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Samen Schoon Actie van Kindcentrum Impuls
Elk jaar organiseert Kindcentrum Impuls een
‘Samen Schoon Actie’. De basisschool is actief
bezig om de leerlingen bewust te maken van
de gevolgen van zwerfafval en de impact dat
het heeft op de natuur.
In het kader van deze actie gingen de leerlingen
van Kindcentrum Impuls de afgelopen vijf weken de wijk in om zwerfafval op te ruimen. Door
weer en wind gingen zij de straat op, niets hield
hen tegen! En elke keer komen ze met volle zakken op school terug. Aan de actie Schoon Belonen werken ook ouders vrijwillig mee die de
kinderen begeleiden door de buurt.
Het verzamelen van zwerfafval zorgt niet alleen
voor een schonere gemeente en milieubewust
gedrag, maar is tegelijkertijd ook een vorm van
bewegen in de frisse buitenlucht. Wethouder
Jacqueline van Dongen ging samen met groep
6 op pad om de straten van Zwijndrecht weer
zwerfafvalvrij te maken. Gemeente Zwijndrecht
juicht de actie van Kindcentrum Impuls van harte toe!

Samen met groep 6 stak wethouder Jacqueline van Dongen de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen.

Scholieren starten Vegan
Challenge in Zwijndrecht

Digitaal ‘Berichten over uw
buurt’

Begin dit jaar bogen Ayla van Waardenburg
& Florine Bakker, allebei leerling op het Walburg College in Zwijndrecht, zich samen met
hun 180 medeleerlingen over een bijzondere
schoolopdracht in wedstrijdvorm. Wie het beste idee had om met kunst en cultuur de maatschappelijke betrokkenheid in Zwijndrecht
te vergroten, mocht zijn of haar project ook
echt uitvoeren. Ayla en Florine verzonnen het
winnende concept en zijn nu vol goede moed
aan de slag met de uitvoering van hun ‘Vegan
Challenge’.

Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele zaken die spelen in uw buurt? Denk aan
evenementen, kap- of bouwvergunningen,
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde regelgeving? Deze informatie is vanaf 1 juli a.s.
digitaal en ‘op maat’ beschikbaar op
www.overuwbuurt.overheid.nl. Om de berichten te ontvangen kiest u uit de e-mailservice
en/of de app voor mobiele apparaten.

eten wordt er veel uitstoot van CO2 bespaard
en minder water verbruikt. Daarnaast worden
er natuurlijk veel dierenlevens gered. Daarom
starten wij een Vegan Challenge en dagen we
alle inwoners van Zwijndrecht uit om in juni één
of meerdere keren plantaardig te eten. Deelnemers kunnen van hun maaltijd een foto insturen. Deze foto’s worden samengebracht in een
groot kunstwerk van een varken én de winnaar
van de lekkerste maaltijd wint een prijs.”

De Vegan Challenge duurt van 06 juni tot 1 juli
2021. De Challenge is o.a. te volgen via FaceAyla en Florine: “Met ons project willen we book en Instagram (vegan_challenge078); de
plantaardig eten promoten en mensen bewus- foto opsturen kan naar vegan.challenge078@
ter laten worden van hoe het gesteld is met gmail.com
het milieu en het klimaat. Door plantaardig te

E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze service stelt u zelf
in welke berichten u wilt ontvangen en van
welke organisatie(s). Het gaat om publicaties
van gemeenten, waterschappen en provincies
van de afgelopen twee maanden. U ontvangt
gemiddeld één keer per week een e-mail.
U leest op ‘Berichten over uw buurt’ ook ant-

woorden op vragen als: Wat moet ik doen als
ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik bezwaar
indienen?
Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de ‘Over
uw buurt’ app. U downloadt de app in de Apple
Store of in Google Play. De gegevens worden
één keer per dag opgehaald en verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een besluit een dag later
beschikbaar is in de app.
Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum
voor Officiële Overheidspublicaties. Kijk voor
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of
www.mijnoverheid.nl.
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Winnaars Wijkwens bekend
De afgelopen tijd hebben de inwoners van
Kort Ambacht, Noord en Oudelands Ambacht
kunnen stemmen op hun favoriete wijkwens.
Er is massaal gestemd en nu is het tijd om de
winnaars bekend te maken.

Kort Ambacht:
- Bloemen bij flatgebouw de Lus
- Het Repair Café in stand houden
- Opfleuren van het grasveld bij de Beinemastraat

Wat is de wijkwens?
De gemeente heeft een bedrag van € 5.000,beschikbaar om te besteden aan ideeën die
de wijk gezelliger, mooier of fijner maken. Elke
inwoner van Kort Ambacht, Noord en Heer Oudelands Ambacht heeft de afgelopen tijd de
kans gehad om een wijkwens in te sturen. De
wijkwensen zijn verzameld en zijn gecheckt op
de uitvoerbaarheid. Uiteindelijk konden de inwoners van de wijk stemmen op de overgebleven wijkwensen.

Noord:
- Meerdere gezellige activiteiten voor kinderen
van minima-gezinnen
- Een gezellig wijkfeest voor kinderen in de
wijk/een minibieb bij wijkgebouw de Wentelwiek

Lees meer over de winnende wijkwensen op
www.wijkenzwijndrecht.nl/wijkwens. Omdat de
kosten per wijkwens binnen het budget van
€ 5.000,- vallen zijn er zelfs meerdere winnaars.
Met de initiatiefnemers van deze wijkwensen
En de winnaars zijn…
gaat de gemeente de plannen verder uitwerken
Onderstaande wijkwensen hebben de meeste en uitvoeren.
stemmen ontvangen en zijn dus de winnaars.
Wijkplatforms overige wijken
Heer Oudelands Ambacht:
In de overige wijken van Zwijndrecht heeft het
- Aanleggen van een mountainbikeparcours in wijkplatform beschikking over het wijkbudget.
het Molenvlietpark
In Heerjansdam is dit de dorpsraad. Deze groe- Een vrolijke rij narcissen langs de Klarinetsin- pen actieve inwoners zetten zich het hele jaar
gel
in voor de wijk en besteden het wijkbudget aan
o.a. activiteiten in de wijk. Wil je meer weten?
Neem dan contact op via
wijkbureau@zwijndrecht.nl.

Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
verlengd met 3 maanden.
Maak gebruik van deze financiële ondersteuning!
Bent u inwoner van de Drechtsteden? En kunt - De vermogensgrens ‘beschikbare geldmidu vanwege de coronacrisis uw woonkosten
delen’ is verhoogd (was voor alleenstaanden
(incl. kosten elektriciteit en gas) niet (meer)
en gehuwden/alleenstaande ouder resp.
betalen? Dan is de TONK (Tijdelijke Onder€ 6.295,- en € 12.590,-. Dit wordt resp.
steuning Noodzakelijke Kosten) wat voor u.
€ 31.340 en € 62.680).
Goed nieuws, want de TONK is verlengd met - Aanvragen kan tot 1 november 2021, voor de
3 maanden.
periode van maximaal 9 maanden (1 januari
2021 tot 1 oktober 2021).
TONK in het kort
- De TONK is onbelast, waardoor de TONK geen
- De periode waarop de TONK betrekking heeft
gevolgen heeft voor uw toeslagen en aangifte
is verlengd met 3 maanden. U kunt de TONK
inkomstenbelasting 2021.
voor 9 maanden aanvragen.
- Het maximumbedrag van deze financiële on- Wilt u meer weten over de TONK en/of meteen
dersteuning is € 750,- per maand, voor een een aanvraag indienen? Ga naar de website van
periode van maximaal 9 maanden.
de Sociale Dienst Drechtsteden voor meer infor- De inkomensgrens is verhoogd van 130% matie naar www.socialedienstdrechtsteden.nl/
naar 170% van het Wettelijk Sociaal Mini- nieuws.
mum.

Leergeld vindt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen
aan activiteiten
In de Drechtsteden bestaat er voor kinderen
in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid
om met hulp van stichting leergeld tóch lid te
worden van een sportvereniging, sportkleding
en schoenen te kopen. Of mee te gaan naar
een schoolreisje, een cultureel uitje te ondernemen of een fiets of laptop aan te schaffen als daar thuis niet de financiële middelen
voor zijn.
Momenteel biedt stichting leergeld de mogelijkheid voor kinderen vanaf 12 jaar om te leren
zwemmen. De kosten hiervan zijn voor rekening van stichting leergeld. De zwemlessen zijn
in de sportboulevard in Dordrecht.
Mocht u hulp nodig hebben bij een aanvraag
van stichting leergeld of wilt u meer informatie, dan kunt u een afspraak maken bij bureau
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 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 voor andere vragen
bij Sociaal Raadslieden terecht, zoals op
het gebied van uitkeringen/sociale zekerheid (zoals bijstand, WW, WIA, kinderbijslag, AOW); Vreemdelingenrecht
(waaronder verblijfsvergunning, visa, gezinshereniging); Personen- en familierecht
(bijvoorbeeld naamswijziging, gezag, echtscheiding en alimentatie); Belastingen /
Toeslagen; Schulden / Beslagvrije voet;
Arbeids- en ontslagzaken en Consumentenzaken.

www.fitmakers.nl

Doortrappen
Nederland is een echt fietsland. Veel
mensen stappen met plezier op de fiets.
En dat willen we graag zo houden. Als
gemeente Zwijndrecht dragen we hier
graag een steentje aan bij met het project
‘Doortrappen’.

fiets? Dan kunt u deelnemen aan het project
‘Doortrappen’. De gemeente biedt dit aan in
samenwerking met de Vivera partners en de
Fietsersbond. U weet zelf hoe goed u fietst.
Dat doet u tenslotte al zo lang u zich kunt herinneren. Maar misschien vraagt u zich weleens
af hoe lang dat goed, veilig en plezierig gaat.
We blijven allemaal het liefst zo lang moge- Bijvoorbeeld bij een lastig bochtje, een drukke
lijk mobiel, ook als we ouder worden. Uit cij- kruising of een mul bospad.
fers blijkt dat het aantal fietskilometers van
60-plussers met maar liefst 60% gestegen is. Start van het project (Kick-Off)
Onder andere dankzij de elektrische fiets. Dat Om iedereen veilig in het zadel te houden, orgais natuurlijk heel positief. Minder positief is dat niseren de Vivera sportcoaches in samenwerde kans op een dodelijk verkeersongeluk met king met fietsenmaker Groeneveld op woenseen elektrische fiets driemaal groter is dan met dag 7 juli een leuke kick-off van Doortrappen.
een gewone fiets. Om dit te verminderen is het Zo kunt u op deze dag alvast kennis maken
project ‘Doortrappen’ in het leven geroepen, met Doortrappen en informatie inwinnen over
met als doel fietsers langer mobiel te houden het project dat na de zomer zal plaatsvinden.
Op de flyer hiernaast vindt u meer informatie
op een veilige manier.
over de kick-off dag. Aanmelden is verplicht,
dit kan door te mailen naar julia@fitmakers.nl.
Doortrapper
Bent u 60-plusser? En heeft u een elektrische

Nationale Balkon Beweegdag
We kijken terug op een sportieve, zonnige
en geslaagde Nationale Balkon Beweegdag. Vrijdag 4 juni was er op de locaties
Pruylenborg, Lindonk en Duivenvoorde
een balkonfeestje.

alle deelnemers en samenwerkende partijen
(Jong Zwijndrecht, Theaterhuis Drechtsteden
en Fit For 55+).
Het was een onvergetelijke dag!

Inwoners konden vanaf hun eigen balkon meebewegen met sportcoaches. Grote dank aan

Kom naar de

Doortrappen
Kick-Off
op 7 juli 2021

Aanmelden via
julia@fitmakers.nl,
deelname is gratis!
Na aanmelding
ontvangt u
een starttijd.

Locatie:
vv Groote Lindt & Groeneveld Fietsen
Diverse starttijden

• Laat je E-bike gratis keuren bij
Groeneveld fietsen
• Fiets een leuke fietsroute
• Doe mee aan het behendigheid parcours
• Ontvang informatie over Doortrappen
bijeenkomsten (start na de zomer)
• Ontvang tips van Veilig Verkeer Nederland

FLYER A4 KICK-OFF DOORTRAPPEN_JULI2021.indd 1
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Nationale Diabetes Challenge
De Vivera Sportcoaches zijn alweer een
maand van start met de wandelingen van
de Nationale Diabetes Challenge in Zwijndrecht. De Nationale Diabetes Challenge
is een wandelevenement van de Bas van
Goor Foundation. Er wordt ongeveer 20
weken lang samen met ondersteuning
van zorgprofessionals en sportcoaches
gewandeld.
Bewegen is goed voor iedereen, dus ook mensen zonder diabetes nodigen we uit om mee te
doen. De Vivera coaches wandelen elke dinsdagavond om 19.00 met inwoners van Zwijndrecht vanaf het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Woensdag 7 september 2016

Er zijn verschillende wandelniveaus. Eén groep
wandelt een korte route waarbij extra aandacht
is voor beweeg- en balansoefeningen. De andere groep wandelt een langere route. Wandelt
u nog niet mee, maar heeft u wel interesse?

Mail dan naar julia@fitmakers.nl of kom gezellig
een keer langs op de dinsdagavond om 19.00
uur bij het Albert Schweitzer ziekenhuis en
wandel mee!
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Participatie door en met bewoners

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raadscarrousels 22 juni over duurzaamheid en Hooge Nesse
Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl
Dinsdag 22 juni vanaf 19.30 uur zijn er carrouselvergaderingen van de gemeenteraad
over onder meer duurzaamheid en de Hooge
Nesse

2022 en 2023 vast te stellen.
In dit programma wordt antwoord gegeven
op de vragen:
• Wat zijn de ambities met het gebied en het
Natuureducatiecentrum?
Programma Duurzaamheid: Zwijndrecht • Hoe regelen we het beheer en het gebruik?
• Welke activiteiten vinden plaats?
gaat duurzaam!
Een krachtig Zwijndrecht, klaar voor de toekomst. Een Zwijndrecht waar we trots op zijn. Inmiddels is de Stichting Hooge Nesse/VeerWaar het fijn wonen, werken en verblijven is plaat ontbonden. Het eigenaarschap is overén blijft. Waar we met elkaar kunnen blijven gedragen aan de gemeente. Daarnaast is de
genieten van de natuur, de rust en de ruimte. gemeente in gesprek met hotel Ara over het
Dat is wat we willen! En al dat moois willen eigendom. In het programma wordt er van uit
we behouden, versterken en doorgeven aan gegaan dat de gemeente in 2022 geen eigetoekomstige generaties. Een uitdaging die naar meer is. Voor de verkoop van het pand is
van iedereen inspanningen vraagt. Een duur- het nodig dat bekend is welke activiteiten we
zaamheidsopgave die we alleen samen kun- willen borgen in het gebied. Daarom wordt
nen realiseren, aldus het programma Zwijn- de raad nu eerst het activiteitenprogramma
aangeboden. Ook wordt gevraagd in te stemdrecht gaat duurzaam!
men met de intentieovereenkomst. Hierin
Om dit te bereiken zijn er ambities geformu- wordt vastgelegd hoe we toe werken naar
leerd om energieneutraal en klimaat adaptief een realistische koopovereenkomst. De werte zijn in 2050 en dan een circulaire econo- kelijke kosten voor 2021 worden ten laste van
mie te hebben. Het programma duurzaam- de algemene reserve gebracht. De financiële
heid geeft de aanpak voor de komende 2 aanvragen voor 2022 en 2023 worden afgejaar weer. Niet alle activiteiten hoeven geld wogen bij de kadernota.
te kosten. Bestaande budgetten worden gebruikt en de gemeente is scherp op Rijksfinanciering. De gemeenteraad word gevraagd
om in te stemmen met het programma en
hiervoor €464.000 beschikbaar te stellen
voor 2022 en € 629.000 voor de uitvoering
in 2023
Programma Hooge Nesse- Veerplaat
De raad wordt gevraagd het activiteitenprogramma voor de Hooge Nesse voor de jaren

Ron Bijl
Raadslid VVD

Als bewoner deelnemen aan de
besluitvorming bij raadsbesluiten
is een groot goed. Om een voorbeeld te noemen waarbij directe
betrokkenheid van bewoners van
belang is, is bij vervanging van de
riolering. Ook bij de besluitvorming
van de aanpak van het Veerplein
en omgeving is gesproken met
klankbordgroepen en verenigingen van eigenaren. Het blijkt dat
niet iedereen dezelfde standpunten deelt. Als raadslid moet je dan
een gulden middenweg kiezen. Dit
betekent dat je als partij niet iedereen van een passend antwoord
kan voorzien. Als VVD dringen wij
al jaren aan op een tijdige start van
de communicatie naar bewoners.

Dit ook om mensen bijtijds in de
planvorming mee te nemen. Door
deze betrokkenheid komen bewoners ook tijdens bijeenkomsten in
contact met raadsleden. Veel inwoners ervaren dit wel eens als angst.
Raadsleden zijn ook maar gewone
mensen die graag met u in gesprek
gaan. Met de voorbereidingen op
de
gemeenteraadsverkiezingen
volgend jaar kunt u ook participeren. Dit kan bij de partij van uw
keuze. Natuurlijk kunt u zich ook
wenden tot de raadsleden.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via e-mail
r.bijl@zwijndrecht.nl

Afvalkosten moeten naar beneden maar
hoe?

Reinier van Hartingsveldt
Raadslid
ChristenUnie/SGP

Afgelopen periode hebben we als Als het gaat om de kosten kan de
gemeenteraad weer uitvoerig na- wethouder snel actie ondernegedacht over ons afvalbeleid.
men door het gesprek aan te gaan
met HVC. Voor de langere periode
Onze rekenkamer heeft onder- gaan we kijken wat het beste is.
zoek gedaan naar het afvalbeleid. Gaan we onze service naar beneHoever staan we, wat hebben den brengen of gaan we straks
we gedaan en wat kunnen we betalen per afvalzak? Eerdere
verbeteren? Conclusie is dat we berichten dat de gemeenteraad
ver achter liggen op schema. De al heeft besloten tot invoering
eigen en landelijke doelstellingen van diftar zijn iets te voorbarig.
om in 2020 maximaal 100 kg/inw We zullen met elkaar in gesprek
restafval te hebben en minimaal moeten blijven en kunnen pas in75% afvalscheiding te realiseren stemmen met een goede en helzijn niet haalbaar. In 2018 was de dere uitwerking van de plannen!
totale hoeveelheid restafval nog Kortom, hier is het laatste woord
247 kg/inw en het scheidingsper- nog niet over gesproken!
centage 54%. Tevens is er onderzoek gedaan welke mogelijkhe- Reageren kan op Facebook geden er zijn om een inhaalslag te meente Zwijndrecht of mail naar
maken en hoe we de kosten kun- r.van.hartingsveldt@zwijndrecht.
nen verlagen.
nl.

Agenda
Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 - 20.25 uur: Programma Duurzaamheid
20.30 - 21.20 uur: Programma Hooge Nesse
– Veerplaat
21.25 - 22.10 uur: Grondexploitatie van ‘t
Hoff locatie
22.15 - 23.00 uur: Raadsinformatie HVC DVO

Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 - 19.50 uur: Controleprotocol 2021 en
Intrekken raadsbesluit inkoop- en aanbestedingsbeleid
19.55 - 20.35 uur: Kunstgrasvelden (stuk
beschikbaar na 15 juni)
20.40 - 21.40 uur: Jaarstukken 2020
21.45 - 22.30 uur: Aanpak winkelcentrum
Kort Ambacht
22.35 - 23.00 uur: Besloten vragensessie

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
Vergaderstukken;
- zich aanmelden voor onze nieuwsbrief
de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte
blijven van nieuws van de gemeenteraad.

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info: www.zwijndrecht.
nl/walburgknaptop

- Admiraal de Ruyterweg – asfaltwerkzaamheden op de Admiraal de Ruijterweg tussen de Burgemeester van ‘t
Hoffweg en de Witte de Withstraat – 13
t/m 17 september 2021

- Sterrenbuurt – groot onderhoud – 15
februari tot en met eind juni 2021

- Lindstedijk – werkzaamheden aan de
spoorwegovergangen - 9 juni t/m 4 juli
2021

- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021

- Lindelaan – bestratingwerkzaamheden –
vanaf 14 juni 2021 (einddatum volgt).

- Koninginneweg – bestratingswerkzaamheden fietspaden tussen Burg. Jansenlaan en Rotterdamsweg – 25 mei t/m 25
juni 2021
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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 07 juni 2021 tot en met 13
juni 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een keet en een
hoogwerker aan de Willem van Oranjelaan in Zwijndrecht. De keet en hoogwerker worden geplaatst voor schilderwerkzaamheden en zullen er staan vanaf 31
mei 2021 tot en met 30 juli 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een bouwplaats
van totaal 300 m2. Een en ander wordt
geplaatst als depot ten behoeve van
opslag van materialen voor de gassanering aan het Oranjeplein en aanliggende
straten. Het depot wordt ingericht op
parkeerplaatsen aan de Mauritsstraat.
De start is rond 11 juni 2021 en de vermoedelijke einddatum is vooralsnog
rond eind augustus 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container
op een parkeerplaats voor de Burgemeester Jansenlaan 23 in Zwijndrecht.
De container is reeds geplaatst en blijft
staan tot en met 10 juli 2021.
Tijdelijke geluidsontheffing voor week
23, 24, 25 en 26 2021 van woensdag
17.00 uur tot en met zondag 24.00 uur
in verband met noodzakelijk onderhoud
aan het spoor in de gemeente Zwijndrecht.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 3 juni tot en met 10
juni 2021 zijn de volgende aanvragen om
een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•

Brahmsstraat 26 (2021-157): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 3-6-2021

•

Bonairestraat 9 (2021-158): het
kappen van een boom 3-6-2021
Burgemeester de Bruïnelaan 31
(2021-159): het aanleggen van een
in-/uitrit 4-6-2021
Dorpsstraat 195B (2021-162):
het plaatsen van een damwand
7-6-2021
Trompetstraat 45 (2021-163): het
uitbouwen van een garage en het
wijzigen van het kozijn 8-6-2021

beslistermijn verlengd met een termijn De verlenging van de regeling Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
van 6 weken:
•
(TONK) maakt onderdeel uit van het
nieuwe steunpakket dat het kabinet op
•
Jollensteiger 48 (2020-242): het
27 mei jl. heeft bekendgemaakt.
realiseren van een dakterras en
•
een dakopbouw 8-6-2021
De TONK biedt een tijdelijke financi•
Singraven 10 (2021-034): het
ële ondersteuning in de noodzakelijke
verlengen van de garage aan de
•
woonlasten voor huishoudens die te
voorzijde 4-6-2021
maken hebben met een inkomensterug•
Duparcstraat 13 (2021-118): het
val als gevolg van de COVID-19 maatrealiseren van een aanbouw aan
regelen van de Rijksoverheid. Met de
de woning 4-6-2021
Verleende omgevingsvergunning reguverlenging van de Beleidsregels wordt
liere procedure
de TONK voor drie extra maanden beBezwaar maken
In de periode van 3 juni tot en met 10 Tegen genoemde besluiten kunt u een schikbaar voor inwoners van de Drechtjuni 2021 zijn de volgende aanvragen bezwaarschrift indienen bij het college stedengemeenten, namelijk voor de peom een omgevingsvergunning verleend van burgemeester en wethouders. De riode van 1 januari tot 1 oktober 2021 (9
(adres, activiteit, datum besluit):
manier waarop u dit kunt doen staat maanden). De TONK kan tot 1 november
2021 met terugwerkende kracht per 1 javerderop in deze publicatie.
•
Molenweg 37 HJD (2020-257): het
nuari 2021 worden aangevraagd bij de
wijzigen van de gevel en herindeSociale Dienst Drechtsteden (SDD).
Nadere informatie
len van het restaurant 7-6-2021
Meer informatie kunt u krijgen bij de
•
Merwedeweg 13 (2021-079): het
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan
maken van een fundering voor het telefoonnummer 14 078 of per e-mail: op de website van de Sociale Dienst
plaatsen van 2 watersilo’s t.b.v. de gemeente@zwijndrecht.nl
Drechtsteden
www.socialedienstsprinkler installatie 4-6-2021
drechtsteden.nl.
•
Landmanweg 8 (2021-110): het
BEKENDMAKINGEN
plaatsen van een dakkapel aan de
Bekendmaking verkeersbesluiten
voorzijde van de woning 4-6-2021 Bekendmaking
•
Saturnusstraat 371 (2021-111):
Burgemeester en wethouders van
Wet Milieubeheer
het plaatsen van een airco-unit
Zwijndrecht hebben op 16 juni 2021 het
7-6-2021
Op 3 mei 2021 hebben wij gegevens volgende verkeersbesluit bekendge•
Molenweg 50 HJD (2021-112): het ontvangen in het kader van het “Acti- maakt in de Staatscourant.
situeren van een kamer op het
viteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat
dakterras 7-6-2021
over het veranderen van het bedrijf Dit betreft het volgende besluit (op de
•
Swanendrift 78 (2021-115): het
gelegen aan de Scheepmakersstraat 5 website van de Staatscourant zijn de
kappen van 4 bomen 10-6-2021
te Zwijndrecht. De verandering betreft besluiten en bijbehorende tekeningen
•
Duparcstraat 13 (2021-118): het
het uitbreiden met een opslagloods (nr. gepubliceerd): https://www.officielerealiseren van een aanbouw aan
3). Deze melding is afgehandeld onder bekendmakingen.nl/):
de woning 8-6-2021
zaaknummer Z-21-390720.
•
Waalhof 24 HJD (2021-136): het
1. Eén parkeerplaats aan de Rembrandtkappen van 2 bomen 8-6-2021
straat aan te wijzen als algemene geIndien daaraan behoefte bestaat kun•
Wittensteen 1 (2021-138): het aan- nen, onder verwijzing naar het zaaknumhandicaptenparkeerplaats door midleggen van een in-/uitrit 10-6-2021 mer, inlichtingen worden ingewonnen
del door middel van het plaatsen van
•
Burgemeester de Bruïnelaan 88
verkeersbord E6 inclusief onderbord
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
(2021-146): het kappen van 1
met venstertijden conform bijgaande
Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.
boom 8-6-2021
tekening;
De directeur van de Omgevingsdienst
•
Abraham Kuypersingel 63 (2021Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan- 2. Dit besluit in werking te laten treden
151): het kappen van 2 bomen
zodra het betreffende bord is gedacht op dat deze bekendmaking uit8-6-2021
plaatst.
sluitend een informatief karakter heeft.
•
Parklaan 3 (2021-153): het kappen
van 4 bomen 10-6-2021
Verlenging Beleidsregels Tijdelijke Bezwaar maken
ondersteuning noodzakelijke kosten Tegen genoemde besluiten kunt u binVerlenging beslistermijn aanvragen Drechtsteden
nen zes weken met ingang van 16 juni
omgevingsvergunning
2021 tot en met 28 juli 2021 bezwaar
Door of namens burgemeester en wet- Het Drechtstedenbestuur heeft op 7 juni maken bij het college van Burgemeester
houders zijn in de periode van 3 juni tot 2021 de ‘Beleidsregels Tijdelijke onder- en wethouders. De manier waarop u dit
en met 10 juni 2021 van de volgende steuning noodzakelijke kosten Drecht- kunt doen, staat elders op deze pagina.
aanvragen om omgevingsvergunning de steden’ verlengd tot 1 oktober 2021.

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,-.

Nadere informatie
De stukken liggen tot en met 28 juli
2021 ter inzage op het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met accountmanager parkeren, via telefoon: 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.

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.

