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Zonder straf van je wapen af!
Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Een mes bij je dragen is niet normaal.
Zo los je geen ruzies met elkaar op. Heb jij
een wapen? Lever dit tijdens de Week van
de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober
anoniem en zonder straf in bij één van de
inleverlocaties in Zwijndrecht of HendrikIdo-Ambacht.
De gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht en het politie basisteam Drechtsteden
Buiten sluiten hiermee aan bij een landelijke
inleveractie van slag-, stoot- en steekwapens.
De laatste jaren neemt het wapengebruik,

vooral onder jongeren en jongvolwassenen, derzocht. Als het vuurwapen niet is gebruikt,
toe. Een zorgelijke ontwikkeling, die gemeen- kan het daarna ook ingeleverd worden zonder
ten en politie willen stoppen.
juridische consequenties, maar alleen tijdens
de actieweek.
Tijdens de inleverweek kunnen slag-, stoot en
steekwapens anoniem en zonder juridische De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd
gevolgen worden ingeleverd bij de jongeren- door het ministerie van Justitie en Veiligheid
centra in de betreffende gemeente. Deze zijn in samenwerking met de politie en het Openals inleverpunt herkenbaar door de poster baar Ministerie.
die voor het raam hangt. De wapens kunnen
worden achtergelaten in een speciale ton die Inleverdata en –locaties in Zwijndrecht en
in de jongerencentra staat. Voor vuurwapens Hendrik-Ido-Ambacht:
ligt dit anders; hiervoor moet telefonisch een
afspraak worden gemaakt en dan wordt het Zwijndrecht: tussen 15.00 – 17.00 uur.
wapen thuis opgehaald en door de politie on- 13 oktober | Hart van Meerdervoort | Perk-

straat 57 3333 VE
14 oktober | ‘T Klankbord | Klarinetsingel 3
3335 DE
15 oktober | Xiejezo | Grote Beerstraat 10
3331 TB
Hendrik-Ido-Ambacht:
Tussen 16.00 – 19.00 uur.
11 & 15 oktober | Baxhuis | Hoge kade 58
3341 BE
Kijk voor meer informatie op
www.zwijndrecht.nl/wapeninleveractie

Portret van oud-burgemeester Schrijer onthuld
Maandagavond 4 oktober 2021 is het portret
van oud-burgemeester Dominic Schrijer van
Zwijndrecht gepresenteerd. Burgemeester
Hein van der Loo en Schrijer onthulden het
olieverfschilderij in de Trouwzaal van het
oude Raadhuis in Zwijndrecht.
Bij de onthulling waren college- en raadsleden aanwezig, evenals de kunstenaar Barbara Kruyt. In haar woonplaats Dordrecht geeft
Kruyt al jarenlang les in portretschilderen.
Ook is ze lid van Teekengenootschap Pictura,
het oudste, nog bestaande tekengenootschap van Nederland.
Verguld
Oud-burgemeester Dominic Schrijer is verguld met het resultaat en tevreden over de
totstandkoming van het schilderij: “Barbara
Kruyt heeft haar sporen als kunstenaar in de

regio en in het land meer dan verdiend. Ik Corona
voel me vereerd dat zij mij op het doek heeft Over de totstandkoming van het schilderij
vertelt Barbara Kruyt: “Bij de start van de
vastgelegd.”
opdracht kreeg ik corona. Het duurde een
Schrijer is blij met de verbinding met Pictura. week of vier, ik was goed ziek en werd thuis
“Barbara is lid van Teekengenootschap Pic- verpleegd. Toen ik het penseel weer oppakte,
tura, een regionale groep kunstenaars met ging het maar moeizaam. Ik dacht erover om
nationale allure. Een zeer waardevol genoot- de opdracht terug te geven. Maar door de
schap, dat al 247 jaar bestaat. Een genoot- aanmoediging en het geduld van de gemeenschap, waar we in de regio trots op mogen te, wist ik door te zetten en het portret af te
leveren. Het was een heel warme en prettige
zijn.”
samenwerking.”
Wat Schrijer betreft, ontstaat er een traditie
waarbij de portretten van burgemeesters
worden gemaakt door kunstenaars van Pictura. Eerder maakte de bekende, Zwijndrechtse
kunstenaar Willy Sluiter (1873-1949) een portret van oud-burgemeester Jan Jansen Maneschijn (1880-1956).

Verduurzamen van uw woning:
volg de webinar!
Ziet u door de vele verduurzamingsmaatregelen en uiteenlopende informatie op het
internet door de bomen het bos niet meer?
Of wilt u meer weten over een specifieke
maatregel, zoals een warmtepomp of isolatie? Het Regionaal Energieloket helpt u
graag op weg. Zij organiseren in oktober
en november 3 webinars en behandelen de
meest gestelde vragen rondom het verduurzamen van de woning. De drie thema’s zijn:
1. Nederland Aardgasvrij, waarom eigenlijk
en wat levert mij dit op?
2. Alles wat je moet weten over isolatie &
ventilatie!
3. Ik wil nu al van het aardgas af, hoe doe ik
dat? Alles over de warmtepomp.

Oud-burgemeester Dominic Schrijer en kunstenaar Barbara Kruyt met middenin het portret van Schrijer,
dat een plek krijgt in de B&W-kamer.

Collegekamer
Het schilderij krijgt een plek in de kamer van
het college van burgemeester en wethouders
in het Raadhuis. Daarmee is het kunstwerk
het nieuwste deel in een lange traditie van
portretten van oud-burgemeesters van Zwijndrecht.

Meld u nu alvast aan en ontvang een herinnering een paar dagen voor de webinars.
Aanmelden kan via
regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht.
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Wethouder geeft officieel
startsein bouw zwembad
Een mijlpaal voor Zwijndrecht! Wethouder
Tycho Jansen heeft vorige week dinsdag het
officiële startsein gegeven voor de bouw
van het nieuwe zwembad in het Develpark.
Dat deed hij door zelf een heipaal de grond
in te slaan.

vieren van de eerste paal is best bijzonder.
Omdat alles schaars is hebben we de eerste
paal al zes maanden geleden moeten bestellen. Dit zwembad krijgt hele mooie houten
spanten. Ook hout is schaars. Maar schaarste
of niet, het nieuwe zwembad gaat er komen.
Het wordt het mooiste van Nederland.”

Het nieuwe zwembad krijgt acht banen, een
doelgroepenbad, een whirlpool en een glijbaan. Volgens de wethouder is het zwembad
een langgekoesterde wens en een belangrijke voorziening voor Zwijndrecht: “Dat er nu
gebouwd wordt aan een nieuw zwembad betekent dat de komende generaties weer gebruik kunnen maken van een mooi zwembad.
Het zwembad is een thuis voor de zwemvereniging. Kinderen kunnen er ontspannen en
zwemles krijgen en ook volwassenen kunnen
er terecht voor gezonde beweging.”

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden blijven de voorzieningen in het Develpark, zoals het Develpaviljoen en de kinderboerderij veilig
bereikbaar voor klanten en bezoekers. Ook
het binnenzwembad en de parkeerplaatsen blijven beschikbaar en bereikbaar. Het
bouwverkeer rijdt in de nabije omgeving van
het zwembad stapvoets. Naar en vanaf het
bouwterrein rijden zij via de kortste route
naar de A16 om eventuele verkeershinder
tot een minimum te beperken. Bouwbedrijf
Mooiste zwembad van Nederland
Pellikaan verwacht dat het nieuwe zwembad
Het nieuwe zwembad wordt gebouwd door begin 2023 klaar is.
bouwbedrijf Pellikaan. Commercieel directeur Jack Hazen is trots op het project: “Het

Sportbedrijf Zwijndrecht zoekt
leden voor raad van
commissarissen
De gemeente Zwijndrecht is op zoek naar
drie leden voor de raad van commissarissen
van het nieuwe Sportbedrijf Zwijndrecht.
Het sportbedrijf gaat op 1 januari 2022 van
start en is verantwoordelijk voor het beheer,
onderhoud en de exploitatie van sportaccommodaties. De gemeente Zwijndrecht is
de enige aandeelhouder.

diversiteit aan maatschappelijke activiteiten.
Het Sportbedrijf Zwijndrecht wordt zowel adviseur als aanspreekpunt voor de gemeente,
inwoners, lokale verenigingen en sport- en
welzijnsorganisaties.

Vacature
Sportbedrijf Zwijndrecht heeft bij de start
een formatie van 14 fte en wordt aangestuurd
Groei
door een directeur-bestuurder. Die rapporZwembad De Hoge Devel is de eerste ac- teert aan de raad van commissarissen, die uit
commodatie die bij Sportbedrijf Zwijndrecht drie leden bestaat.
wordt ondergebracht. Het is de bedoeling
dat het sportbedrijf de komende jaren verder De gemeente Zwijndrecht is op zoek naar
groeit.
kandidaten die lid van de raad van commissarissen willen worden. Meer informatie over
Het Sportbedrijf Zwijndrecht wil een orga- deze vacature, het profiel en de taken van de
nisatie zijn die makkelijk bereikbaar is en raad van commissarissen en het Sportbedrijf
scherp stuurt op kwaliteit en kosten. De Zwijndrecht vindt u op www.zwijndrecht.nl/
medewerkers stimuleren het gebruik van de sportbedrijf.
accommodaties voor sport, vrije tijd en een

Tijd voor de derde finalist
Groenste Tuin Verkiezing
Scan de QR-code
voor een video
over het officiële
startsein van de
bouw van het
zwembad

Zo gaat het nieuwe zwembad eruit zien

Doe mee met Schoon Belonen
en verdien 750 euro voor uw
vereniging of school
Vindt u het ook belangrijk dat de omgeving
schoon en zwerfafval vrij is? En kan uw vereniging of school wel wat extra inkomsten
gebruiken? Doe dan mee aan de Schoon Belonen Zwijndrecht! Ruim zwerfafval op in de

buurt van uw vereniging/school en ontvang
750 euro voor de (club) kas. Weten hoe het
werkt en aanmelden? Kijk op
www.zwijndrecht.nl/zwerfafval.

Vandaag is de beurt aan de derde en laatste finalist van de Groenste Tuin Verkiezing
2021. Ook Leo Lommers en zijn partner
Sonja dingen mee naar de titel en de mooie
prijzen. We stellen hen en hun tuin graag
aan u voor.
14 kleinkinderen op een muurtje
De jury trof een tuin vol verrassingen aan in
de Prinses Marijkestraat. Wat direct de aandacht trekt is een grote boomstamconstructie waar druiven en weelderige klimplanten
tegenaan groeien, een echte blikvanger! Het
volgende wat opvalt zijn de hoogteverschillen die in deze tuin gecreëerd zijn. Leo, de
trotse eigenaar van deze tuin, vertelt dat er
veel is veranderd sinds hij hier is komen wonen. Voorheen was er namelijk alleen tegels
en gras. “Sonja is degene met de groene vingers en de kennis over groen en tuinen, dus
hoe de tuin er uitziet is voor een groot deel
aan haar te danken”, zegt hij.
“Ik heb ooit ‘Tuin en Landschap’ gestudeerd,
vertelt Sonja. “Dus dat komt nu mooi van
pas. Het ontwerp van de tuin hebben we
zelf gemaakt, maar een hovenier heeft ons
geholpen bij de aanleg. We hebben bewust
een wadi in de tuin gecreëerd, dit is een laag
punt waar het water naartoe gaat bij harde
regenval. Op deze plek staan plantensoorten
die het goed doen bij een natte ondergrond.”
“We hebben zoveel mogelijk materialen hergebruikt, zoals de straattegels die we hebben
verwijderd uit de tuin. Dit is nu een gezellig
halfrond muurtje geworden waar mijn kleinkinderen soms met zijn allen opzitten en dat

zijn er maar liefst 14”, zegt Leo trots.
De tuin heeft geen tegelpaden, het stel heeft
gekozen voor olivijnzand en -split dat bijdraagt aan het verminderen van de CO2 in de
lucht én regenwater goed door laat. “Het zou
ook ideaal zijn voor het brandgangpad achter de tuinen, want hier kan het water maar
moeilijk weg als het hard regent”, aldus Leo.
Grootmoeders oorbel
Er staan enorm veel verschillende soorten
planten in de tuin, zoals Rozemarijn, wilde
Marjolijn, Sint Janskruid, de grote Kattenstaart en de Leycesteria formosa, ook wel
‘grootmoeders oorbel’ genoemd. Een aparte
plant met prachtige hangende bloemen.
“Niet alle planten in de tuin zijn inheemse
soorten, maar wel zoveel mogelijk, omdat
dit het meeste bijdraagt aan de biodiversiteit”, vertelt Sonja. Al die verschillende soorten zorgen ervoor dat de tuin volop bezocht
wordt door vogels, verschillende soorten
bijen en vlinders, waaronder recent ook de
Kolibrie vlinder. Sonja licht toe dat veel verschillende planten zorgen voor een natuurlijke ongediertebestrijding. Hierdoor blijft alles
goed in balans.
Winnaars bekendmaken
Half oktober maakt wethouder Jacqueline
van Dongen bekend wie de uiteindelijke winnaar van de Groenste Tuin Verkiezing is. De
winnaar ontvangt een wormenhotel, maar
ook voor de andere finalisten zijn er mooie
prijzen. Ook de winnaar van het groenste balkon maken we half oktober bekend.

Veilig!

Week van de
veiligheid
Zwijndrecht veilig. Iedere
dag zetten we ons daar voor
in. Inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties. En natuurlijk politie,
brandweer en gemeente.
Samen. Veiligheid is ook
nooit af. Daarom vragen we
er in de Week van de Veiligheid extra aandacht voor.
Veiligheid is van ons allemaal.
We hebben er samen – jong en
oud – een verantwoordelijkheid
in. Persoonlijk zie ik uit naar de
gesprekken die ik in de Week van
de Veiligheid op scholen ga hebben.
Leerlingen kunnen mij vragen
stellen. Zelf ben ik ook nieuwsgierig.
Wat betekent veiligheid voor jou?
Hoe zorgen we samen voor een
veilig Zwijndrecht? Naast de
aandacht voor veiligheid op scholen
kunnen kinderen aanstaande
zaterdag in het Mobiele Media Lab
van de politie bij Winkelcentrum
Walburg spelenderwijs meer leren
over cybercriminaliteit. Veiligheid
overal. Ook op het web.
Veiligheid betekent samen
opmerkzaam zijn. ‘Wat is het daar
toch een rommeltje’. ‘We hebben
de buurman al een tijd niet gezien’.
‘Gek hoor, dat bedrijfspand staat
al jaren leeg’. Met elkaar zijn we in
Zwijndrecht de ogen en de oren
van veiligheid in buurten en wijken.
Langs dijken, spoor en wegennet.
Op fietspaden, parkeerplaatsen
en bedrijventerreinen. In scholen,
buurthuizen en zorgcomplexen.
En op internet.
Samen houden we Zwijndrecht
veilig!
Hein van der Loo
Burgemeester

Zie jij de
onderwereld in de bovenwereld?
Je ziet ze vast wel eens in het straatbeeld.
Winkels of cafés waar nooit een klant komt
maar die toch blijven bestaan. En waarvan
de eigenaar rondrijdt in een veel te dure
auto. De kans bestaat dat de winkel of het
café gebruikt wordt om drugsgeld wit te
wassen.
Maar er zijn nog veel meer voorbeelden
van hoe de bovenwereld de onderwereld
(on)bewust helpt. Denk aan de notaris die
geen melding maakt wanneer iemand cash
de aankoop van een woning financiert,
een verhuurmakelaar die zijn administratie
niet op orde heeft waardoor criminelen
een woning kunnen huren, autobedrijven
die verborgen ruimtes inbouwen voor het
vervoeren van drugs, geld en wapens en
boeren die schuren verhuren aan criminelen voor hun drugsproductie.
Deze verwevenheid van onderwereld en
bovenwereld tast onze rechtsstaat aan en
brengt zo veel problemen met zich mee.
Daarom noemen we deze vermenging
ondermijning.
Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie
en de Belastingdienst trekken samen op
om ondermijning tegen te gaan. We treden
hierbij op als één overheid. Op die manier
kan de overheid met zowel strafrechtelijke als bestuurlijke maatregelen, toezicht,
preventie en andere maatregelen effectief
optreden tegen ondermijnende criminaliteit.
Hierbij kunnen we de hulp van de maatschappij goed gebruiken. Zie je zelf dingen
die niet oké zijn? Meld het dan! Dat kan op
verschillende plekken. Bij de gemeente,
politie of anoniem via Meld Misdaad
Anoniem. Zo stoppen we ondermijning
samen.

Wijkpreventie: samen
werk maken van
veiligheid
Wijkpreventie is niet meer weg te
denken uit onze samenleving. Voortschrijdende technieken als camera’s,
slimme deurbellen en WhatsApp groepen dragen bij aan het verminderen
van criminele invloeden maar zijn niet
genoeg.
Sinds wijkpreventie in 2014 begon met
regelmatig rondlopen door de wijken,
zijn er minder inbraken. Inwoners zijn
ook beter geïnformeerd waar ze op
moeten letten om de eigen woning
veiliger te maken.

Download de app
Ondermijning
Wil jij alles weten over ondermijning
en de signalen leren herkennen?
Download dan de app Ondermijning.
De app bevat verschillende modules
zoals een module signalen en een
leerzame quiz. Ook bevat de app
een module ‘Melden’ met daarin organisaties waar je (vermoedens van)
ondermijnende activiteiten direct
kunt doorgeven. Met de nieuwsmodule ben je 24/7 op de hoogte van
het laatste ondermijningsnieuws dat
je zowel naar regio als thema zelf in
kan stellen. De app is beschikbaar
voor Apple en Android.
Download de app Ondermijning
in de App Store of de Google Play
Store. www.ondermijningapp.nl

Wijkpreventie Zwijndrecht: “Veel
mensen hebben sindsdien de achterpoorten van hun tuinen vernieuwd of
versterkt en de poorten zitten ook vaker
op slot. Met name tijdens de zogenaamde donkere dagen, de periode september tot en met maart, zijn voor inbrekers
een periode waarin ze graag toeslaan,
ze maken juist gebruik van het donker.
En u kunt daar wat aan doen!”
Wijkpreventie Zwijndrecht heeft nog
een tip: “Laat, ook wanneer u van huis
bent, één of meerdere lampen branden,
zodat uw huis een bewoonde indruk
geeft. Plaats buitenlampen, al dan niet
met bewegingssensoren.”
Informatie en aanmelden
Wilt u uw steentje bijdragen en u
aanmelden voor één van de wijkpreventieteams of vrijblijvend een ronde
meelopen? Dat kan! Stuur een mailtje
naar info@wijkpreventie.nl Alle wijkpreventieteams in Zwijndrecht kunnen nog
nieuwe leden gebruiken.

Word geen slachtoﬀer
van babbeltrucs
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven van uw geld, waardevolle spullen, sieraden,
handtas of bankpas. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze
komen aan de deur, bellen op of spreken u aan op straat. Ze
zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank of de thuiszorg zijn of
vragen of hun kind bij u naar het toilet mag.
• Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik
een kierstandhouder of deurketting.
• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een
instantie of bedrijf komt.
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Gezocht:
Cyber Agents!
Ben jij tussen de 8 en de 12 jaar?
En wil je de politie en gemeente
helpen om Zwijndrecht en
Heerjansdam te beschermen tegen
online boeven? Doe dan mee met
de gratis online game HackShield en
word Junior Cyber Agent!
computer of telefoon te hacken. En weet
je wat mooi is? Jij kunt daarna ook anderen helpen om veilig online te zijn!
Informatie en inschrijven
Kom HackShield spelen op zaterdag 9
oktober en reserveer jouw plekje in het
Mobiel Media Lab. Je kunt je nog
inschrijven tot en met 7 oktober op
www.zwijndrecht.nl/hackshield.
De gemeente vindt het heel belangrijk
dat iedereen zich veilig voelt in zijn
eigen huis en straat; ook als je online
bent.
Kom naar het Mobiel Media
Lab van de politie
Op zaterdag 9 oktober kun je
kennismaken met HackShield. Dan
staat het Mobiel Media Lab van de
politie bij winkelcentrum Walburg.
Een agent vertelt je hoe cybercriminelen te werk gaan. Daarna kun
je gaan oefenen met de HackShield
game en zorg jij ervoor dat cybercriminelen geen kans krijgen om jouw

Attentie:
De brandweer zoekt
vrijwilligers!

Kom naar het
Mobiel Media Lab
van de politie

Heb jij hart voor je medemens en heb je
altijd al bij de brandweer gewild? Of denk
je nu: dit is wel wat voor mij? De brandweer in Zuid-Holland Zuid is op zoek naar
nieuwe enthousiaste collega’s. Versterk jij
ons team?

Informatie voor ouders/verzorgers:
Zaterdag 9 oktober staat het Mobiel
Media Lab van de politie de hele dag
bij winkelcentrum Walburg. Kinderen
kunnen er de onlne game HackShield
spelen, maar u kunt er ook terecht voor
een goed gesprek of vragen. Er zijn
diverse wijkagenten aanwezig.

De brandweer is 7 dagen per week, 24
uur per dag paraat om de veiligheid in de
gemeenten te garanderen. Er zijn in Zuid-Holland Zuid ruim 700 vrijwilligers actief.
Voor negen brandweerposten zoeken we
versterking. ‘Om paraat te kunnen blijven
zoeken wij nieuwe brandweervrijwilligers.
We zoeken de tussen de drie á vier mensen per brandweerpost’ vertelt woordvoerder Gerben van den Boom.
Takenpakket
Brandweermensen hebben een breed takenpakket. Zij blussen branden en verlenen
hulp aan mens én dier. Het is een verantwoordelijke en soms zware taak naast hun
eigen baan of huishouden. ‘Want waar
anderen wegrennen gaan wij aan het werk.
Je moet bijvoorbeeld ook met gewonden
om kunnen gaan. Want naast incidenten
met brand, verlenen we ook assistentie bij
ongevallen’. De brandweer zoekt mannen
en vrouwen die fysieke uitdagingen niet
uit de weg gaan en die zich willen inzetten
voor de veiligheid van anderen. Het werk
is dan ook niet voor iedereen weggelegd.
‘We zoeken mensen die bij voorkeur tijdens
kantooruren beschikbaar zijn. Je beschikt

• Medewerkers van banken,
verzekeringsmaatschappijen en
thuiszorginstellingen komen nooit
zonder afspraak bij u thuis.
• Geef nooit uw pinpas en/of
pincode af. Een bank of de politie
vraagt daar nooit naar.
• Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.
Bent u slachtoffer van een babbeltruc? Als de dader nog in de buurt
is, belt u 112. Bel anders met de
politie op nummer 0900-8844.

Jij kent de dader, maar de dader kent jou
ook? Je hebt informatie over ernstige
criminaliteit, maar je kan of durft niet naar
de politie. Een lastig dilemma. Hiervoor
biedt Meld Misdaad Anoniem een vangnet.

Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt, waar je anoniem informatief
geeft over criminaliteit. Denk hierbij aan de
productie van synthetische drugs, hennepkwekerijen, overvallen, brandstichting of
wapen- en mensenhandel. M. zorgt ervoor
dat de melder buiten beeld blijft, maar de
anonieme informatie wel bij de politie en
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Korps
Divisie of district

over een goede gezondheid
en conditie. We verwachten dat
je goed kunt samenwerken en
tegen en stootje kunt. Tenslotte moet je bereid zijn om te
studeren voor landelijk erkende
vakdiploma’s’.
Waardering
‘Zonder brandweervrijwilligers,
hun gezinnen en ondernemers die ook flexibel zijn in het
beschikbaar stellen van hun personeel bestaat er geen brandzweerzorg zoals we die vandaag
kennen. Brandweervrijwilligers
zijn enorm waardevol!’ stelt Van
den Boom. Brandweervrijwilligers
ontvangen voor al hun werkzaamheden een financiële vergoeding en zijn goed verzekerd.
Interesse?
De brandweer zoekt nieuwe
collega’s in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Neder-Hardinxveld, Sliedrecht, Arkel, Hoornaar,
Giessenburg, Alblasserdam en
Bleskensgraaf. Op dinsdagavond
9 november wordt een informatieavond georganiseerd. Daar
kunnen kandidaten nader kennis
maken met de brandweerorganisatie. Aansluitend vindt in januari
2022 een selectietestdag plaats.
Word jij enthousiast van
deze functie of wil je meer
informatie? Kijk dan op
www.gabijdebrandweer.nl.

andere opsporingsinstanties terecht
komt.
Heb jij informatie over criminele
activiteiten? Bel M. via 0800-7000.
www.meldmisdaadanoniem.nl
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Weer een ‘echte’ gemeenteraad

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Nieuwe kinderburgemeester en
kinderambassadeurs in Zwijndrecht
Jaylinn Addink is de nieuwe kinderburgemeester van Zwijndrecht. In de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2021
droeg Sophie van der Walle - de allereerste
kinderburgemeester van Zwijndrecht - de
ambtsketen over. Ook de nieuwe kinderam-

bassadeurs voor dit schooljaar werden verwelkomd: Jackie Ann, Susa, Fenne en Merel
(voor het 2e jaar). Samen gaan ze nadenken
over onderwerpen die zij belangrijk vinden
voor Zwijndrecht.

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Wie had gedacht dat je ooit zoiets
zou zeggen? Dinsdag 28 september was het dan zo ver. Met de
recente verlichting van de maatregelen rond corona was het weer
mogelijk om fysiek te vergaderen.
Dit keer nog wel in het Spektakel
maar straks weer vanuit het gemeentehuis.
De avond begon met het afscheid
en de installatie van de kinderburgemeester en de kinderambassadeurs. Goed om het enthousiasme
van de scheidende en de nieuwe
club te zien. Nogmaals dank en
succes toegewenst aan deze zeer
enthousiaste kinderen.
Wat heeft corona ons en u gebracht? Dat we versneld ervaring
opgedaan hebben met het digitaal
vergaderen waardoor u vanuit huis

de vergaderingen van de raad kon
volgen. Het aantal bezoekers en/
of inwoners die later besluiten nog
eens iets te beluisteren of terug
te luisteren ligt per avond rond de
100 – 150 kijkers. Nu wij weer naar
fysiek vergaderen gaan bent u van
harte welkom op de tribune. Wij
blijven echter de digitale dienstverlening voortzetten en kunt u
via zwijndrecht.raadsinformatie.nl
live meekijken. Om zo te kunnen
volgen hoe besluiten genomen
worden.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht of
via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.

Raadscarrousels 12 oktober over vervolg rol wijkplatforms en grondstoffenbeleidsplan
Fysiek vergaderen - video (live) te volgen via www.raadzwijndrecht.nl
Dinsdag 12 oktober vanaf 19.30 uur zijn er
carrouselvergaderingen van de gemeenteraad over rol van de wijkplatforms (vervolg)
en het grondstoffenbeleidsplan. De vergaderingen vinden plaats in het gemeenhuis
van Zwijndrecht, Raadshuisplein 1. U bent
weer van harte welkom de vergaderingen
vanaf de tribune bij te wonen. De vergaderingen zijn ook (live) te volgen via onze website www.raadzwijndrecht.nl.

De nieuwe kinderburgemeester (2e van links) en kinderambassadeurs van schooljaar 2021/2022

Twee nieuwe raadscommissieleden benoemd
Daan Spanjersberg (VVD) en Laurens Kleinjan (ChristenUnie-SGP) zijn de nieuwe
raadscommissieleden. Tot aan de verkiezingen in maart 2022 komen zij de fracties
van de VVD en ChristenUnie-SGP ondersteunen bij hun werkzaamheden. Zij zijn
benoemd tijdens de raadsvergadering van
28 september. Burgemeester Hein van der

Loo feliciteerde hen namens de gemeenteraad met deze benoeming.
Dit was de eerste vergadering na de coronacrisis waar weer publiek op de tribune
welkom was.

Vervolg rol wijkplatforms
In de vergadering van 8 juni jongstleden
sprak de raad in de carrousel over een nieuwe rol van de wijkplatforms. Deze discussie
was nog niet afgerond. Tijdens de carrousel wordt verder gepraat over het voorstel
de wijkplatforms in 2021 tot en met 2022
drie mogelijke rollen toe te kennen en te
ondersteunen, namelijk: initiatievenmotor,
wijkwens en oren en ogen van de wijk. De
wijkplatforms kunnen zelf elk jaar de keuze
aangeven welke rol zij willen pakken. Vanaf
2021 wil de gemeente afstand nemen van de
rol van wijkplatforms als belangenvertegenwoordiger namens de wijk. De gemeente wil
het leefbaarheidsbudget voor de wijk koppelen aan de uitvoering.

Grondstoffenbeleidsplan
De raad praat over het vaststellen van het
grondstoffenbeleidsplan en daarmee te kiezen voor pakket ‘plus’. Dit pakket bestaat
uit het invoeren van het recycle tarief op
basis van volume frequentie per 1 januari
2023, maatwerkoplossingen voor senioren
en huishoudens met medische indicatie.
Invoeren van een tarief van 20 euro per
afspraak voor het laten ophalen van grof
restafval per 1 januari 2022. De bestaande
containers voor PMD voorzien van toegangscontrole, een plan maken voor het
uitdunnen van de ondergrondse containers,
gericht beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor keukenmanagement. Met dit pakket wil de gemeente de doelstelling van 100
kg restaval per inwoner halen en de kosten
beheersbaar houden.

Agenda

Wegafsluitingen

Carrousel 1- Fysiek vergaderen - Openbaar
/ live stream
19.30 – 20.15 uur: Vervolg rol wijkplatforms
2021 (inspreken niet meer mogelijk)
20.20 – 21.40 uur: Structurele uitbreiding
strategische en financiële capaciteit en
terugverdieneffect sociaal domein
21.45 – 22.05 uur: Grondexploitatie locatie
Heer Janstraat en Vaststelling bestemmingsplan 20 woningen Heer Janstraat
Heerjansdam
22.00 – 22.30 uur: Raadsvoorstel

Carrousel 2- Fysiek vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 – 20.15 uur: Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen 2021
20.20 – 21.15 uur: Grondstoffenbeleidsplan
2022 – 2025
21.20 – 22.30 uur: Programma van eisen
Audio Visuele middelen

- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot
en met december 2022

- Henegouwen – 4 oktober tot en met
half december 2021 - groot onderhoud bestrating

- Witte de Withstraat – 2021 – groot
onderhoud

- Sportlaan Heerjansdam

Vergadering volgen

- Beethovenlaan asfalt - 6 en 7 oktober

Inspreken bij de carrousels kan (maximaal - de actuele stukken en agenda vinden:
zie Vergaderstukken;
5 minuten). Meld u tot 4 uur voor de verga- zich aanmelden voor onze nieuwsbrief
dering bij griffie@zwijndrecht.nl.
de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte
blijven van nieuws van de gemeenteOp onze website www.raadzwijndrecht.nl
raad.
kunt u:
- de vergadering live volgen of terugkijken: zie Video live;

- Jeroen Boschlaan – 28 juni tot en
met 31 december 2021 – groot
onderhoud
- Slagveld – van 31 augustus tot en
met medio november 2021 – Rioolwerkzaamheden

- Beethovenlaan drempel - De
uitvoering stond gepland op 6 en
7 oktober 2021. Dat wordt 7 en 8
oktober.
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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 27 september 2021 tot en met
03 oktober 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van toilet dixie nabij de
Krammer in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 28 september 2021 tot en met 26
november 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container aan
de Pergolesistraat in Zwijndrecht. Dit voor
de periode van 21 september 2021 tot en
met 31 oktober 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container aan
de Dorpsplein in Heerjansdam. Dit voor
de periode van 22 september 2021 tot en
met 08 oktober 2021.
1 daagse standplaatsvergunning voor
het innemen van een standplaats voor
een campagne voor Koffietour Blokker.
De standplaats wordt op het trottoir ingenomen bij Winkelcentrum Walburg op
vrijdag 8 oktober 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 23 september tot en
met 30 september 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
•

•
•
•
•
•

•

•

Veerplein, Maasplein, De Werf,
Zomerlust en Nieuwstraat (2021230): het kappen van 26 bomen
24-9-2021
De Gors (kavel 4) (2021-232): het
bouwen van een woning 27-9-2021
Beethovenlaan 19 (2021-233): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 28-9-2021
Onrust 16 (2021-234): het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 28-9-2021
Burgemeester de Bruïnelaan 17
(2021-235): het kappen van een
Beuk en een Japanse Kers 28-9-2021
Abdij 54 en 56 (2021-236): het
plaatsen van een aanbouw aan de
achterzijde van de woning 29-92021
Gerrit van der Veenstraat 16 (2021237): het realiseren van een erker
aan de voorzijde van de woning
29-9-2021
Merwedeweg 12A (2021-238): het
bouwen van een loods met kantoor
29-9-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 23 september tot en
met 30 september 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning
verleend (adres, activiteit, datum besluit):
•

Dorpsstraat 62 HJD (2021-220):
het kappen van een Dennenboom
28-9-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 23 september tot en met 30 september 2021 van de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met
een termijn van 6 weken:
•
•

Ohmstraat ong. (2021-200): het
bouwen van een bedrijfspand 239-2021
Marsdiep 31 (2021-202): het
vervangen van de vloer in de patio
en het uitbreiden van de keuken
23-9-2021

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 7e herziening Dorpsstraat 209
Heerjansdam
Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maakt bekend
dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan ‘7e herziening, Dorpsstraat
209 Heerjansdam’ met ingang van donderdag 7 oktober 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een perceel, gelegen aan de
Dorpsstraat 209 te Heerjansdam waarop
zich thans een dienstwoning en kassen
bevinden. In het kader van de ruimte voor
ruimte-regeling van de provincie ZuidHolland worden de aanwezige kassen
verwijderd en zullen op een gedeelte van
het terrein daarvoor in de plaats drie vrijstaande woningen worden gerealiseerd.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
donderdag 7 oktober 2021 tot en met 17
november 2021 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 13.00-15.00 uur.
Om de stukken in het gemeentehuis in te
zien, dient u een afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl. Op verzoek kunnen de
stukken ook naar u worden toegestuurd.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook in
te zien op www.zwijndrecht.nl (onder
inwoners-ruimtelijke plannen—ontwerpbestemmingsplannen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0642.RVR-0001
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij de gemeenteraad
zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 7e herziening, Dorpsstraat 209
Heerjansdam’ op de volgende wijze:
1. Schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht)
2. Per e-mail: (e-mailadres: gemeente@
zwijndrecht.nl)
3. Mondeling, na afspraak met de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (via email: b.deuzeman@zwijndrecht.nl)
Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Ter Steeghe Ring 9 en 15
Zwijndrecht
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, adres Ter Steeghe Ring 9 en
15 te Zwijndrecht (nummer 2020-223-U)
voor het veranderen van de milieu inrichting. De aanvraag heeft betrekking op de
activiteiten ‘Bouwen’ (artikel 2.1, eerste
lid, onder a Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (WABO) en ‘Milieu’ (artikel 2.1, eerste lid, onder e, WABO): veranderen en uitbreiden van een inrichting.
De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het plaatsen van buitenstellingen, een pyrobunker, een CO2-tank met
brandwerende wand bij nummer 9 en het
aanbrengen van een overheaddeur in de
achtergevel bij nummer 15.

Inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en daarbij bijbehorende stukken ligt
gedurende zes weken ter inzage met ingang van 7 oktober 2021 in de publiekshal
van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-11.00 uur
- Woensdag van 15.00-20.00 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 telefonische een afspraak te maken via telefoonnummer 14
078.
De ontwerp-omgevingsvergunning is ook
in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder
ruimtelijke plannen → ontwerp-omgevingsvergunningen (uitgebreid) of door
in de zoekbalk bovenin te zoeken op het
woord ‘Ter Steeghe Ring’.
Zienswijze
Een ieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht een zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar voren
brengen onder vermelding van ‘zienswijze
Ter Steeghe Ring 9 en 15’. Dit kan 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.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan
Walburg, locatie Beneluxlaan 5
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, met ingang van 7
oktober 2021 zes weken voor een ieder
ter inzage ligt:
Bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 september 2021 besloten het bestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Walburg, locatie Beneluxlaan 5’ gewijzigd vast te stellen.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een appartementencomplex
voor maximaal 52 levensloopbestendige
gestapelde seniorenwoningen op de locatie van de voormalige Rabobank aan de
Beneluxlaan 5. Het plangebied wordt begrensd door de Europaweg aan de westzijde, de Waalsestraat aan de noordzijde,
de Vlaamsestraat aan de oostzijde en de
Beneluxlaan aan de zuidzijde. Tegen het
ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn voor
de vaststelling van het bestemmingsplan
in een notitie zienswijzen opgenomen en
afgewogen. Er zijn daarnaast ambtshalve
wijzigingen gedaan. Deze wijzigingen
zijn voor de vaststelling van het bestemmingsplan in de notitie zienswijzen opgenomen. De notitie zienswijzen maakt onderdeel uit van het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan.
Hogere grenswaarden
Ter plaatse van de nieuwe woningen
wordt door het verkeer op de Beneluxlaan
niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder.
Voor realisatie van dit bouwplan zijn voor
40 woningen vanwege wegverkeerslawaai hogere grenswaarden nodig. Burgemeester en wethouders hebben de benodigde hogere grenswaarden op 6 april
2021 vastgesteld.
Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden is geen zienswijze ingediend.
Door ondertekening is het ontwerpbesluit
ongewijzigd vastgesteld op 28 september
2021.
Crisis- en herstelwet
Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw
van meer dan 11 woningen, 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 bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen vanaf 7 oktober 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 9.00-11.00 uur
- Woensdag van 15.00-20.00 uur
Om de stukken op het gemeentehuis in
te zien dient u afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl.

van geen bedenkingen van de gemeente
niet vereist. De raad heeft tevens besloten de lijst met categorieën van gevallen
uit 2015 in te trekken.
Inzage
Het raadsbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 7 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal
van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
1. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-12.00 uur
2. 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 besluit treedt in werking op de dag na
publicatie. Tegen deze regeling kan geen
bezwaar of beroep worden ingesteld.
Bekendmaking verkeersbesluiten

Beide besluiten en de bijbehorende
stukken zijn tevens in te zien op www.
zwijndrecht.nl (onder inwoners → bestemmingsplannen → bestemmingsplannen in
procedure) en daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Op basis van artikel 8.2 Wro kan een
belanghebbende gedurende de termijn
van terinzagelegging beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan voor wat betreft het bestemmingsplan beroep worden ingesteld
door:
-‐	een belanghebbende die tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad heeft
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
-‐	een belanghebbende die niet verweten
kan worden dat hij/zij niet op tijd een
zienswijze heeft ingediend;
-‐	een belanghebbende, tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.
Voor wat betreft het besluit hogere grenswaarden kan, omdat er geen zienswijze
tegen het ontwerp besluit is ingediend en
het ontwerp ongewijzigd is vastgesteld,
alleen beroep worden ingesteld door een
belanghebbende die niet verweten kan
worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze heeft ingediend. Het beroepschrift
moet gestuurd worden naar de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam
en adres van de indiener, dagtekening,
omschrijving van het besluit waartegen
het beroep zich richt, alsmede de gronden
van het beroep.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op woensdag 6 oktober
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. De strook gelegen tussen parkeervakken op eigen terrein en rijbaan ten
hoogte van nummer 2-4 aan de Antoni
van Leeuwenhoekstraat te reserveren
voor laden-lossen middels bord model
E7 van de Bijlage 1 van het RVV 1990 en
onderbord model OB501;
2. Hinkend parkeren toestaan op de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van
de Molenvliet tussen pandnummers
61-95, door de het toepassen van verkeersbord E8b uit bijlage 1 van het RVV
1990;
3. Besluiten 1 en 2 in werking te laten treden zodra de betreffende verkeersborden zijn geplaatst.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van donderdag 7
oktober 2021 tot en met donderdag 18 november 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 18 november 2021
ter inzage op het gemeentehuis. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Accountmanager/Adviseur Verkeer
Constantijn van Kooten Niekerk, via telefoon: 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.
Algemene plaatselijke verordening

Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook
een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist. Een verzoek om voorlopige
voorziening kan worden ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het
instellen van beroep en het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het vorenstaande geldt ook
voor het besluit hogere grenswaarden.
Categorieën van gevallen waarvoor een
verklaring van geen bedenkingen niet is
vereist (Wabo)
De gemeenteraad maakt bekend dat hij
op 28 september 2021 heeft besloten tot
het vaststellen van een aangepaste lijst
met categorieën van gevallen in het kader
van de verklaring van geen bedenkingen
zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a
onder 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel
6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht
(Bor). In deze situaties is een verklaring

De gemeenteraad heeft op 28 september
de Algemene plaatselijke verordening
(APV) Zwijndrecht 2021 vastgesteld. Deze
nieuwe verordening vervangt de oude
APV (geldend vanaf 1 januari 2010, sindsdien gewijzigd), die ingetrokken wordt.
Tevens wordt de Drank- en horecaverordening (geldend vanaf 1 januari 2014)
ingetrokken. De APV Zwijndrecht 2021
treedt in werking op 7 oktober 2021.

Stukken ter
inzage
Alle stukken van de bekendmakingen
en kennisgevingen liggen ter inzage
in het gemeentehuis. Zie het colofon
voor adres en openingstijden.

woensdag 6 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat zij
de volgende meldingen in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Stationsplein 4 C te
Zwijndrecht
Activiteit:
- Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Stationsplein 4 C Zwijndrecht
Locatie: Stationsplein 4 C te Zwijndrecht
Datum ontvangst: 30 juli 2021
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-395172.
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Griendwerkersstraat
10 Zwijndrecht
Activiteit:
- Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Griendwerkersstraat 10 Zwijndrecht
Locatie: Griendwerkersstraat 10 Zwijndrecht
Datum ontvangst: 21 september 2021

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Burgemeester Jansenlaan 51A te Zwijndrecht
Activiteit:
- Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Burgemeester Jansenlaan 51A Zwijndrecht
Locatie: Burgemeester Jansenlaan 51A te
Zwijndrecht
Datum ontvangst: 24 september 2021
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-397459.
Indien daaraan behoefte bestaat kunt u,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen inwinnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (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.
Kennisgeving intrekken omgevingsvergunning (ambtshalve)
Stationsplein 4C te Zwijndrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat zij
de op 26 oktober 2016 opgelegde maatwerkvoorschriften voor de inrichting gelegen aan Stationsplein 4C te Zwijndrecht
hebben ingetrokken:

Melding:
Z-21-395328
Activiteit:
- Activiteitenbesluit milieubeheer (maatwerkvoorschriften)
Voor: Asian Food Express, Stationsplein
4C te Zwijndrecht
- Wegens plaatsing vetafscheider zijn
de opgelegde maatwerkvoorschriften
overbodig geworden.
Datum ontvangst melding: 30 juli 2021
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in
te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ
Dordrecht. Via
telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u
een afspraak maken.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze
beschikking. Het maken van bezwaar
dient te geschieden door het indienen van
een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Zwijndrecht.
Een bezwaarschrift kan worden ingediend
gedurende een termijn van zes weken na
de datum van verzending van deze beschikking.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende
te bevatten:
- De naam en het adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- De gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een verzoek
worden gedaan tot het treffen van een
voorlopige voorziening bij de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam.
Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist.

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,-.

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.

