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Beste Zwijndrechtenaren,
Goed nieuws! Het aantal coronapatiënten gaat in rap tempo naar beneden. Ruimte voor extra versoepeling van de regels. Terrassen langer
open. Buiten en binnen sporten. Doorstroom locaties zoals dierentuinen en bibliotheken heten u welkom.
Stap 2 van het openingsplan is een feit. De derde golf is op zijn retour.
Het vaccineren lijkt zijn vruchten af te werpen, in combinatie met handen wassen, afstand houden .... U kunt de regels dromen. Het geluid
uit de ziekenhuizen is voor mij de lakmoesproef. En ja, sinds lange tijd
hoor ik artsen en verpleegkundigen zeggen dat de ergste druk van de
ketel is. Gelukkig maar.
Toch maakt een zwaluw nog geen (normale) zomer. Het coronavirus blijft een verraderlijke lastpak. Ik
heb het aan den lijve ondervonden. Eind april kreeg ik lichte verkoudheidsklachten. Wat keelpijn. Een
stijve rug. De test zei: positief. Ondanks maandenlange discipline. Reden om u te blijven aanmoedigen. Luister naar uw lichaam. Een test is zo gedaan. Voor uzelf. En voor elkaar.
Tien dagen quarantaine gaven mij een nieuw perspectief op deze tijd. Dagelijks denk ik aan de mensen
die een dierbare zijn verloren aan het virus. Aan de mensen die fysieke of mentale klachten hebben
overgehouden. Des te meer ben ik dankbaar dat ernstige klachten mij bespaard zijn gebleven. Geroerd
dat u me zoveel warme persoonlijke wensen stuurde. Verheugd dat ik, door vanuit huis te blijven werken, gewoon uw burgemeester kon zijn.
Fysiek isolement gaf me de kans om na te denken. Stil te staan. Met bewondering las ik het nieuwste
boek van Ramsey Nasr, acteur en schrijver. Voorheen Dichter des Vaderlands. Geïnspireerd door de
coronacrisis schrijft hij in De fundamenten: ‘Alles kwam ons toe. Vrijheid, welvaart, we vonden het
vanzelfsprekend. Die gedachte staat nu onder druk en dat is goed.’ Welhaast filosofisch kon ik Ramsey
volgen. Nader beschouwd voelde ik mijn vijftien maanden mededogen met sommige ondernemers,
met scholieren, eenzame ouderen. Al lezende ging ‘.... en dat is goed’ me even iets te snel.
Lieve mensen, hoe het ook zij, corona plaatst ons met beide Zwijndrechtse benen op de grond. Het zet
ons aan het denken. Over moeilijkheden. Vrolijkheid. Ziekte en levensgeluk. Vanzelfsprekendheid die
niet bestaat. We blijven vechten voor normaal. Samen. Vroeg en laat.
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester
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‘Aan de keukentafel met’ burgemeester Hein van der Loo
Podcastaflevering 4
In de podcastserie ‘Aan de keukentafel
met’ voert burgemeester Hein van der Loo
gesprekken met inwoners uit Zwijndrecht over
hoe zij deze coronatijd beleven. Wat maken
ze mee, waar worden zij verdrietig of juist blij
van? De gesprekken over hoop, tegenslag
en vertrouwen vinden plaats aan zijn eigen
keukentafel.
Deze keer is Arco Tempelaar bij de
burgemeester te gast aan zijn keukentafel. Arco
is 33 jaar en in het dagelijks leven directeur
van kindcentrum Het Akkoord. De geboren
en getogen Zwijndrechtenaar is ook een
fanatieke waterpoloër en sportambassadeur

van Zwijndrecht. In zijn vierde podcast gaat
de burgemeester met Arco in gesprek over de
impact van corona op zijn school, het lesgeven
en zijn leven. De podcast direct luisteren? Scan
de QR-code hieronder.

Podcast luisteren
De podcast is te beluisteren via vrijwel alle
podcastplatforms- en apps, waaronder
Soundcloud, Spotify, Itunes en ook via www.
zwijndrecht.nl/podcast.

Gedicht
In
iedere
podcastaflevering
luistert
burgemeester Hein van der Loo samen met
zijn gast naar een speciaal geschreven gedicht
over corona. Deze keer luistert hij met Arco
Tempelaar naar het gedicht ‘Samen vooruit’ van
Christian Zwaans.

Voor de podcast sprak burgemeester Hein van
der Loo met Arco Tempelaar, directeur van
kindcentrum Het Akkoord.

Wethouder maakt begin
uitgraven verdiept gebouwde
gymzaal

Gemeente Zwijndrecht en
Bibliotheek AanZet maken
bezuinigingsplannen bekend

De bouw van de nieuwe gymzaal in Heer
Oudelands Ambacht is deze maand van
start gegaan. Nadat de afgelopen weken
de heipalen de grond zijn ingeslagen en de
damwanden zijn geplaatst, heeft wethouder
Jos Huizinga afgelopen maandag een begin
gemaakt met het uitgraven voor de verdiept
gebouwde gymzaal.

Eerst zijn de heipalen geslagen en daarna zijn
de damwanden geplaatst. Die zijn nodig omdat
de gymzaal verdiept wordt aangelegd. Dat
gebeurt om te voorkomen dat het gebouw te
hoog wordt. In de periode tot augustus zal de
aannemer de vloer en de kelderwand storten.
Daarna worden damwanden weer verwijderd.

Bibliotheek AanZet sluit per 1 januari 2022
de deuren van haar vestiging in Lunenhof en
opent een goedkoper uitleenpunt in één van de
wijkcentra van Diverz. Ook gaat de Bibliotheek
bezuinigen op haar vaste personeel. De
taalactiviteiten om laaggeletterdheid aan te
pakken blijven ongemoeid.

Maatregelen
De gemeente heeft maatregelen genomen om
de overlast van het bouwverkeer voor de buurt
en de school zoveel mogelijk te beperken.
Daarom is er vanaf de Beethovenlaan een
rechtstreekse bouwweg naar de bouwlocatie
aangelegd. Verkeersregelaars begeleiden het
bouwverkeer. Voetgangers en fietsers, ook de
leerlingen van de school, hebben het advies
gekregen om vooral gebruik te maken van de
route via de Bazuinstraat.

De gemeente heeft in 2020 de Bibliotheek een
bezuiniging van €120.000 opgelegd in het
kader van het Herstelplan Meerjarenbegroting
2021-2023. Het college van B&W heeft de
Bibliotheek gevraagd met voorstellen te komen
voor de invulling van de bezuiniging. Het
college en de Bibliotheek vinden dit voorstel
het meest acceptabel.

Het gebouw is bedoeld voor de basisscholen
Develhoek en De Notenbalk. Wethouder Jos
Huizinga is blij dat de bouw is begonnen:
“De bouw van de nieuwe gymzaal is goed
nieuws voor de basisscholen Develhoek en De
Notenbalk. Nu is er geen gymzaal in de buurt
en daardoor zijn de leerlingen nu nog lang
onderweg naar andere sportaccommodaties.
Dat is straks voorbij. Dan krijgen ze gymles
in een splinternieuwe zaal in een prachtig
gebouw. Dat is een hele vooruitgang.”
Werkzaamheden
De nieuwe gymzaal wordt gebouwd naast
De Notenbalk aan de Bazuinstraat op de plek
waar tot voor kort nog een speelveldje was. De
werkzaamheden zijn op 5 mei van start gegaan.

Eind januari 2022 klaar
De nieuwe gymzaal is volledig ontworpen
volgens de eisen van deze tijd. Het gebouw
krijgt een warmtepomp en op het dak komen
zonnepanelen. Het is de bedoeling dat het
gebouw eind januari 2022 klaar is.

Drie locaties
Er blijven drie locaties open: Walburg,
Heerjansdam en een wijkcentrum van Diverz,
waardoor de bibliotheekvoorzieningen voor
iedereen in de buurt beschikbaar blijven,
in aangepaste vorm. Dat betekent voor de
bezoekers meer zelfservice en minder hulp
van deskundige bibliotheekmedewerkers. De
openingstijden blijven zoveel mogelijk intact.

taalachterstanden op basisscholen en
laaggeletterdheid. Dat was voor ons een
belangrijke voorwaarde. Laaggeletterdheid
is een groot probleem in Zwijndrecht, 13%
van onze inwoners heeft moeite met lezen en
schrijven. Het kan grote gevolgen hebben in
het dagelijks leven zoals armoede, schulden en
een slechte gezondheid. We vinden het daarom
belangrijk dat de Bibliotheek doorgaat met haar
taalactiviteiten voor deze mensen.” Dat beaamt
Ankie Kesseler, directeur van de Bibliotheek
AanZet: “Wij geloven dat we met deze
aanpassingen de vertrouwde dienstverlening
zoveel mogelijk in stand houden. Ook kunnen
we zo blijven inzetten op leesbevordering en
bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen
rondom laaggeletterdheid.”

Herstelplan
De bezuiniging op de subsidie aan de
bibliotheek is onderdeel van het Herstelplan
Meerjarenbegroting 2021-2023. De gemeente
heeft dit plan in mei 2020 opgesteld om de
financiën weer op orde te krijgen, nadat zij op
1 januari 2020 onder preventief toezicht van
de provincie Zuid-Holland kwam te staan. Het
herstelplan was voor de provincie aanleiding
Aanpak laaggeletterdheid
om in mei 2020 het preventief toezicht weer op
Wethouder Ronald de Meij: “We hoeven te heffen.
nu niet te bezuinigen op de aanpak van
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raadsvergadering 25 mei
Dinsdag 25 april om 20.00 uur is er
een digitale gemeenteraadsvergadering.
Inspreken kan, meld u tot 4 uur voor de
vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl. Op
www.raadzwijndrecht.nl vindt u de agenda
en bent u van harte welkom de vergadering
digitaal via video live te volgen.

c. Vaststelling bestemmingsplan “Heerjansdambedrijventerrein Gors”
f. Stedin Lange Termijn Financiering (LTF)
g. Zienswijze begroting 2022 Drechtwerk
h Zienswijze begroting 2022 OZHZ
i. Zienswijze begroting 2022 NRIJ)
j. Zienswijze begroting 2022 DGJ
k. Zienswijze begroting 2022 VRZHZ

Agenda raadsvergadering
Vergadering via MS Teams -Openbaar / live 6. Ter besluitvorming:
stream, aanvang 20.00 uur
Debat
a. Kredietvrijgave Veerplein
b. Aanvullende maatregelen voor huurders
1. Opening en vaststelling agenda
van gemeentelijke accommodaties 1e
2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
kwartaal 2021
3. Terugkoppeling van het college
4. Vaststellen besluitenlijst van: 29 september c. Plan van aanpak grondstoffen beleidsplan
2020 en 20 april 2021
7. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke
5. Ter besluitvorming:
vragen
Hamerstukken
a. Ontwerpbesluit tot overname van Hoge b. Stukkenlijsten 23 april 2021, 30 april 2021
en 7 mei 2021
Devel BV en transformatie van deze BV in
Sportbedrijf Zwijndrecht BV ten behoeve van
in eerste aanleg de exploitatie en het beheer 8. Sluiting
van het zwembad
b. Zienswijze begroting 2022 GR Gevudo

Nog veel vragen over parkeren na herinrichting
Veerplein
De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft
in een carrouselvergadering gesproken
over het voorstel om 2,2 miljoen euro
beschikbaar te stellen voor het eerste deel
van de herinrichting van het Veerplein. Er
waren twee insprekers die net zoals veel
raadsleden nog veel vragen hebben over
het toekomstige parkeren op het Veerplein.

D66, ABZ, ChristenUnie-SGP en de VVD
vroegen om een duidelijke plattegrond van
de nieuwe situatie. Samen met ZZP en de
PvdA onderstreepten ze het belang van een
goede dialoog met de omgeving. Nihat Kaveci
(PvdA): “Parkeren is daar een belangrijk
onderdeel van. Insprekers hebben gerichte
vragen daarover gesteld. Is er gedacht aan
een parkeergelegenheid onder de brug? Dat
Herinrichting Veerplein
is wel een serieuze overweging waard voor de
In september vorig jaar heeft de toekomst.”
gemeenteraad ingestemd met het voorstel
om het Veerplein opnieuw in te richten. Als Duidelijke plattegrond
eerste zijn de Nieuwstraat en Maasplein/de Wethouder Jos Huizinga beloofde dat er
Werf aan de beurt. Daarbij is het de bedoeling binnenkort een duidelijke plattegrond
om parkeerplaatsen op een andere plek beschikbaar komt zodat iedereen kan zien
aan te leggen zodat er ruimte komt voor het hoe het parkeren in de nieuwe situatie is
herstel van de kade en de nieuwe boulevard. geregeld. “We moeten zoveel mogelijk
In totaal heeft de gemeenteraad een krediet luisteren naar bewoners. Daarbij kunnen we
van 11,1 miljoen euro beschikbaar gesteld het niet iedereen naar de zin maken. Maar we
voor de herinrichting van het Veerplein. Voor blijven zoeken naar optimale oplossingen.”
de Nieuwstraat en Maasplein/ de Werf is 2,2
miljoen euro nodig.
De gemeenteraad van Zwijndrecht neemt
25 mei een besluit over het krediet van 2,2
Insprekers
miljoen euro voor het eerste deel van de
Joke Nouwt, voorzitter van de Vereniging herinrichting van het Veerplein.
Belangengemeenschap Maasboulevard 2
was één van de insprekers. Ze opperde om
een nieuw parkeerterrein aan te leggen onder
de Zwijndrechtse Brug. Mensen die willen
wandelen langs de Oude Maas zouden dan
met elektrische wagentjes heen en weer
gereden kunnen worden.
De andere inspreker was Wim Los, die
namens de bewoners van Het Witte Paard het
woord voerde. Hij drong erop aan dat er na de
herinrichting net zoveel parkeerplaatsen zijn
als voorheen het geval was.

Inloopspreekuur Scheiden, Kind
en Ouderschap
Heeft u een vraag over uw scheiding en
zoekt u iemand die met u meedenkt? Maakt
u zich zorgen over iemand in uw familie of
directe omgeving die te maken heeft met
een scheiding? Kom dan langs op het gratis
spreekuur Scheiden, Kind en Ouderschap
(SKO).
Tijdens het inloopspreekuur van het SKO
kunnen ouders, kinderen, maar ook opa, oma,
buurvrouw, buurman, vriend of vriendin vragen
stellen over een scheiding. Dit kan gratis en
zonder dat u uw naam hoeft door te geven. Er is
ook geen intake nodig.
Bij het SKO zijn mensen die veel weten over
scheiden. Het SKO luistert naar u, oordeelt
niet, geeft informatie en denkt met u mee over
oplossingen binnen de mogelijkheden die er zijn.
Hierbij staat het belang van de kinderen centraal.
Als het nodig is, kan het SKO ook samen met u
op zoek gaan naar goede hulpverlening voor u
en/of uw kinderen.

staat welke stappen komen kijken bij een
scheiding en wat u moet regelen.
Spreekuur voorlopig op afspraak
Het spreekuur in Zwijndrecht is wekelijks
op donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in
wijkgebouw Hart van Meerdervoort, Perkstraat
57 te Zwijndrecht en start op 20 mei.
Vanwege de corona-maatregelen vinden de
spreekuren voorlopig nog plaats op afspraak.
Stuur een email naar adviespuntsko@
drechtsteden.nl. Als u uw telefoonnummer
doorgeeft, belt het SKO u snel terug voor een
afspraak.

Meer informatie
Er komt veel kijken bij een scheiding. Bij het SKO Wilt u eerst meer informatie? Kijk dan op de
kunt u een routekaart ophalen. In de routekaart website van het SKO: www.adviespuntsko.nl.

Hulp voor bijen en insecten!
Wist u dat solitaire (wilde) bijen en insecten
heel nuttig zijn voor mens en milieu? Ze
bestuiven bloemen, fruitbomen, bessenstruiken
en allerlei andere gewassen. Zonder hen
geen fruit, tomaten of paprika! Maar helaas
daalt het aantal bijen en insecten snel.
Daarom hebben we in samenwerking met de
Dorpsraad in Heerjansdam een insectenhotel
neergezet waar bijen en insecten zoals vlinders,
lieveheersbeestjes en pissebedden een rustig
plekje hebben. In de gaten van de bamboe
stengels, de dennenappels en in de blokken met
gaatjes kunnen ze veilig schuilen en nestelen. De
eerste bij heeft z’n intrek al in het hotel genomen
en hij is meer dan welkom!

U kunt ook een (klein) insectenhotel in uw tuin
plaatsen! Waarom? U helpt daarmee de bijen en
insecten een handje. Maar dat niet alleen:
- Insectenhotels trekken insecten aan die
natuurlijke vijanden zijn van bijvoorbeeld de
rups, huisvlieg en bladluis; dieren die je liever
niet in de tuin hebt. Zo blijven uw planten dus
mooi!
- Bij een insectenhotel is het
een komen en gaan van
verschillende
insecten.
Hartstikke leuk en ook nog
eens heel leerzaam voor
kinderen!
- Bestuiving van de bijen zorgt
voor mooiere bloei in uw tuin!

Leerlingenvervoer 2021-2022
Zit uw kind op een school voor speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs? Dan kunt
u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen
een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer
van en naar school.
Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, openbaar
vervoer, eigen vervoer (auto) of in de vorm van
aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Onder
bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk
vergoeding van de kosten van openbaar vervoer
of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een
basisschool bezoekt met een godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag.
Voorwaarden
Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer:
- de dichtstbijzijnde school voor speciaal
basisonderwijs meer dan twee kilometer van
huis vandaan is
- de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs

op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag meer dan zes kilometer van huis
vandaan is. Voor speciaal onderwijs is er
geen kilometergrens.
Aanvragen
Leerlingenvervoer kunt u digitaal aanvragen
via de website van de gemeente Zwijndrecht
(zoekoptie leerlingenvervoer). Als u de aanvraag
vóór 01-07-2021 indient, dan weet u zeker dat
daar voor de eerste schooldag een besluit over
genomen wordt. Stuurt u de aanvraag later toe,
dan kunnen wij niet garanderen dat uw aanvraag
bij de start van het schooljaar behandeld is.
Contact
Voor vragen kunt u telefonisch of per mail
contact opnemen op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 15.00 uur, telefoon (078) 77036 22,
e-mail leerlingvervoer@zwijndrecht.nl
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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

- Sterrenbuurt – groot onderhoud –
15 februari tot en met eind juni 2021
- Boshuizen en omgeving – groot
onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en
wethouders of de burgemeester zijn, in
de periode van 10 mei 2021 tot en met
16 mei 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het inrichten van een bouwterrein
ten behoeve van de uitbreiding van
het Walburgcollege. Het betreft hier
het plaatsen van keten, containers en
bouwmaterialen en het gebruik van een
mobiele kraan. Dit ter plaatse van de
Beneluxlaan/Walburgcollege en voor de
periode van 30 april 2021 tot en met 01
maart 2022.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een grofvuil-container (4 a 5 m2) aan de Heer Oudelandseweg 31 in Zwijndrecht. Dit voor de periode
van 14 mei 2021 tot en met 18 mei 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij
de afdeling Gemeentewinkel, via
telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 7 mei tot en met 14 mei
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):
•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor de inrichting van een bouwterrein
met diverse containers, het plaatsen
van een bouwlift en het gebruik van
rijplaten aan de zijde van de balkons van
Zonnestein 1 tot en met 54 in Zwijndrecht
voor de periode van 01 augustus 2021 tot
en met 01 november 2021.

•

•
•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor de inrichting van een bouwterrein
met diverse containers, het plaatsen van
een bouwlift en het gebruik van rijplaten
aan de entreezijde van Zonnestein 1
tot en met 54 in Zwijndrecht voor de
periode van 01 oktober 2021 tot en met 10
december 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een tijdelijke
containerlift (15m2) aan het IJsvogelplein
62-109, rechts van de hoofdingang (tegen
de galerij) in Zwijndrecht voor de periode
van 17 mei 2021 tot en met 18 juni 2021.

•

•

Willem Schippersweg 12 (2021134): het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
7-5-2021
Grasbroek 8 (2021-135): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 7-5-2021
Waalhof 24 HJD (2021-136): het
kappen van 2 bomen 9-5-2021
Parklaan 3 (2021-137): het kappen
van 33 bomen 11-5-2021
Wittensteen 1 (2021-138): het
aanleggen van een in-/uitrit 10-52021

Verleende
omgevingsvergunning
reguliere procedure
In de periode van 7 mei tot en met 14 mei
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning verleend (adres,
activiteit, datum besluit):
•

•

Jeroen Boschlaan 43 (2021-036):
het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van de
woning 10-5-2021
Develweg 54 (2021-061): het

•

•
•

- Burg. Pijlhogeweglaan – halve rijbaan
afsluiting ivm vervangen verlichting –
3 t/m 11 mei
- Koninginneweg tussen Willem van
Oranjelaan en Rotterdamseweg –
vervangen lichtmasten – 12 mei 2021

plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 12-5-2021
Oude Stationsweg 7B (2021-086):
het plaatsen van een blokhut 115-2021
Buizerdstraat ong. (2021-087):
het kappen van 1 Esdoorn en 1 Es
11-5-2021
Akeleilaan 75 (2021-095): het
kappen van 4 Coniferen 12-5-2021
Grevelingen 4 (2021-096): het
kappen van 1 Valse Christusdoorn
11-5-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en
wethouders zijn in de periode van 7 mei
tot en met 14 mei 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•

•

- Koninginneweg –
bestratingswerkzaamheden
fietspaden tussen Burg. Jansenlaan en
Rotterdamsweg – 25 mei t/m 25 juni 2021

Nabij Dorpsstraat 92A HJD
(2021-085): het bouwen van een
vrijstaande woning 11-5-2021
Dorpsstraat 211A HJD (2021-090):
het plaatsen van 3 dakkapellen
aan de voorzijde van de woning
11-5-2021

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
Openstelling inschrijftermijn
vergunningaanvraag coffeeshop
De burgemeester van Zwijndrecht maakt

bekend dat er in Zwijndrecht, op grond
van het “Coffeeshopbeleid Zwijndrecht
2021” (hierna Coffeeshopbeleid), één
gedoogverklaring beschikbaar is voor
een
niet-commerciële
coffeeshop
die wordt geëxploiteerd door een
stichting. Aanvragen hiervoor kunnen
uitsluitend worden ingediend in de
periode van: 20 mei 2021 tot en met
30 juni 2021. De aanvraag dient te
voldoen aan de indieningseisen van
artikel 4:2 Algemene wet bestuursrecht
en de eisen van het Coffeeshopbeleid
Zwijndrecht 2021. U dient voor de
aanvraag gebruik te maken van het
vastgestelde aanvraagformulier voor de
exploitatievergunning voor de coffeeshop
en van het vastgestelde aanvraagformulier voor de gedoogverklaring.
Deze aanvraagformulieren vindt u
op de gemeentelijke website onder
‘exploitatievergunning coffeeshop’ www.
zwijndrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_
ondernemers/Vergunningen of via de
zoekfunctie “coffeeshop”.
De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend
via
gemeente@zwijndrecht.nl,
o.v.v.
aanvraag coffeeshop. Indien u de
aanvraag op het gemeentehuis wilt
afgeven, dan dient u aan de balie een
ontvangstbevestiging aan te vragen
en in ontvangst te nemen. Maak
bij voorkeur een afspraak met de
betrokken ambtenaar via coffeeshop@
zwijndrecht.nl. Voor de aanvragen die
in behandeling worden genomen zijn
leges verschuldigd op grond van artikel
3.2.1 de “Legesverordening Gemeente
Zwijndrecht 2021”. De verschuldigde
leges voor de gedoogverklaring en
de
exploitatievergunning
bedragen
€687,00.
Meer informatie
Raadpleeg eerst de informatie op de
gemeentelijke website. Mocht deze
informatie alsnog vragen oproepen
dan kunt u alle overige vragen stellen
via: coffeeshop@zwijndrecht.nl. Deze

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,-.

bekendmaking van de openstelling van
de inschrijfprocedure is gepubliceerd in
deze krant, op de gemeentelijke website
en in de Staatscourant.

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.

