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Samenwerking huisartsen en gemeente om gezinnen beter
te helpen
Gemeente Zwijndrecht, alle huisartsen in
Zwijndrecht en het Vivera Sociaal Wijkteam
(VSWT) hebben met elkaar afgesproken dat
ze meer en beter gaan samenwerken in de
zorg voor inwoners. De afspraken hebben
zij vastgelegd in een samenwerkingsagenda, getekend door Karen de Boom, Anneke
Remijn en Ralph Verkleij namens de huisartsen en wethouder Ronald de Meij (Zorg)
namens de gemeente.
Huisartsen hebben een belangrijke rol in de
zorg voor inwoners. Zij kunnen kinderen en
jongeren bijvoorbeeld doorverwijzen naar
jeugdhulp. Daarnaast zien zij niet alleen het
kind, maar kennen zij ook de gezinnen en
de thuissituatie van deze gezinnen. De gemeente en het Vivera Sociaal Wijkteam bieden hulp bij bijvoorbeeld schulden, bijstand,
armoede en zorg. Door de huisartsen goed
op de hoogte te houden van wat het VSWT te

bieden heeft, kunnen zij de patiënten en hun
gezinnen de best passende zorg bieden.
Voordelen
Ralph Verkleij namens de huisartsen: “Als
huisarts zie ik heel veel voordelen van elkaar
kennen, weten wat een ieder te bieden heeft
en daardoor patiënten en hun gezin snel op
de juiste plek te kunnen helpen. Ik kijk uit
naar een nog vruchtbaardere samenwerking
met het wijkteam.”
Spil
Wethouder Ronald de Meij: “Ik ben heel blij
met deze samenwerking. Onze huisartsen
zijn een spil in de zorgsamenleving. We hebben hen hard nodig om de zorg voor onze inwoners in Zwijndrecht goed te organiseren.
Er spelen vaak meerdere problemen in een ken hebben we gezinnen meer te bieden. Zo dure zorg nodig is.”
gezin bij bijvoorbeeld een doorverwijzing werken we aan een stevigere thuisbasis. We
naar jeugdhulp. Door eerder samen te wer- hopen dat hierdoor ook kortere en minder

Terugblik Mobiel Media Lab in
Zwijndrecht
Goede gesprekken en nieuwe junior cyber agents
Op zaterdag 9 oktober stond het Mobiel
Media Lab van de politie in Zwijndrecht.
Belangstellenden gingen in gesprek met
de aanwezige wijkagenten en medewerkers
van de gemeente.
Er zijn goede gesprekken gevoerd en kinderen konden even een kijkje nemen in de politieauto of op de politiemotor zitten. Maar
liefst 65 kinderen in de leeftijd van 8 tot en
met 12 jaar kregen in het Mobiel Media Lab
voorlichting over hoe je veilig op internet en
sociale media kunt. Denk bijvoorbeeld aan
het gebruik van goede wachtwoorden, hoe
ga je om met cyberpesten en hoe voorkom je
dat je een geldezel wordt.

Kinderburgemeester Jaylinn Addink en burgemeester Hein van der Loo maken kennis met
HackShield in het Mobiel Media Lab

Doe mee met HackShield
Ook konden de kinderen kennis maken met
HackShield; een spannende game die kinderen tussen de 8-12 jaar leert hoe ze online gevaar kunnen herkennen en voorkomen. Door
het spelen van HackShield leiden ze zichzelf
op tot Cyber Agent. Gratis aanmelden voor
deze game kan via www.joinhackshield.nl.
We zijn blij dat we afgelopen week al 108
Junior Cyber Agents in Zwijndrecht mochten
verwelkomen. Hoe meer kinderen er mee
doen hoe veiliger het online wordt.

Het Mobiel Media Lab bij Winkelcentrum Walburg

Nieuwe werkwijze Lokaal
Zorgnetwerk slaat aan
De nieuwe werkwijze van het Lokaal Zorgnetwerk in Zwijndrecht is een succes. Dat blijkt
uit een tussentijdse evaluatie. De nieuwe
werkwijze is een proef van een jaar waarbij
de zorg dichtbij huis wordt geregeld. Tot nu
toe blijkt dat de hulp beter wordt afgestemd
en er eerder resultaten te zien zijn.
Hulp
Het Lokaal Zorgnetwerk helpt inwoners die
niet de zorg en hulp krijgen die nodig is of die
zorg en hulp juist uit de weg gaan. Het kan
bijvoorbeeld gaan over psychische klachten,
dementie, vervuiling, verwaarlozing, verslaving maar ook over andere vormen van overlast.

zitten in de haarvaten van de Zwijndrechtse
samenleving. Ze kennen de wijken en de
straten en weten wat er speelt. Juist door die
kennis en ervaring kunnen ze niet alleen de
personen over wie meldingen binnenkomen
beter helpen, maar ook de omgeving. Bovendien kunnen ze sneller een beroep doen op
andere instanties bij meldingen over zorg en
overlast.
Sneller en beter
Wethouder Ronald de Meij (Zorg) is blij dat de
nieuwe werkwijze goed aanslaat: “Meldingen
bij het Lokaal Zorgnetwerk worden sneller
opgepakt. Daarmee krijgen inwoners eerder
de zorg die ze nodig hebben, waardoor het
minder vaak nodig is om mensen door te verwijzen naar zorgaanbieders. Dat is echt een
verbetering. Bovendien pakken we meldingen van overlast sneller aan. Zo richten we
ons niet alleen op de inwoner, maar ook op
de omgeving.”

Lokale zorg
Tot en met afgelopen jaar was het Lokaal
Zorgnetwerk ondergebracht bij de Dienst
Gezondheid & Jeugd. Omdat Zwijndrecht de
zorg lokaal wil aanbieden is een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Daarbij is afgesproken dat
de specialisten van het Vivera Sociaal Wijk- Puntjes op de i
team alle meldingen voor het Lokaal Zorgnet- De proef met de nieuwe werkwijze loopt nog
werk oppakken.
tot en met december. De komende maanden
zijn nog nodig om de puntjes op de i te zetten.
Nieuwe werkwijze
Het is de bedoeling om de nieuwe werkwijze
Meldingen voor het Lokaal Zorgnetwerk ko- daarna definitief in te voeren.
men binnen bij de GGD Zuid-Holland Zuid.
Nieuw is dat die de meldingen direct doorzet Melding doen bij het Lokaal Zorgnetwerk?
naar het Vivera Sociaal Wijkteam. Dat is het Vindt u dat iemand in uw omgeving zorg nocentrale punt voor alle vragen over zorg en dig heeft, maar er niet zelf om kan of wil vraondersteuning in Zwijndrecht. Na een mel- gen? Maakt u zich zorgen over een familielid,
ding legt het Vivera Sociaal Wijkteam con- een buurman of buurvrouw of iemand anders
tact met een cliënt en de melder. Vervolgens in uw omgeving? Dan kunt u een melding
brengt het Lokaal Zorgnetwerk in beeld wat doen bij het Meldpunt Zorg & Overlast.
nodig is voor de cliënt en de omgeving. Denk
bijvoorbeeld aan een dakloze inwoner die Meldpunt Zorg & Overlast:
voor overlast zorgt. Het Vivera Sociaal Wijk- Mail: meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl
team helpt hem met zijn problemen en helpt Telefoon: 078 770 85 04 (op werkdagen tusde omgeving door de overlast te verminde- sen 9.00 en 17.00 uur).
ren.
155 meldingen
De nieuwe manier van werken is in september 2020 van start gegaan. In de eerste acht
maanden kwamen er bij het Lokaal Zorgnetwerk in Zwijndrecht 155 meldingen binnen.
Tachtig procent van die meldingen was afkomstig van de politie. De overige meldingen
kwamen van de ambulancedienst, woningverhuurders en de omgeving van mensen.
In de haarvaten van Zwijndrecht
Specialisten van het Vivera Sociaal Wijkteam
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Burgemeester op bezoek bij
60-jarig bruidspaar
Bakker-van Aalst
Het bruidspaar Jan en Belalina Bakker- van
Aalst kreeg op maandag 4 oktober bezoek
van onze burgemeester Hein van der Loo.
Een dag later vond het 60-jarig jubileum
plaats wat het echtpaar later in de week
groots ging vieren samen met hun dierbaren
in het Spektakel.
Tijdens het bezoek vertelde Jan Bakker onder
het genot van een heerlijk gebakje dat hij in
zijn werkzame leven van 45 jaar bij 5 werkgevers had gewerkt in de scheepsbouw. Dat
was in die tijd normaal dat je ook eens verder ging kijken. Zijn liefde voor boten zat in
zijn familie en hij had in zijn jonge jaren een
eigen boot gebouwd van wel 10 meter lang.
De zoon van het bruidspaar die ook gezellig
op bezoek was bij zijn ouders deelt dezelfde
liefde en ging vroeger al mee met de boot.

Ook een beetje voor zijn moeder, want zij
vond het maar spannend op het water. De
boot is nu nog alleen in de tuin op een foto
te bewonderen.
Op 59-jarige leeftijd mocht Jan met de VUT.
Maar hij was altijd ‘bezig’ in huis en dat is ook
de reden dat ze nu hun 60-jarig jubileum hebben gehaald. Ze waren al jong getrouwd, tenminste Belalina dacht dat Jan wat jonger was.
Jan had namelijk een ‘jonkie’ aan de haak geslagen. Volgens Belalina zag je niets van het
leeftijdsverschil op de prachtige trouwfoto.
Ze zijn dankbaar dat ze beiden nog in goede
gezondheid verkeren en nog samen kunnen
wonen in hun huis en dit nog lang zo mag zijn
ondanks de hoge leeftijd van Jan.

GRATIS

INLOOPSPREEKUUR BIJ EEN
(DREIGENDE) BLESSURE
Na een langere periode van niet kunnen
of mogen trainen i.v.m. de maatregelen
omtrent het coronavirus liggen sportblessures op de loer. Daarom hebben een
aantal fysiotherapiepraktijken, de Vivera
Sportcoaches en het Sportplatform in
Zwijndrecht de krachten gebundeld en
staan paraat voor de sporter die graag
advies wil hebben in verband met een
(dreigende) sportblessure.

In 10 minuten tijd wordt er gescreend
wat er mogelijk aan de hand is en wordt
er verteld wat je er aan kan doen.
Actie loopt t/m december 2021

SPORTBLESSURES VOORKOMEN?
NEEM CONTACT MET ÉÉN VAN ONS OP!

PRAKTIJK

INLOOPSPREEKUUR

TELEFOONNUMMER

DE LUS

Ma: 17.15 - 17.45
Do: 17.15 - 17.45

078-6202666

SCHOUWENBURG

Ma: 20.00 - 20.30

078-6290475

BERGER, TWILT & TIELMAN

Ma: 18.00 - 19.00

078-6127099

NH FYSIO

Ma: 17.30 - 18:00
Di: 17.30 - 18:00

078-7370407

GRATIS

ADVIESGES
PREK
VOOR ALLE
SPORTERS
VA
ZWIJNDREC N
HT

*Let op: bellen om je aan te melden is verplicht.

Gezelligheid in Zwijndrecht
Er vinden weer leuke evenementen plaats
in Zwijndrecht. Ook tijdens burendag op 26
september. In de pilotenbuurt in de Wijk
Noord was er die dag een geweldig leuk
wijkfeest voor de kinderen uit de buurt.

Donderdag
21 oktober
9:00 - 16:00 uur
Een feestelijk dag vol met muziek,
gratis shoppers, voor de kinderen een
zweefmolen én de prijsuitreiking van
de kleurplatenwedstrijd!

Kom op 21 oktober gezellig
langs op de Biesbosmarkt
bij winkelcentrum Walburg
en maak kans op een goed
gevulde boodschappentas!

Doe jij ook mee aan de kleurplatenwedstrijd? Je maakt kans op toegangskaarten
voor Diergaarde Blijdorp! Kleurplaten kunnen worden opgehaald bij de
bibliotheek, de markt, het gemeentehuis en wijkcentra. De prijsuitreiking vindt op
21 oktober op de Biesbosmarkt plaats. Doe je best!

de Venusstraat. Bewoonster Elvedina vertelt
hierover: “Het was supergezellig! Heel veel
kinderen kwamen springen op het springkussen en zij kregen een lekkere suikerspin. Een
aantal bewoners heeft thuis eten gemaakt
en dit meegenomen om samen gezellig een
Bewoonster Sabine van Wijk- van Wamelen hapje te eten.”
heeft dit samen met buurtbewoners georganiseerd en vertelt hierover: “Het wijkfeest Oudhollandse Avond
was een groot succes, veel kinderen bezoch- De vrijwilligers van de beheergroep KAZ orgaten het feest en ik zag die middag veel blije niseren in samenwerking met Diverz een oergezichtjes. Geweldig, daar doe je het voor! gezellige oudhollandse avond op zaterdag
Ook de ouders waren erg enthousiast dat er 16 oktober in wijkcentrum Hart van Meerderin deze buurt iets werd georganiseerd.” De voort. Het Shantykoor Buitengaats komt die
kinderen werden geschminkt, konden sprin- avond optreden. Dus het belooft weer als
gen op de grote springkussens, iets lekkers vanouds een gezellige avond te worden.
halen bij de kraam of diverse andere leuke
spelletjes doen.
Aanmelden kan via het telefoonnummer
078 62 5 96 70.
Er waren die dag meerdere activiteiten in
Zwijndrecht, waaronder het straatfeest in

Heb je zelf een leuk idee of initiatief om
jouw straat of buurt leuker, mooier of veiliger te maken? Neem dan contact op met
PAK AAN! Zwijndrecht.
www.pakaanzwijndrecht.nu of
www.facebook.com/pakaanzwijndrecht
Telefoonnummer 078 770 81 82
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Wat doet u tijdens de Week
van de Duurzaamheid?
Tot en met 16 oktober is het de Week van de
Duurzaamheid. Daarom vindt u in deze special allerlei duurzame tips, handige weetjes
en activiteiten. Wilt u meer tips, weetjes en in-

formatie over duurzaamheid, energie, klimaat
en afval? Kijk dan op www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl voor meer inspiratie. En meld u
dan direct aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Meld u aan of ga kijken
bij een ander
Vindt u het leuk om uw ervaring met het duurzamer maken van uw woning te delen met andere
inwoners? Of wilt u juist aan de slag met verduurzamen en hoopt u inspiratie op te doen bij
anderen? Doe dan mee aan de Duurzame Huizen

Route eind deze maand. De Nationale Duurzame
Huizen Route is op zaterdag 30 oktober en 6 november 2021.
Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl voor meer
informatie.

Kom naar de
WaterOntdekPlek
Op 16 oktober start de Week van Ons Water.
Door heel Nederland worden er dan allerlei
wateractiviteiten georganiseerd. Ook Duurzaamheidscentrum Weizigt doet dit jaar mee
met spetterende activiteiten.
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober staat op
Stadsboerderij Weizigt een spannend watertoestel: de WaterOntdekPlek. Hier kunnen
kinderen spelenderwijs ontdekken hoe we in
Nederland droge voeten houden. Rivieren, polders, stuwen en uiterwaarden, u ontdekt het
allemaal. Trek dus uw kaplaarzen aan en kom
naar de Stadsboerderij!

Nieuwe Waterspeurtocht
Op vrijdagmiddag 15 oktober wordt ook de
nieuwe Waterspeurtocht in het Weizigtpark
feestelijk geopend. In het park zijn in de bomen 14 grote waterdruppels te vinden. Met een
speurblad in de hand gaat u op zoek. Onderweg
test u uw waterkennis en kunt u ook een aantal
doe-opdrachten uitvoeren. De antwoorden van
de speurtocht zijn terug te vinden op www.weizigt.nl/weekvanonswater. Op deze pagina vindt
u ook nog allerlei leuke wateruitjes in de regio.
Leuk voor in de herfstvakantie!

Tips om energie en geld
te besparen
Zet de thermostaat voor het slapen gaan op
15 graden
Doe dit al een uurtje voor het slapen. De
warmte blijft namelijk altijd nog even hangen
in huis. U kunt tot €80 per jaar besparen door
de thermostaat ‘s nachts op 15 graden te zetten.
Douche maximaal 5 minuten
Iedere dag 1 minuut korter douchen bespaart
al gauw zo’n €25 per jaar aan stookkosten.

Vergeet u het
plantseizoen niet?
Wist u… dat het najaar het ideale moment
is om te planten? Door aan te planten in de
herfst, neemt u een voorsprong op de lente
en kunt u al vroeg in het voorjaar genieten
van een groene en bloeiende tuin.

minder vaak en minder lang te lopen met de
gieter en zullen de planten minder snel uitdrogen.
Een ander voordeel is dat in het najaar de
bodem nog is opgewarmd door de zomer en
planten beter zullen aanslaan. Bomen, struiken, vaste planten en bollen kunnen makkelijker worden geplant of verplant omdat ze
in ‘slaapstand’ zijn. De grond heeft meer tijd
om aan de wortels te plakken en de wortels
hebben meer tijd om zich te ontwikkelen. Zo
kunnen ze makkelijker voeding en water opnemen op momenten dat het moeilijk wordt.

Het grootste verschil tussen voor- en najaar
is het weer. In de afgelopen jaren hebben we
vaak een droge lente gehad waarin we jonge
plantjes soms wekenlang water moesten geven. In de herfst regent
het gewoonlijk meer
dan in het voorjaar en
is de luchtvochtigheid
steevast hoog. Ook zijn Bent u al overtuigd? Kijk snel op
de nachten langer en www.vergetenplantseizoen.nl voor nog meer
ligt er meer dauw. In tips!
het najaar hoeft u dus

Trek de stekker uit apparaten die u niet gebruikt
Sommige apparaten die op stand-by of uit
staan, gebruiken toch energie als de stekker
nog in het stopcontact zit. Trek de stekkers
uit het stopcontact en bespaar tot wel €90
per jaar. Kijk op www.regionaalenergieloket.
nl/zwijndrecht voor nog meer tips en informatie.

Wat hoort bij het oud
papier en wat niet?
Daar staat u dan met die gebruikte koffiebeker… Mag deze beker nou wel of niet bij het
oud papier? Om u te helpen met de afvalscheiding is de afvalscheidingswijzer gemaakt. Ga
naar www.afvalscheidingswijzer.nl en krijg
tips over hoe u uw afval kunt scheiden.
Circa 90% van het nieuw op de Nederlandse
markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Daarmee zijn we koploper papierrecycling. Er gaan echter waardevolle
grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oud papier. Daarom is er een nieuwe scheidingswijzer gemaakt. De scheidingswijzer helpt u bij het bepalen welke producten
wel en niet bij het oud papier mogen.
De belangrijkste boodschap is: alleen schoon
en droog papier en karton mag bij het oud papier. Dat betekent dat het oud papier grotendeels vrij moet zijn van productresten zoals

voedsel, vloeistoffen en andere materialen dan
papier. Het recyclingproces wordt overigens
niet verstoord door kleine materiaalonderdelen
als kunststof tape of vensters. Dat geldt eveneens voor voedselverpakkingen met een paar
kleine vlekken of kruimels. Ook dat papier en
karton mag bij het oud papier.
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Praat met de raad
Jezelf zijn

Sabine Schipper
Fractievoorzitter D66

Bij het schrijven van deze column
dacht ik: het is ongelofelijk dat
nog steeds columns geschreven
worden over jezelf kunnen zijn.
Of eigenlijk, het gebrek aan jezelf
kunnen zijn.
Waarom kan (anno 2021) nog
steeds niet iedereen zichzelf zijn?
Kan niet iedereen houden van wie
ze houden? Er uitzien zoals ze er
uit (willen) zien? Kleden zoals ze
zich kleden? Waarom worden hier
nog steeds columns over geschreven?

gepest worden omdat ze houden
van wie ze houden, uitzien zoals
ze er uitzien en kleden zoals ze
zich kleden. Omdat… ze zichzelf
zijn. Dus laten we columns schrijven! En laten we het gesprek aangaan. Tot het niet meer nodig is.
Tot iedereen zichzelf kan zijn.
PS: 11 oktober was het coming
out day en werd in Zwijndrecht
de regenboogvlag gehesen. Wil je
hier meer over weten? Kijk dan op
www.coc.nl.

Reageren kan op Facebook geDe reden is even simpel als schrij- meente Zwijndrecht of mail
nend: omdat het nodig is. Om- SK.Schipper@zwijndrecht.nl
dat (ook in Nederland) mensen
mishandeld, gediscrimineerd en

Eenzaamheid

Evert Jan van de Mheen
Fractievoorzitter CDA

Afgelopen week was het de week
van de eenzaamheid. Een moment om je te realiseren dat er
eenzaamheid is. Als CDA hebben
we daarom afgelopen week bij
een aantal ouderen een bloemetje bezorgd. Tegelijk realiseer je
je dat eenzaamheid niet alleen
voorbehouden is aan ouderen.
Uit de verhalen die je hoort en uit
wat je ziet, kun je opmaken dat
er eenzaamheid is. Gelukkig niet
bij iedereen, want bij sommigen
straalt het plezier er nog echt vanaf. Toch hoor je ook de moeite om
de dag door te komen, omdat je
bijvoorbeeld na een lang huwelijk

je partner verloren hebt of omdat
je altijd al moeite hebt gehad met
contacten. Natuurlijk weten we
dat een bloemetje eenzaamheid
niet oplost, want een plantje is
leuk, maar het praat niet terug.
Het doet je weer beseffen dat het
de moeite waard is om naar elkaar om te kijken. Misschien dragen we dan een steentje bij om
de dag voor een ander toch een
beetje vrolijker te maken.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
E.vande.Mheen@zwijndrecht.nl

Gratis nieuwsbrief van de gemeenteraad RaadsFlits
Blijf op de hoogte van het nieuws van de
gemeenteraad van Zwijndrecht. Schrijf u in
voor onze gratis nieuwsbrief De RaadsFlits.
Inschrijven kan via onze website www.raadzwijndrecht.nl. U krijgt de RaadsFlits dan

regelmatig via de mail toegestuurd.
Kijk voor de meest actuele agenda en stukken van de gemeenteraad op onze website
www.raadzwijndrecht.nl

CoronaNIEUWS
Gemeente Zwijndrecht helpt
inwoners bij het aanmaken
van een coronabewijs
Sinds 25 september 2021 heeft iedereen
een coronabewijs nodig om uit eten te
gaan, theater of bioscoop te bezoeken
of naar een sportwedstrijd te gaan. In de
Brug van 29 september 2021 verscheen
een artikel met daarin verschillende mogelijkheden om zelf een coronabewijs
aan te maken. Is het nog niet gelukt om
zelf een coronabewijs aan te maken? Dan
kunt u vanaf nu ook hulp krijgen van de
Sociaal Raadslieden van de gemeente.
De Sociaal Raadslieden zijn bereikbaar op
telefoonnummer (078) 770 3720 op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30
en 12.00 uur en dinsdagmiddag van 13.30
- 15.30 uur. Indien mogelijk, geven de Sociaal Raadslieden u direct antwoord op uw
vraag. Indien u liever op het gemeentehuis
langskomt, dan kunt u telefonisch met de
Sociaal Raadslieden een afspraak maken.

Wat heeft u nodig om een coronabewijs
aan te maken?
De Sociaal Raadslieden kunnen u met uw
aanvraag helpen als u uw DigiD en identiteitsbewijs meeneemt én u:
- Volledig bent gevaccineerd tegen corona
- Hersteld bent van corona (niet meer dan
180 dagen geleden)
- Negatief bent getest op corona (niet
meer dan 24uur geleden)
Geen DigiD, maar wel recht op een coronabewijs?
Als u geen DigiD heeft, hebben wij uw Burgerservicenummer (BSN) en postcode nodig. Daarmee kunnen wij voor u een papieren coronabewijs aanvragen via de corona
telefoonlijn. Uw BSN staat bijvoorbeeld op
uw identiteitsbewijs, rijbewijs of zorgpas.
Als u uw coronabewijs zonder DigiD aanvraagt, ontvangt u het coronabewijs per
post. Houd er rekening mee dat het vijf
dagen kan duren om uw coronabewijs per
post te ontvangen.

Derde prik voor specifieke
groep patiënten met ernstige
afweerstoornis
Mensen die een ernstige immuunstoornis
hebben, krijgen deze maand een brief op
hun deurmat voor een uitnodiging voor
een derde prik. Deze patiënten hebben met
twee vaccinaties nog niet voldoende be-

scherming opgebouwd tegen corona. Lees
hierover meer op de website van de Rijksoverheid: www.coronavaccinatie.nl/derdeprik-en-booster

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN

datum is 31 oktober van 18.00 tot en met
21.00 uur.

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 04 oktober 2021 tot en met
10 oktober 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer (6m3) op een parkeervak in de Elgarstraat in Zwijndrecht. De container zal
er staan van 08 oktober 2021 tot en met
06 november 2021.

Verkoopvergunning voor het verkopen
van vuurwerk op 29, 30 en 31 december
2021 vanuit de daarvoor ingerichte locatie aan de Molenvliet 43 in Zwijndrecht.
Melding van het organiseren van een
winterfair op 26 november van 10.00 tot
en met 16.00 uur in het seniorencomplex
Midden-Inn in Heerjansdam.
Melding van het organiseren van een
Halloween optocht door de wijk Noord in
Zwijndrecht voor kinderen en ouders. De
datum is 29 oktober van 19.30 tot en met
22.00 uur. De optocht eindigt in Xiejezo
in Zwijndrecht alwaar een spookhuis is
ingericht.
Melding van het organiseren van een Halloween buurtfeest in de speeltuin aan de
Gerrit Kögelerstraat in Zwijndrecht. De

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een afvalcontainer
op een parkeervak aan de Tolhuis (6) in
Zwijndrecht. De container zal er staan van
15 november 2021 tot en met 26 november 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een kleine container (9 m3) op een parkeervak aan de
Diepenbrocklaan in Zwijndrecht. De container zal er staan van 18 oktober 2021 tot
en met 2 november 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container (6
m2) op een parkeervak aan de Dr. Plesmanstraat in Zwijndrecht. De container
zal er staan van 30 september tot en met
31 oktober 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een ladderlift (2
m2) en een container (6 kub) op parkeerplaatsen van de Prins Bernhardstaat in
Zwijndrecht (t.h.v. nummer 40). Dit voor
de periode van 04 oktober 2021 en met
15 oktober 2021.

•
•
•
•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een tijdelijke containerlift (15 m2) aan het Leeuwerikplein
18-112, direct tegen de galerij geplaatst,
in Zwijndrecht voor de periode van 07 oktober 2021 tot en met 29 oktober 2021.

•
•

•
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 30 september tot en
met 7 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
• Diverse adressen, Zwijndrecht en Heer-

jansdam (2021-239): het kappen van
26 bomen 30-9-2021
Molenvliet 35 (2021-240): het aanleggen van een inrit 30-9-2021
Develsluis 1 HJD (2021-241): het plaatsen van een schuilstal 30-9-2021
Klaproosstraat 25 (2021-242): het kappen van 1 Berk 1-10-2021
Assumburg 3 (2021-243): het realiseren van een aanbouw 1-10-2021
Laan van Nederhoven 106 (2021-244):
het kappen van een boom 5-10-2021
Burg. Pijl Hogeweglaan 1 (2021-245):
het verruimen van de activiteiten 6-102021
Antoni van Leeuwenhoekstraat 35
(2021-246): het bouwen van een aanbouw 6-10-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 30 september tot en
met 7 oktober 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum
besluit):
Burgemeester de Bruïnelaan 17 (2021235): het kappen van een Beuk en een
Japanse Kers 6-10-2021

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.

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

woensdag 13 oktober 2021

Vervolg bekendmakingen
Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl

Wegafsluitingen

Colofon

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag
kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft
beslist. Ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage.

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

- Heerjansdam Sportlaan - tot
en met eind december 2021
- riool- en herinrichtingswerkzaamheden

INGEDIENDE AANVRAAG OM EEN OMGEVINGSVERGUNNING FRUITENIERSSTRAAT
25 TE ZWIJNDRECHT

WIJZIGING VERORDENING WERK EN INKOMEN DRECHTSTEDEN

- Witte de Withstraat – 2021 –
groot onderhoud

- Da Costastraat t/m half
december 2021 – groot
onderhoud

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Aanvraag:
Z-21-396965
Activiteit:
• Milieu (vergunning)
• Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)
Voor: het in gebruik nemen van een nieuwe loods
Locatie: Fruiteniersstraat 25 te Zwijndrecht
Datum ontvangst: 16 september 2021

Door de sociale dienst Drechtsteden
wordt aan inwoners met een bijstandsuitkering een participatieplek aangeboden,
waar zij vrijwillige activiteiten uitvoeren
en daarmee meedoen in de samenleving.
De colleges van de zeven gemeenten
hebben besloten de participatieplekken
vanaf januari 2022 lokaal te willen organiseren, waarmee ze beter aansluiten bij de
andere lokaal georganiseerde voorzieningen. Met een besluit van de Drechtraad
van 5 oktober 2021 zijn de Participatieplekken opgenomen in de Verordening
werk en inkomen Drechtsteden als lokaal
georganiseerde participatievoorziening.

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

- Burgemeester Pijlhogeweglaan Fietspad – 15 november
tot en met 3 december 2021
- Heerjansdam Kromme Nering – 10 december van 14 tot
23 uur – evenement

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

Het college van burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

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

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:

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

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,-.

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.

