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Dag
van de
ondernemer

Afgelopen vrijdag was het de ‘Dag van de Ondernemer’. Wethouder Tycho Jansen ging op bezoek bij: Auto Cleaning Zwijndrecht, Stephanie Luijcx, Du Bistro,
Hyperion en de Spar in Heerjansdam. Complimenten voor alle ondernemers, met uw inzet laat u Zwijndrecht bruisen!”

Zwijndrecht komt tegemoet in
extra kosten CTB-controles

Bijeenkomst over bestemmingsplan Stationskwartier

Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor
het ondersteunen en bevorderen van controles op coronatoegangsbewijzen (CTB). De
gemeente Zwijndrecht stelt vanaf donderdag 18 november 2021 een regeling open
voor ondernemers en (sport)verenigingen
die verplicht moeten werken met controles op een coronatoegangsbewijs (CTB). Zij
kunnen aanspraak maken op een beperkte
bijdrage in de extra kosten die ze voor de
controles moeten maken.

Het Stationskwartier gaat veranderen. Zwijndrecht krijgt een bruisende buurt met een
groen-stedelijk karakter. Woningen, kleinschalige kantoren en winkels, kenmerken de
omgeving. De fietser en voetganger krijgen
de ruimte. De volgende stap is een nieuw
bestemmingsplan. Om het nieuwe concept
bestemmingsplan toe te lichten organiseren
wij een online bijeenkomst op woensdag 8
december om 19.30 uur.

Lichte tegemoetkoming
De regeling is van kracht voor iedere ondernemer en (sport)vereniging die extra
(personeels-)kosten maken voor de controle
op het CTB. Een onderneming kan een bijdrage tot maximaal €1.000 euro aanvragen,
een vereniging maximaal €500 euro. De gemeente Zwijndrecht ziet de regeling als een
lichte tegemoetkoming aan de bedrijven en
verenigingen die CTB-checks moeten doen.

Aanvraag mogelijk vanaf 18 november
Vanaf donderdag 18 november kan een aanvraag snel en gemakkelijk worden ingediend
via een formulier op de website van de gemeente. De kosten moeten zijn gemaakt in
de periode van 22 september tot en met 31
december 2021. De aanvraag moet ook uiterlijk 31 december 2021 zijn ingediend. Het
gaat om extra kosten die ondernemers, verenigingen en organisatoren maken voor materiaal en personeel voor de controle op het
CTB. Zolang er budget is, wordt het geld na
een aanvraag zo snel mogelijk uitgekeerd.
Informatie over de regeling
Op www.zwijndrecht.nl/regelingctb staat
meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier. Vragen
over de regeling kunnen gemaild worden
naar e-mailadres: regelingctb@zwijndrecht.nl.

Vanwege corona organiseren we deze bijeenkomst online. Deelnemen is heel eenvoudig.
Wel moet u zich van tevoren aanmelden. Kijk
hiervoor op www.diztrikt.nu. Bewoners in de
buurt worden deze week per brief uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Zienswijze indienen
Wilt u officieel reageren op het concept bestemmingsplan? Dan kunt u een zienswijze
indienen tot en met 5 januari 2022. Meer
Toelichting en vragen stellen
informatie hierover vindt u bij het kopje
Tijdens de bijeenkomst op 8 december geeft ‘Bekendmakingen’ verderop in deze Stadsde gemeente een toelichting op de ontwik- nieuws-editie.
kelingen en het hiervoor opgestelde ontwerp
bestemmingsplan. U kunt luisteren maar u Kijk voor meer informatie over het Stationsmag uiteraard ook vragen stellen via de chat. kwartier op www.diztrikt.nu
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Veranderen van zorgverzekering?
Eén keer per jaar kunt u uw zorgverzekering wijzigen. Dit moet vóór 1 januari. Denkt
u erover om een andere zorgverzekering
te nemen of een ander pakket bij uw huidige zorgverzekering maar komt u hier zelf
niet uit, dan kunt u een afspraak maken bij
bureau Sociaal Raadslieden. Zij kunnen u
informeren over de verschillende mogelijkheden en bijvoorbeeld ook over de gemeentepolis van de Drechtsteden. Heeft u een
laag inkomen, dan komt u mogelijk voor
deze collectieve verzekering in aanmerking.
Het voordeel van deze verzekering is dat de
sociale dienst mee betaalt aan de premie en
u dus een lagere premie betaalt.

Wilt u meer informatie over de gemeentepolis of over andere zorgverzekeringen? Dan
kunt u hiervoor 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
078-7703720. Mailen kan ook: sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl
Uiteraard kunt u ook met andere vragen bij
Sociaal Raadslieden terecht!

Burgemeester feliciteert
bruidspaar During met 60-jarig
jubileum
Op donderdag 11 november bezocht burgemeester Hein van der Loo het bruidspaar
Theo en Ada During. Op 10 november waren zij namelijk 60 jaar getrouwd. De zoon
en dochter met aanhang en kleinkinderen
hebben dit jubileum bij hun ouders thuis
gevierd. Het leukste komt nog; de kinderen
hebben ook nog een feest gepland op de SS
De Rotterdam.
Hoe ze elkaar hebben leren kennen? Ada During vond dat wel een heel leuk verhaal. In
het concertgebouw in Amsterdam kon je je
laten confirmeren. Je werd dan opgenomen
als lid van de Protestants-Christelijke kerk.
Daar zag de jonge Theo During haar voor het
eerst vanaf het balkon in haar blauwe jasje
op het podium staan. Drie weken later werd
zij door haar vriendin meegevraagd naar een
verjaardag van een vriend van Theo During.
Samen gingen zij met de trein van Meppel
naar Zwolle. Toen ze uitstapte, zag zij als
19-jarig meisje een jongeman staan. Zij wist

toen nog niet dat zij werd gekoppeld. Vanaf
dat moment klikte het tussen hen en speelden ze een potje badminton tijdens de verjaardag. De volgende dag spraken ze weer
met z’n vieren af en gingen ze uit eten in
Meppel. Sindsdien zijn ze samen. In 1982
kwam het echtpaar in Zwijndrecht wonen
vanuit Rotterdam. Theo During werkte toen
net op de uitdagende locatie Kijfhoek als
leidinggevende van de rangeerdienst. Na 40
werkjaren achter de rug en de laatste 11,5
jaar gewerkt te hebben op Kijfhoek ging hij
met de VUT op 54-jarige leeftijd. Samen bewegen ze nog elke dag om gezond te blijven. Een rondje lopen of een stukje fietsen
op de elektrische fiets.

Korting op uw zorgverzekering
met de Gemeentepolis Drechtsteden
Voor 2022 biedt de Sociale Dienst Drechtsteden weer de mogelijkheid om een gemeentepolis af te sluiten via VGZ. U sluit
hiermee een basis- en een aanvullende
ziektekostenverzekering af die veel zorgkosten ruim vergoedt. U betaalt voor deze
uitgebreide zorgverzekering minder dan
normaal, want de sociale dienst betaalt mee
en de verzekeraar geeft korting.
Voor wie is de Gemeentepolis Drechtsteden?
U kunt gebruik maken van de gemeentepolis als het inkomen van uw huishouden niet
meer is dan €2388,20 bruto per maand. Het
inkomen van uw huishouden is het brutoinkomen van uzelf plus het bruto-inkomen
van uw partner. Het inkomen van inwonende kinderen of andere huisgenoten telt
niet mee. Als u alleen woont, telt alleen uw
eigen inkomen mee.

Wat is de Gemeentepolis Drechtsteden?
U sluit de verzekering af bij zorgverzekeraar
VGZ. U kunt kiezen uit verschillende pakketten. Op www.gezondverzekerd.nl/drechtsteden kunt u vanaf 16 november de verschillende pakketten met elkaar vergelijken en u
aanmelden voor de verzekering. Aanmelden
kan tot en met 31 december 2021.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de gemeentepolis
van Drechtsteden? Kijk dan op de website
van de Sociale Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd.

Stem op uw favoriete fitnessapparaat voor het Develpark!
Bewegen is gezond! En daarom plaatst
gemeente Zwijndrecht tijdelijk 7 fitnessapparaten in het Develpark. En u mag kiezen
welke dat worden!

Ga naar www.wijkenzwijndrecht.nl/develpark of scan de QR-code hieronder en stem
op uw favoriete fitnessapparaat en hopelijk
zien we u binnenkort sporten in het Develpark! U kunt tot en met 4 december uw
stem uitbrengen.

Maar hoe blijf je 60 jaar samen? Theo During vertelde heel mooi dat je het vermogen
moet hebben om met elkaar te leren omgaan en te accepteren dat de ander anders
is. Respect hebben voor elkaar is het begin
van het lange samenzijn.

Aanhangwagen Gerbrandyplein
Het echtpaar During met burgemeester Hein van der Loo.

Wie is de eigenaar van deze aanhangwagen? De aanhangwagen staat op de parkeerplaats van het Gerbrandyplein.
Bent u de eigenaar?
Meld u zich dan bij het Wijkbureau via wijkbureau@zwijndrecht.nl of 078-770 37 05.
Als de eigenaar zich niet meldt, verwijderen
wij de aanhangwagen.
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Begroting 2022: Koersvast blijven
Deze pagina’s geven een toelichting op de gemeentelijke begroting.
U ziet hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel er uitgaat. De begroting 2022 is sluitend en kent zelfs een overschot van ongeveer een
miljoen euro. Dit geeft een goede basis voor de nieuwe raadsperiode.
De gemeenteraad heeft voor
deze raadsperiode de koers
uitgezet met het raadsprogramma ’Krachtig Zwijndrecht’.
Daarin staan opgaven voor
armoedebestrijding, duurzaam-

heid, klimaat, sociaal domein, wonen en openbare ruimte.
De meerjarenbegroting 2023-2025 is nog niet in evenwicht.
Dat heeft vooral te maken met besluiten die wachten op de
start van de nieuwe regering. De gemeente weet nu
nog niet hoeveel geld zij kan besteden na volgend jaar.
Al zijn er positieve signalen, er is geen zekerheid. Dit
vraagt om lef: durf om te investeren nu dat nodig is.
En dit vraagt om wendbaarheid: flexibel inspelen op
nieuwe ontwikkelingen.

€

Lokale woonlasten
voor de inwoners van
Zwijndrecht blijven
nagenoeg gelijk.

€154mln

€155mln
Overschot van ongeveer

1 miljoen

goede basis voor
nieuwe raadsperiode!

Naar een goede dienstverlening
De gemeente streeft naar een goede relatie en samenwerking met
inwoners, ondernemers, organisaties en partners. Met een goede
dienstverlening ontstaat meer vertrouwen naar elkaar. In 2022 legt de
gemeente het accent op een aantal punten die de dienstverlening verbeteren.

Eén loket voor vragen in het raadhuis

Met ingang van januari 2022 start de gemeente
met de ontwikkeling van een loket in het gemeentehuis voor hulp- en informatievragen. De
bedoeling is dat inwoners, kleine zelfstandigen
en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf
bij dit loket terecht kunnen met al hun vragen.
Of het nu gaat om opvoeding of schulden, of de
ondersteuning van ZZP’-ers; bij dit loket is iedereen aan het goede adres.

0
Digitaal platform

Binnen eigentijdse dienstverlening past een
digitaal platform. Een plek waar inwoners,
ondernemers en anderen terecht kunnen om
hun mening te geven of mee te denken over projecten en andere onderwerpen die spelen in de gemeente. Altijd bereikbaar en gemakkelijk om
deel te nemen. Een Zwijndrechts digitaal platform is in voorbereiding en
zal in de loop van 2022 online gaan.

Communicatie en participatie

In Zwijndrecht zijn er veel ontwikkelingen. Dit alles vraagt om veel communicatie en participatie. Het college van
burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad bespreken begin volgend
jaar hoe zij de communicatie en participatie voor de samenleving kunnen
verbeteren.
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TOP 3

WAAR GEVEN WE HET MEEST AAN UIT?
DE TOP 3 PER CATEGORIE:
WONEN
€ 19 mln
Totaal per inwoner € 422,-

Bedrag in €
per inwoner

GRONDEXPLOITATIE € 2,94 mln

65

SPORTACCOMMODATIES € 3,50 mln

78

RUIMTELIJKE ORDENING

Beheer welzijnsaccommodaties, wijkgebouwen e.d.

235

TOP 3

OVERIGE WONEN € 10,59 mln

ARMOEDE
€ 36 mln
Totaal per inwoner € 811,-

516

€ 23,23 mln

INKOMENSREGELINGEN

SOCIALE WERKVOORZIENING, ANDERE BESCHERMDE WERKPLEKKEN € 4,30 mln

96

ACTIVITEITEN OM MENSEN AAN HET WERK TE KRIJGEN EN HOUDEN € 3,58 mln

80
120

TOP 3

OVERIG ARMOEDE € 5,41 mln

WELZIJN
€ 44 mln
Totaal per inwoner € 984,-

TOP 3

VEILIGHEID EN
BUITENRUIMTE
€ 34 mln

€ 11,37 mln

253

WMO

€ 13,24 mln

294
93

WIJKTEAMS Ondersteuning opvoeding, wijkwerk, vrijwilliger- en mantelzorg € 4,19 mln
OVERIGE WELZIJN € 15,49 mln

344

VERKEER EN VERVOER € 8,10 mln

180

AFVAL € 7,08 mln

157

RIOLERING € 4,77 mln

106

OVERIGE VEILIGHEID € 13,94 mln

310

TOP 3

DIENSTVERLENING
EN BESTUUR
€ 7 mln

Vanuit de jeugdwet en
bestrijding kindermishandeling
Huishoudelijke hulp, Drechthopper en
opvang van (tijdelijk) niet-zelfredzamen

JEUGDZORG

BESTUUR € 3,44 mln

77

BURGERZAKEN € 2,15 mln

48

WONEN EN BOUWEN € 1,05 mln

24

TOP 1

Totaal per inwoner € 753,-

44

€ 1,96 mln

BEDRIJFSVOERING € 14,00 mln

311

Totaal per inwoner € 150,-

OVERIGE
ZAKEN
€ 14 mln
Totaal per inwoner € 311,-

€ 154.ooo.000

+

Alle bedragen
zijn afgerond

Verwacht aantal inwoners per 1-1-2022

45030

DE GEMEENTERAAD HEEFT DE ONDERSTAANDE LOKALE HEFFINGEN VASTGESTELD
Onroerende zaakbelasting (OZB)

Huiseigenaren betalen jaarlijks OZB aan de gemeente.
De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van hun
huis. De OZB stijgt voor 2022 met een gemiddelde inflatiecorrectie over de afgelopen 3 jaar (1,5 %).

Rioolheffing

De rioolheffing stijgt in 2022 met inflatiecorrectie
van 1,4%.

Begrotingn
2022 e
nraming
Meerjare 23-2025
20

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing daalt in 2022 met 3,4% en wordt
€ 372,60 voor een meerpersoonshuishouden en € 341,04
voor een eenpersoonshuishouden.

Hondenbelasting

De hondenbelasting verschilt naar het aantal
honden die iemand heeft. De tarieven worden
verhoogd met 1,4% inflatiecorrectie.

De volledige tekst van de begroting vindt u op
www.zwijndrecht.nl, klik achtereenvolgens op Bestuur en
organisatie > Financiële stukken > Begrotingsjaar 2022.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Energiearmoede

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Videoserie: Visie op de toekomst van
Zwijndrecht
Wat is belangrijk voor de toekomst van
Zwijndrecht? De komende weken kunt
u kijken naar een videoserie waarin alle
fracties uit de gemeenteraad antwoord geven op die vraag. De video’s zijn te zien
op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube
en via de QR-codes bij dit bericht.

partijen. Fractievoorzitter Fred Loos van
Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) vertelt
in deze video wat hij belangrijk vindt voor
Zwijndrecht.

Aanleiding voor de videoserie is het vaststellen van de begroting in november.
Daarin besluiten partijen niet alleen waarin
Zwijndrecht investeert. Het is ook het moment om aan te geven hoe ze de toekomst
van Zwijndrecht zien.

Deel 2: ChristenUnie-SGP
Investeren in armoedebeleid. Een stevige
inzet op de klimaatambitie. Woningbouw,
bereikbaarheid en ondernemingsklimaat.
Fractievoorzitter Andries van Gemerden van
de ChristenUnie-SGP vertelt in deze video
wat hij belangrijk vindt voor Zwijndrecht.

Hilda Rijnaard
Raadscommissielid
PvdA

Scan de QR-code bij de foto van Fred Loos
om de video te bekijken.

Deel 1: Algemeen Belang Zwijndrecht
Niet bouwen in het buitengebied. Horeca Scan de QR-code bij de foto van Andries van
bij de watertoren. En betere communicatie Gemerden om de video te bekijken.
met inwoners, ondernemers en politieke

Tijdens de behandeling van de
begroting op dinsdag 9 november
viel het woord energiearmoede.
Ik heb eens opgezocht wat dat nu
precies is. Het is een situatie waarin een huishouden moeite heeft
om de maandelijkse energierekening te betalen. Vanwege gebrek
aan financiële middelen of wegens
de staat van een woning is het
moeilijk voor deze groep mensen
om te voldoen aan verwarmingsbehoeften.

Die energiearmoede vind ik echt
wel iets om goed in de gaten te
houden. Het is nogal wat om
steeds over veranderingen te horen, waar je graag aan mee wil
doen, maar die geld kosten. Geld
dat je niet hebt.
De PvdA wil deze mensen niet in
de kou laten staan. Er moet een beleid op komen. Hoe laten we deze
mensen meedoen? Hoe zorgen we
dat deze mensen er niet nog meer
problemen bij krijgen? Hoe zorgen
we ervoor dat de energietransitie
We weten dat de gemeente woonlasten neutraal is?
Zwijndrecht duurzaamheid hoog Er is op dit gebied door alle parin het vaandel heeft staan en dat is tijen nog veel te doen!
natuurlijk terecht. We zijn al volop
bezig met de energietransitie. Van Reageren kan op Facebook van
ledlamp tot van het gas af, er is de gemeente Zwijndrecht of mail
flink over nagedacht hoe alles aan- mh.rijnaard@zwijndrecht.nl
gepakt zou kunnen worden.

Oriëntatieavond 30 november over jeugdhulp, openbare
ruimte en bedrijven
Dinsdagavond 30 november vanaf 19.30
uur zijn er digitale oriëntatiebijeenkomsten
van de gemeenteraad over beschermd wonen, jeugdhulp, openbare ruimte en bedrijvenvisie. U bent van harte welkom deze
vergadering digitaal te volgen.
Oriëntatie 1

Fred Loos, fractievoorzitter Algemeen Belang
Zwijndrecht.

Andries van Gemerden, fractievoorzitter
ChristenUnie-SGP.

Gemeenteraad op bezoek bij Kooiman Marine Group
De gemeenteraad bezoekt de scheepswerf
Kooiman Marine Group op 18 november.
Dit in het kader van de dag van de ondernemer. Kooiman is een echt familiebedrijf
maar werkt inmiddels op een viertal locaties in Nederland met 217 werknemers.
De scheepswerf onderscheidt zich doordat die veel disciplines voor het bouwen
van schepen zelf in huis heeft. He bedrijf
bouwt volgens de nieuwste groene nor-

men en is gestart met een eigen praktijkcentrum waar die zelf jongeren opleidt.
De raadsleden vonden het indrukwekkend
om een kijkje te mogen nemen en zoals
Andries van Gemerden (ChristenUnie-SGP)
namens de raad afsloot: “Mooi om te
zien hoe Kooiman steeds streeft naar een
stapje beter. Wij zijn trots om dit bedrijf
in Zwijndrecht te hebben en werknemers
kunnen zeker ook trots zijn bij te mogen
dragen aan zo’n mooi product.”

19.30 – 20.30 uur: Een plek voor iedereen
en wijziging verordening Beschermd Wonen en Opvang
De gemeenteraad wordt bijgepraat over de
stand van zaken op het gebied van beschermd wonen en opvang en een plek
voor iedereen.

Oriëntatie 2
19.30 – 20.30 uur: Visie op de openbare
ruimte
Het is belangrijk om goed na te denken
hoe we met onze openbare ruimte om willen gaan en welke kwaliteit we willen realiseren. Welke inrichting is op welke plek
gewenst. Er komt veel op ons af. De openbare ruimte is belangrijker dan ooit. Hoe
beleven raadsleden de openbare ruimte,
wat vinden zij belangrijk en wat willen zij
meegeven? Dit wordt tijdens avond besproken.
20.45 – 22.00 uur: Bedrijvenstrategie
De gemeenteraad neemt binnenkort een
besluit over een nieuwe bedrijventerreinenstrategie. Deze avond is ter voorbereiding van deze besluitvorming. De huidige
ruimtelijke economische situatie wordt
toegelicht en er wordt stil gestaan bij
trends en toekomstige ontwikkelingen en
de toekomstige (ruimtelijke) behoefte.

20.45 – 22.00 uur: Afbakening jeugdhulp
en een nieuwe verordening jeugdhulp
De bijeenkomst gaat over de reikwijdte
van de jeugdhulpplicht. De raad wordt gevraagd om richtinggevende uitspraken te
doen voor bewuste keuzes over de jeugdhulpplicht.
Beide bijeenkomsten zijn in het kader van Kijk voor de meest actuele agenda en stukhet transformatieplan Sociaal domein ‘Wij ken en/of de vergadering volgen via video
zijn er van en doen het samen’.
live op onze website
www.raadzwijndrecht.nl

Wegafsluitingen
• Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte - tot
en met december 2022
• Witte de Withstraat - 2021 - groot
onderhoud
• Jeroen Boschlaan - 28 juni tot en met
31 december 2021 - groot onderhoud
• Henegouwen - 4 oktober tot en met
half december 2021 - groot onderhoud bestrating
• Heerjansdam Sportlaan - tot en met
eind december 2021 - riool- en herinrichtingswerkzaamheden
• Da Costastraat - t/m half december
2021 – groot onderhoud
• Heerjansdam Kromme Nering – 10
december van 14 tot 23 uur – evenement

• Raadhuisplein: Van Burg. De Bruinelaan richting Willem van oranjelaan
- van 15 december tot en met 20
december 2021 – evenement
• Geelgorsstraat - Ma 29 Nov 07h t/m
Vr 3 Dec 16h - kabel en leiding werkzaamheden halve rijbaan afsluiting
• de Koninginneweg tussen de rotonde
Burgemeester Jansenlaan/Willem van
Oranjelaan en de Rotterdamseweg
v.v. - vrijdag 26 november 2021.
• Klarinetsingel (tussen de Refter en
Munnikensteeg, halve rijbaan afsluiting) - 25 en 26 november 2021

In Memoriam: René van den Berg
Met grote verslagenheid en bedroefd namen wij deze week kennis van het overlijden van dr. René van den Berg, voormalig
gemeenteraadslid van de ChristenUnie/
SGP. De heer Van den Berg zat van 1998
tot 2014 in de gemeenteraad, een periode
waarin de gemeente hem heeft leren kennen als een integer en betrokken raadslid.
De geboren en getogen Zwijndrechtenaar
was een serieuze, formele man met veel
liefde voor de natuur. Van den Berg was

tot zijn overlijden voorzitter van de SGPkiesvereniging in Zwijndrecht.
Voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij
de Zwijndrechtse samenleving hebben wij
veel waardering. Met dankbaarheid gedenken wij hem. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn dierbaren. Wij
wensen hun alle sterkte toe bij dit verlies.
René van den Berg werd 71 jaar.
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Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 8 november 2021 tot en met
14 november 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet, voor
het schenken van alcohol tijdens het evenement Winterfair van 16 tot en met 19
december 2021 op het Raadhuisplein te
Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare ruimte art.
2.10 A voor het plaatsen van een afvalcontainer bij de Landmanweg deels op de
stoep/deels in het gras van 02 november
tot en met 30 november 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte art.
2:10 A voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats op het Hoveniersplein voor de periode van 17 december 2021 tot en met 20 december 2021.
Standplaatsvergunning voor de verkoop
van vis en aanverwante artikelen voor alle
woensdagen, vrijdagen en zaterdagen op
een aangewezen locatie bij Winkelcentrum Kort Ambachtlaan voor de periode
van 10 jaar.
Standplaatsvergunning voor de verkoop
van vis en aanverwante artikelen voor alle
zaterdagen op een aangewezen locatie op
de Kromme Nering in Heerjansdam voor
de periode van 10 jaar.
Vergunning gebruik openbare ruimte art.
2:10 A voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats in de Walraven
van Hallstraat in Zwijndrecht tot en met 16
december 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 11 november tot en met
18 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
• Burgemeester de Bruïnelaan 1 (2021276): het kappen van 5 Coniferen en 1
Sierkers 11-11-2021
• Lauwers 46 (2021-280): het plaatsen
van een nieuwe dakkapel aan de voorzijde, het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning en
het plaatsen van een nieuw kozijn met
schuifpui 10-11-2021
• Burg. G.H. Dercksenstraat 2 HJD (2021281): het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning 10-112021
• Poulencstraat 20 (2021-282): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 11-11-2021
• t.h.v. Lindtsedijk 14 (2021-283): het
kappen van 6 bomen 11-11-2021
• Duivenvoorde 2 (2021-284-U): het
brandveilig gebruiken van het pand
9-11-2021
• Oude Stationsweg 3 (2021-285): het
plaatsen van camerasystemen 15-112021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 11 november tot en met
18 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
verleend (adres, activiteit, datum besluit):
• Veerweg 10 (2021-207): het tijdelijk (10
jaar, niet seizoen gebonden) plaatsen
van een tent 18-11-2021
• Jhr. V.P.A. Beelaerts van Bloklandlaan
29 HJD (2021-224): het plaatsen van
een verlegde nok op het achterdakvlak
18-11-2021
• Veerplein, Maasplein, De Werf, Zomerlust en Nieuwstraat (2021-230): het
kappen van 26 bomen 18-11-2021
• Jeroen Boschlaan nabij nr. 20-31
(2021-248): het kappen van 8 Lindebomen 18-11-2021
• Duizendschoonstraat 12 (2021-271):
het kappen van 1 Prunus (Kers) 18-112021
• Poulencstraat 20 (2021-282): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 18-11-2021
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 11 november tot en met 18 november 2021 van de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met
een termijn van 6 weken:
• Lindtsedijk nabij 14 (kadastrale sectie
C, kadastraal perceelnummer 3004)
(2021-206): handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 12-11-2021
• Rembrandtstraat 41 (2021-228): het
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 15-11-2021
• De Gors HJD (kavel 4) (2021-232): het
bouwen van een woning 18-11-2021
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
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte stationskwartier
zwijndrecht, ontwerpbesluit hogere grenswaarden en besluit vormvrije m.E.R.-Beoordeling
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
‘Verbrede reikwijdte Stationskwartier
Zwijndrecht’. Tevens geven burgemeester en wethouders kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan,
ontwerpbesluit
hogere
grenswaarden Wet geluidhinder en het
besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het
plangebied bestaat uit de gebieden rondom het spoor en de A16, tussen de Burgemeester Doumaweg en de Lindtsedijk.
Ook de direct aangrenzende gebieden ten
noorden van het spoor en ten zuiden van
de A16 behoren tot het plangebied.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 1375 woningen,
het doortrekken van de huidige Brugweg
naar de Burgemeester Doumaweg en
het rechtstreeks aansluiten van de Karel
Doormanlaan op de Bilderdijkstraat.
Voor het plangebied is als nadere uitwerking op de welstandsnota een beeldkwaliteitsplan vastgesteld, dat dient als
welstandtoets in het kader van de omgevingsvergunning.
Ter plaatse van de nieuwe woningen
wordt door het verkeer op de A16, lokale
wegen, spoorlijn en de activiteiten op het
industrieterrein Dordt-West/Groote Lindt
niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder en
zijn hogere grenswaarden nodig.
In Bijlage D 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat stedelijke ontwikkelingsprojecten bestaande
uit 2000 woningen of meer m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. De beoogde ontwikkeling blijft onder deze drempelwaarde,
waardoor kan worden volstaan met een
vormvrije m.e.r.-beoordeling. Uit de aanmeldnotitie bij het bestemmingsplan
blijkt dat door de voorgenomen activiteit
geen belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu voordoen die het opstellen van
een milieueffectrapport noodzakelijk maken. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
Crisis- en herstelwet
Voor de realisatie van deze plannen, is
een herziening van het bestemmingsplan
nodig. Dit bestemmingsplan is als project
opgenomen in de Regeling uitvoering
Crisis- en herstelwet (derde tranche), in
werking getreden op 12 december 2019.
Daarmee is op de procedure van dit plan
artikel 7c van het Besluit Crisis- en herstelwet van toepassing en kan vooruitgelopen worden op de mogelijkheden
van de nieuwe Omgevingswet. Derhalve
wordt er gesproken over een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit
bestemmingsplan voorziet in de bouw
van meer dan 11 woningen en de herstructurering van woon- en werkgebieden, waardoor afdeling 2 van hoofdstuk
1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van
toepassing is op dit bestemmingsplan. De
voorgenomen ontwikkeling valt onder categorie 3.1 van bijlage 1 Chw, waardoor de
beroepsprocedure kan worden versneld.
Uit afdeling 2 Chw volgt onder meer dat
alle beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen,
dat de beroepsgronden na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunnen worden
aangevuld en dat de bestuursrechter binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan (met bijbehorende stukken), het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere
waarden liggen vanaf 25 november 2021
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
• Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-12.00 uur
• Woensdag van 13.00-20.00 uur
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 telefonisch een afspraak
te maken via telefoonnummer 14 078.
Het ontwerpbestemmingsplan (met bijbe-

horende stukken), het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere
waarden zijn ook in te zien op www.zwijndrecht.nl via de link ‘Ruimtelijke plannen’
(onder de blauwe buttons) -> Ontwerpbestemmingsplannen en daarnaast is het
bestemmingsplan te raadplegen op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op woensdag 8 december 2021 om 19.30
uur start een digitale informatiebijeenkomst over de toekomstige ontwikkelingen in het plangebied. Inwoners en bedrijven in en direct rondom het plangebied
worden per brief hierover geïnformeerd.
Voor deelname aan deze bijeenkomsten
en meer informatie verwijzen wij u naar
de website www.diztrikt.nu.
Zienswijze
Eenieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen op
het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden naar voren
brengen onder vermelding van ‘zienswijze
Stationskwartier’ met verwijzing naar het
betreffende onderdeel op de volgende
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).
Bekendmaking verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op woensdag 24 november 2021 de volgende verkeersbesluiten
bekendgemaakt in de Staatscourant.
Dit betreft de volgende besluiten (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1. Intrekken van het verkeersbesluit gehandicaptenplaats IJsvogelplein 220 en
wel door het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;
2. Een en ander uit te voeren door het verwijderen van het verkeersbord E6 (RVV
1990) inclusief onderbord OB309 (RVV
1990) met hierop het kenteken: 62-SBFB en het weghalen van de daarbij behorende markeringen.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van woensdag 24
november 2021 tot en met tot en met donderdag 30 december 2021 bezwaar maken bij het college van Burgemeester en
wethouders. De manier waarop u dit kunt
doen, staat elders op deze pagina.
Nadere informatie
De stukken liggen tot 30 december 2021
ter inzage op het gemeentehuis. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Accountmanager/Adviseur Verkeer
Ilvy Goossens, via telefoon: 14 078 of per
e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.
Bekendmaking verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op woensdag 24 november
2021 de volgende Onttrekking Openbaarheid bekendgemaakt in de Staatscourant.
Dit betreft de volgende besluiten (op de
website van de Staatscourant zijn de be-

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,-.

sluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1. Een deel van de openbare weg aan de
Industrieweg te Heerjansdam, zoals
met een groene kruisarcering aangegeven in de bij de nota behorende tekening “BL-verkoopovk 0 (bijlage 1 (Perceel))” van 16 mei 2021 te onttrekken
aan de openbaarheid op grond van artikel 7 juncto 9 lid 1 van de Wegenwet.
2. Dit besluit in werking te laten treden op
een nader door het college van B&W te
bepalen datum.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van donderdag 25
november 2021 tot en met tot en met donderdag 6 januari 2022 bezwaar maken bij
het college van Burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen,
staat elders op deze pagina.
Nadere informatie
De stukken liggen tot 6 januari 2022 ter
inzage op het gemeentehuis. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
afdeling Mobiliteit, via telefoon: 14 078 of
per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.
Wintermandaat
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om een zogenaamd wintermandaat vast te stellen. In dit mandaatbesluit
wordt geregeld hoe tijdens het reces - periode 22 december 2021 tot en met 10 januari 2022 - bepaalde taken en bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend.
Dit besluit treedt in werking op 22 december 2021.

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.

