspas) voor vrijdag 12 maart • De persoon die u wilt machtigen zet ook
zijn/haar handtekening;
2021 17.00 uur met de post. Zo komt uw brief• U geeft de gemachtigde op de dag van de
Stemmen op 17 maart
Bijzonder stembureau voor bewoners, perso- stem op tijd aan.
verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een
U mag op 17 maart 2021 stemmen tussen 7.30 neel, familie en gasten woonzorgcentra
kopie daarvan. Dat mag ook een foto op
Briefstem afgeven bij een afgiftepunt
uur en 21.00 uur. Wij adviseren u te gaan stem- • 10:00 uur tot 12:00 uur, locatie ‘Nebo’,
zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn;
U mag uw briefstem ook afgeven. Dit kan op 10,
men bij het stembureau dat op uw stempas
(Hoofdland 1, Zwijndrecht), tellocatie: ge11 en 12 maart tussen 9.00 en 17.00 uur en op • De gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of
staat. Vanwege de coronamaatregelen vragen
meentehuis.
de kopie of foto daarvan) op het stembu15, 16 en 17 maart 2021 tussen 7.30 en 21.00 uur
we u wel om na het stemmen het stembureau • 14:00 uur tot 16:00 uur, locatie ‘Swinhove
reau zien;
in het gemeentehuis ( Raadhuisplein 3, Zwijnte verlaten. Op 17 maart kunt u stemmen in de
/ Ambachtstaete’ (Plantageweg 3, Zwijndrecht) en in de Sporthal Den Dam (Sportlaan 8, • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit
volgende stembureaus:
drecht), tellocatie: gemeentehuis.
met zijn/haar eigen stem.
Heerjansdam).
• Gemeentehuis (Raadhuisplein 3, Zwijndrecht);
Briefstemmen
Intrekken volmacht
• Spektakel Zwijndrecht (Norderstedtplein 10, Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u ook per brief Tellen briefstemmen
Zwijndrecht);
stemmen. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een zo- Het vooropenen van de briefstemmen door de U trekt de volmacht in door de stempas aan de
• Verenigingsgebouw ‘P.V. Steeds Sneller’
genoemde stempluspas. Uiterlijk 11 maart ont- briefstembureau’s vindt plaats in het gemeen- gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het
moment dat deze persoon voor u gaat stem(Doctor Lelystraat 1, Zwijndrecht);
vangt u uw briefstembiljet, een envelop voor tehuis (Raadhuisplein 3, Zwijndrecht) op:
men. Daarna kunt u de volmacht niet meer in• Kerkgebouw De Hoeksteen (Thorbeckelaan
het briefstembiljet, een retourenvelop en een • dinsdag 16 maart 2021 vanaf 9.00 uur
trekken.
• woensdag 17 maart 2021 vanaf 9.00 uur
2, Zwijndrecht);
uitleg over het briefstemmen.
• woensdag 17 maart 2021 vanaf 21.00 uur
• Wijkgebouw ‘t Klankbord (Klarinetsingel 3,
Schriftelijke volmacht
• Het tellen van de briefstemmen door de
Zwijndrecht), tellocatie: Develhal, Parklaan Hoe werkt het briefstemmen?
Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon
briefstembureau’s vindt plaats in het ge5 Zwijndrecht;
• Vul het stembiljet in en stop deze in de
die voor u gaat stemmen per post een volmachtmeentehuis op:
• Gymzaal Welhorst (Welhorst 6, Zwijndrecht);
envelop;
bewijs toegestuurd. U vult voor elke verkiezing
• woensdag 17 maart 2021 vanaf 9.00 uur
• Capital Sports ‘Rob Sterkenzaal’ (Eemstein
• Stop deze envelop (met daarin het stembileen apart formulier in. U kunt het formulier
• woensdag 17 maart 2021 vanaf 21.00 uur
1a, Zwijndrecht);
jet) in de retourenvelop;
downloaden op www.zwijndrecht.nl of u vraagt
• Develhal (Parklaan 5, Zwijndrecht);
• Stop de stempluspas ook in de retourenvehet online aan met uw DigiD. U stuurt de schrifStempas kwijt?
• Wijkcentrum Xiejezo (Grote Beerstraat 10,
lop.
Zwijndrecht);
Let op: vergeet niet uw ondertekende stem- U kunt niet stemmen als u geen geldige stem- telijk aanvraag naar gemeente Zwijndrecht,
• De Nederburgh / Lunenburg (Duivenvoorde pluspas in de retourenvelop erbij te doen. Als pas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u Team verkiezingen, Raadhuisplein 3, 3331 BT
deze niet ontvangen? Haal dan tijdens onze Zwijndrecht. Uw schriftelijke aanvraag moet
openingstijden een vervangende stempas op uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur bij de
bij de balie van uw gemeente. Dit kan tot ui- gemeente binnen zijn.
terlijk vrijdag 12 maart 202 17.00 uur. U neemt
daarvoor uw identiteitsbewijs mee. Als u toch Stemmen in een andere gemeente?
uw stempas terugvindt, is dat geen probleem. U mag voor de Tweede Kamerverkiezingen in
Alleen de laatst afgegeven stempas is geldig. elke gemeente in Nederland stemmen. Hiervoor
De vervangende stempas voor de Tweede Ka- heeft u een kiezerspas nodig. De gemeente
merverkiezing kunt u alleen aanvragen in de moet de schriftelijke aanvraag uiterlijk 12 maart
gemeente waar u op 1 februari 2021 stond in- 2021 17.00 uur ontvangen hebben. U kunt het
De kledingbank Zwijndrechtse Waard is meer informatie en op welke dag en tijd je
formulier downloaden op www.zwijndrecht.nl
geschreven.
open op afspraak. Het is belangrijk dat je welkom bent.
of u vraagt het online aan met uw DigiD. U kunt
de regels volgt en op tijd bent. Kom alleen
een kiezerspas ook bij de balie van de gemeenNiet zelf stemmen ?
en wacht buiten totdat je aan de beurt E-mail: kledingbankzwijndrecht@gmail.com
U mag iemand machtigen om voor u te stem- te aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot
bent. Om een afspraak te maken kun je Website: www.kledingbank-zwijndrecht.nl
men. Dat kan met een onderhandse volmacht uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 17.00 uur. U
een mail sturen. Zet hierin je postcode
of een schriftelijke volmacht. Iedere kiezer mag neemt daarvoor uw stempas en uw origineel
en huisnummer dan krijg je een mail met
naast de eigen stem maximaal drie volmachten identiteitsbewijs mee.
aannemen. Een onderhandse volmacht hoeft u
niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht Meer informatie over stemmen in Zwijndrecht
kunt u regelen tot op de dag van de verkiezin- vindt u op www.zwijndrecht.nl/verkiezingen.
gen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf rege-

Kledingbank weer open!
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52 inwoners maken lied over
cultuur in Zwijndrecht in
coronatijd
De Zwijndrechtse versie van het lied Ik Heb
Je Lief van Paul de Leeuw is klaar. In januari
deed de gemeente Zwijndrecht een oproep
aan alle (enigszins) muzikale inwoners om op
video met zang of muziek een bijdrage te leveren. Alle 52 reacties zijn nu samengevoegd
tot één videoclip. Het lied is bedoeld als hart
onder de riem voor de culturele sector die
zwaar te lijden heeft in coronatijd.

zwaar en wordt vaak vergeten. Met dit project
konden we toch samen muziek maken, zonder
dat het echt samen is. We hebben het gedaan
om cultuur levend te houden en ervoor te zorgen dat iedereen toch bezig kan zijn met zijn of
haar instrument.”
Het was een enorme klus om alle bijdragen samen te voegen en te synchroniseren. Maar iets
meer dan een maand na de oproep is het lied
nu klaar. Het resultaat is voorlopig alleen te
zien en te beluisteren in een videoclip op internet. Een gezamenlijke uitvoering op locatie is
vanwege corona helaas nog niet mogelijk. Maar
de liefde voor muziek en cultuur blijft:

De tekst van de Zwijndrechtse versie van Ik heb
je lief is geschreven door burgemeester Hein
van der Loo. Hij is fan van het lied en zong eerder een versie voor eenzame ouderen. Van der
Loo: “In deze coronatijd kan er ook veel wel.
Samen op afstand muziek maken. Heel moeilijk, maar het kan!”
Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou
‘t Zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je
De Zwijndrechtse zangers Lyall Silié (een paar dat een beetje bang
jaar geleden deelnemer aan The Voice of Hol- ‘k Heb je lief, de coronacrisis lang
land), Dirk van den Brand (musicalster in onder (refrein van de Zwijndrechtse versie van Ik
andere Soldaat van Oranje) en Thomas Florus- Heb Je Lief)
se (The Silver Linings) nemen solo een couplet
voor hun rekening. Tientallen plaatsgenoten De Zwijndrechtse versie van Ik Heb Je Lief is geverzorgen de koorzang en de muzikale bege- maakt met toestemming van Paul de Leeuw, de
leiding door Ik Heb Je Lief op hun eigen instru- maker en zanger van het originele lied.
ment te spelen.
In het lied zingen de deelnemers over hun liefde voor de Zwijndrechtse culturele sector en
hoe ze het missen om samen muziek te maken:
‘K Heb je lief met zoveel mensen, ‘t is veel meer
dan houden van
Denk aan je klanken op de planken, nu dat
eventjes niet kan
Jouw volle zalen en concerten, zetten mij in
vuur en vlam
Maar je vult nu slechts de stilte, van Groote
Lindt tot Heerjansdam
(couplet van de Zwijndrechtse versie van Ik
Heb Je Lief)
Het muzikale project is een initiatief van Maud
Schoonen, cultuurmakelaar bij de gemeente
Zwijndrecht. “Het lied is bedoeld als hart onder
de riem voor de culturele sector. Die heeft het

De videoclip van het cultuurlied is te zien
op www.zwijndrecht.nl/cultuurlied of
gebruik onderstaande QR-code.

Zonne-energie opwekken bij
Kijfhoek?
Informatiebijeenkomst 8 maart
We gaan in Nederland over op duurzame
energiebronnen. Waarom? Omdat de aarde
opwarmt, met alle negatieve gevolgen voor
ons klimaat. Dat willen we stoppen, zodat we
een gezonde aarde kunnen doorgeven aan de
generaties na ons. Wat doen we? We onderzoeken mogelijkheden om duurzame energie
op te wekken, waaronder zonne-energie in de
buurt van Kijfhoek.
Tijdens verschillende bijeenkomsten met inwoners, grondeigenaren en natuurorganisaties is
in de afgelopen weken gesproken over randvoorwaarden voor het opwekken van zonne- en
windenergie. Het gaat om drie zoekgebieden:
bij Kijfhoek (alleen zon), langs de A16 en langs
de A15. Alle uitkomsten worden besproken tijdens een nieuwe ronde informatieavonden.
De resultaten voor Kijfhoek worden maandagavond 8 maart besproken. Bent u erbij?

Aanmelden
De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.15 uur. U
kunt zich aanmelden via denkmee.drechtstedenenergie.nl. Aanmelden is niet verplicht maar
geeft ons een beeld wie mee wil praten. Op de
dag van de bijeenkomst, vindt u de link ook op
de website denkmee.drechtstedenenergie.nl
Meer informatie
Op www.drechtstedenenergie.nl/res leest u
meer over de Regionale Energiestrategie. Heeft
u hier een vraag over? Mail dan naar: energie@
drechtsteden.nl. Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws over duurzaamheid
en energie binnen de gemeente Zwijndrecht?
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.
Op www.zwijndrecht.nl kunt u zich aanmelden.
Klik hiervoor op ‘alle onderwerpen’ en vervolgens op het kopje Duurzaamheid.

Op de agenda 8 maart:
• Resultaten uit de 2e ronde gesprekken
• Welke delen van het zoekgebied Kijfhoek
(alleen zonne-energie) zijn kansrijk en hoeveel energie kan er opgewekt worden?
• In welke delen zijn er weinig kansen?
• Hoe nu verder naar de Regionale Energiestrategie 1.0?

WOORDKUNS ENAAR
WOORDKUNS
ENAAR
GEZOCHT
GEZOCHT
WOORDKUNS ENAAR
GEZOCHT

Ben je 18 jaar of jonger?
jaar
of jonger?
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benje
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goed
met
woorden?
Enjeben
goed met
Hou
vanjedichten
of woorden?
van rappen?
dichten
of van rappen?
OfHou
ben je
je van
meer
een singer-songwriter?
Ben je 18 jaar of jonger?
Of ben je meer
een singer-songwriter?

Dan zijnEnwe
naar jou !
ben je op
goed zoek
met woorden?
Hou jewe
van dichten
of van rappen?
Dan zijn
op zoek
naar jou !
Doe mee met
de
woordkunstenwedstrijd!
Of ben
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Doe mee met
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Doe mee
degedicht,
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“na
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jaar vrijheid”
Stuur je bijdrage in voor donderdag 25 maart 2021 naar
Stuur Stuur
je bijdrage
in in
voor
maart
je bijdrage
voordonderdag
donderdag 2525
maart
20212021
naar naar
representatie@h-i-ambacht.nl
representatie@h-i-ambacht.nl
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Zwijndrecht
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naar de
Facebook-pagina van het
https://www.facebook.com/4en5meicomitezwijndrecht/
https://www.facebook.com/4en5meicomitezwijndrecht/
4 en 5 mei Comité Zwijndrecht
https://www.facebook.com/4en5meicomitezwijndrecht/
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad
Oriëntatieavond 9 maart over vastgoed, privacy en veiligheid én het sociaal domein
De raad praat op dinsdag 9 maart tijdens een
digitale oriëntatieavond over de vastgoed
strategie, privacy en veiligheid en het sociaal
domein. Meekijken kan via video live verbinding.

Oriëntatieavond 2
19.30 tot 22.30 uur Sociaal domein
Kijk op onze website www.raadzwijndrecht.nl
voor de video live verbinding. Actuele informatie vindt u bij vergaderstukken.

Oriëntatieavond 1
19.30 tot 20.30 uur Vastgoed strategie
20.45 tot 21.45 uur: Privacy en veiligheid

Buurtgezinnen nu ook in
Zwijndrecht!
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen)
worden gekoppeld aan een warm en stabiel
gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen
kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is laagdrempelig, alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin
en steungezin maken onder begeleiding van
de coördinator van buurtgezinnen afspraken
over de inhoud van de ondersteuning. Om als
vraaggezin je aan te melden is geen doorverwijzing van eventuele hulpverlener nodig.
Ondersteuning voor het gezin
Ondersteuning kan bestaan uit het laten meedraaien in eigen gezin en het bieden van een
huiswerkplek. Het oefenen van de Nederlandse
taal door mee te draaien in het gezin. Met leeftijdgenoten optrekken, brengen naar sport, het
samen praten als ouders over opvoeden. De
vragen zijn net zo divers als de gezinnen.
Een steungezin wordt voor een langere periode
de steun voor een vraaggezin op het gebied van
de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd
het gezin erin steekt, is afhankelijk van de ge-

maakte afspraken. De ondersteuning kan
ook veranderen
in de loop van
de tijd.
Hulp nodig of
hulp bieden?
Kom je er zelf
niet uit en heb
je hulp nodig bij
de opvoeding?
Of heb je tijd en
ruimte om een Coördinator Buurtgezinnen
kind op te van- Zwijndrecht Jiske Bosman
gen? Dan zijn er
diverse manieren om in contact te komen met
de coördinator van buurtgezinnen.
Op www.buurtgezinnen.nl kun je jezelf aanmelden
en dan neemt de coördinator contact met je op.
Mailen kan naar jiskebosman@buurtgezinnen.nl of
bel naar 06 10 07 14 06.

DOE
gratis
MEE !
10.000 stappen per dag?
elke dag koud afdouchen?

RATIS
DOE G LEEN
L
A
!
E
ME
OF MET
N
ANDERE
Info en aanmelden: www.30dagengezonder.nl

Dagelijks een
compliment
aan jezelf en
een ander?

30 dagen alcoholvrij?

na 1 uur zitten even rekken en strekken?

een andere
uitdaging?

Info en aanmelden: www.30dagengezonder.nl

Vivera blijf fit boekje voor ouderen
in Zwijndrecht en Heerjansdam
In maart gaan de Vivera sportcoaches weer op
pad om de nieuwe Blijf fit Boekjes te bezorgen.
Wilt u deze ook ontvangen? Mail dan uw naam
en adres naar viverasportcoach@hattricksport.
nl

Daarom is Zwijndrecht een Doortrappen gemeente geworden. Doortrappen is zowel voor
de reguliere fietser als voor de fietser op de
E-bike. Blijf middels het Blijf Fit boekje op de
hoogte over wat Doortrappen inhoudt en wanneer er activiteiten van start gaan. Ook kunt u
In het boekje komen leuke thema’s voorbij zoals: zich vast inschrijven voor de doortrap bijeen- Vivera Sport en Oldstars
komsten die hopelijk in 2021 van start gaan.
- Wandelen
- Kennismaken met Doortrappen
Valpreventie
- Actief met Valpreventie
Samen met lokale partijen zetten de Vivera
sportcoaches zich in voor valpreventie bij oudeBij Vivera Sport lichten de sportcoaches diverse ren. Vallen is de meest voorkomende oorzaak
lokale sportverenigingen uit met aanbod voor van letsel door een ongeval bij ouderen. Wist
volwassenen en ouderen. Zo was de eerste edi- u dat er iedere 4 minuten een 65+er wordt optie Basketbalvereniging Helmink Heroes aan genomen bij de Spoedeisende hulp? Dit willen
de beurt. De vereniging wil graag aanbod voor we natuurlijk voorkomen. Het letsel opgelopen
‘’ouderen’’ opzetten. Bent u benieuwd of heeft door een valongeval heeft veel impact op de
u interesse om deel te nemen? Neem gerust zelfredzaamcontact op met de Vivera sportcoaches voor heid van oudemeer informatie.
ren, het langer
thuis kunnen
Ook worden er leuke wandelroutes en wandel- wonen en de
tips gedeeld waar u in kleine groepjes of indi- kwaliteit van
vidueel gelijk mee aan de slag kunt. Ook juist leven. Dit paktijdens corona is wandelen erg belangrijk, bij ken we graag
voorkeur 30 minuten per dag. Vindt u het lastig samen met u
hier zelfstandig mee te starten? De Vivera coa- aan!
ches helpen u graag op weg of koppelen u aan
een wandelgroepje in de buurt.
Doortrappen bijeenkomsten
Het is belangrijk om veilig op de fiets te blijven.

woensdag 3 maart 2021

Bekendmakingen

Wegafsluitingen

VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN

•

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode
van 22 februari 2021 tot en met 28 februari
2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 19 februari tot en met 26
februari 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats nabij de Lodewijk van
Nassaustraat 75 in Zwijndrecht. Dit voor
de periode van 12 maart 2021 tot en met
25 maart 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats nabij de A.F de Safornin
Lohmanplantsoen 22 in Zwijndrecht. Dit
voor de periode van 6 april 2021 tot en met
9 april 2021 en voor de periode van 30 april
2021 tot en met 14 mei 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

•

•

•

•

•

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
•
Ingediende aanvragen
In de periode van 19 februari tot en met 26
februari 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•

•
•

•

•

•

•

•

Abraham Kuypersingel 63 (2021051): het vervangen van de garagedeur door een vast kozijn met glas
19-2-2021
Beethovenlaan 264 (2021-052): het
kappen van een boom 22-2-2021
Colijnweg 39 (2021-053) het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 22-2-2021
Koekoekstraat 11 (2021-054): het
plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde en een nokverhoging
aan de achterzijde van de woning
21-2-2021
Kort-Ambachtlaan 155 (2021-055):
het veranderen van één appartement naar twee appartementen
21-2-2021
Burgemeester Jansenlaan 153
(2021-056): het aanpassen van de
pui en het plaatsen van een 24 uurs
automaat 22-2-2021
Teilingen 8 (2021-057): het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 23-2-2021
Ballade 87 (2021-058): het plaatsen
van een carport 23-2-2021

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Hof van Holland 19 (2021-059):
het wijzigen van de gevelreclame
23-3-2021

Korenbloemstraat 5 (2020-239):
het plaatsen van een dakopbouw
23-2-2021
Korenbloemstraat 6 (2020-240):
het plaatsen van een dakopbouw
23-2-2021
Heer Oudelandslaan 57 (2020-271):
het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van de
woning 23-2-2021
Juliana van Stolbergstraat 13 (2020275): het bouwen van een dakopbouw op de bestaande uitbouw
26-2-2021
Lisdodde 6 HJD (2021-004): het
plaatsen van een airco op de bestaande aanbouw aan de achterzijde
van de woning 23-2-2021
Norderstedtplein 6 (2021-005): het
kappen van 5 bomen 22-2-2021
Kaartenmaker 22 (2021-007): het
kappen van een Kersenboom 22-22021
Van Limburg Stirumplantsoen 20
(2021-012): het kappen van een Berk
22-2-2021
Laan van Nederhoven 94 (2021014): het kappen van 1 Naaldboom
22-2-2021
Dotterbloemstraat 13 (2021-015):
het kappen van 1 Dennenboom
22-1-2021
De Snel t.h.v. nr. 3, begraafplaats
Jeroen Boschlaan, t.h.v. Noordpark
42, t.h.v. Prins Bernhardstraat 2
HJD, Swanendrift ong. (2021-020):
het kappen van 1 Els, 4 Essen, 1
Esdoorn en 1 iep 22-2-2021
Rozenlaan 21 HJD (2021-021): het
kappen van 4 bomen 22-2-2021
Develweg t.h.v. nr. 32 (2021-027):
het kappen van 1 Haagbeuk 22-22021
Wittensteen 13 (2021-029): het kappen van 1 boom 22-2-2021
Oude Stationsweg 7B (2021-031):
het plaatsen van een blokhut 23-22021
Jeroen Boschlaan (begraafplaats)
(2021-048): het kappen van 2 bomen
22-2-2021

Heerjansdam De Manning – Kabel en leidingen werkzaamheden - 4 maart 2021 van 07.00 tot 12.00 uur.

Heerjansdam Sportlaan – proefsleuven voor een duiker 15 maart 07h t/m vrijdag 19 maart 16.00 uur.

Heerjansdam fietspad ten zuiden van Heerjansdam tussen
de Randweg en de Oude Maas – hinder / geen afsluiting Van 12 maart 2021 tot en met 30 april 2021.

Burg. Jansenlaan – rioolinspecties en reiniging – data volgt.
Jollensteiger – herbestrating – data volgt.

Heerjansdam De Hupse – spoed herstelwerkzaamheden –
einddatum volgt.
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 19 februari tot
en met 26 februari 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn van
6 weken:
•

Jeroen Boschlaan ong. (2020-238):
het bouwen van een woning 22-22021

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
Bekendmaking
Wet Milieubeheer
Op 1 februari 2021 hebben wij gegevens
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over
het oprichten van een inrichting, zijnde
een supermarkt, gelegen aan de Kort-Ambachtlaan ong., Kadastraal bekend sectie
D nummers 5500, 5499, 5498, 5497, 4582
en 6589 te Zwijndrecht. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-21385886.
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.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘8e herziening bestemmingsplan

Buitengebied, locatie Lindeweg 12’
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat op grond van
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
en artikel 6.24 lid 3 Wro voor eenieder ter
inzage liggen:
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12’;
2. De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst voor de locatie Lindeweg 12.
Het bestemmingsplan maakt de oprichting
van een zorgboerderij in combinatie met
paarden mogelijk.
In de anterieure overeenkomst hebben
gemeente en initiatiefnemer afspraken
gemaakt rondom de exploitatiekosten die
samenhangen met het project.
Terinzagelegging stukken
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst
liggen met ingang van 4 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien
op www.zwijndrecht.nl (onder ruimtelijke
plannen > ontwerpbestemmingsplannen) en daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0642.bp15Lindeweg12-2001.
Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan en de zakelijke beschrijving van de
anterieure overeenkomst in te zien in de
publiekshal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht (vanwege de
coronamaatregelen bij hoge uitzondering
op afspraak (telefoon 14 078)).
Een ieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij de gemeenteraad een
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen onder vermelding
van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan
‘8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12’ “ op de vol-

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,-.

gende wijze:
- schriftelijk (adres: gemeente
Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA
Zwijndrecht),
- per e-mail (e-mailadres:
gemeente@zwijndrecht.nl),
- mondeling, na afspraak met de afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling,
telefoon 14 078.

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.

