CoronaNIEUWS

woensdag
31 maart 2021

Beste Zwijndrechtenaren,
Mijn complimenten. Ik blijf onder de indruk van uw doorzettingsvermogen. Uw veerkracht. Al meer dan een jaar vechten we tegen corona.
U en ik weten het. De strijd is niet gestreden. Maar het einde komt in
zicht. Hoe anders! Hoe anders dan vorig jaar rond deze tijd. Toen waren we verrast door de omvang en de impact van het virus. We konden
het niet bedenken dat zo’n kleine stoorzender de wereld in zijn greep
zou houden. Gevangen. In verdriet. Geïsoleerd. Failliet.
Maar hoop doet leven. Vaccineren biedt ons perspectief. De slimste
wetenschappers hebben de vaccins in een razend tempo ontwikkeld.
Knappe koppen hebben de producten beoordeeld en goedgekeurd.
Opschieten graag. Prikken met die handel. De vaccinatiestraten staan klaar. Daar ligt het niet meer
aan. April. Mei. Juni. Juli? Het klinkt nog heel ver weg. Bedrijven wringen zich in bochten. Sportverkeer
staat stil. De kunst verkent haar kansen. We houden vol. Zijn in verwachting. En blijven optimistisch.
Digitaal. Attent. Behulpzaam. Een nieuwe wereld. Niet normaal!
Jong en oud. Ze strijden. Door dik en dun. Hoe moeilijk ook. Samen winnen van corona. We halen dieper
adem. Betalen een (te) hoge prijs. Zwoegen. Gebukt
onder een zware last. Als ware het een kruis.
Het is lente. Net als vorig jaar. En ook weer bijna Pasen. Feest van vreugde na verdriet. Aan ellende komt
een einde. Door het breed gedeelde doen. Niet klagen
maar dragen. En u mag ook blijven vragen. Kritisch.
In gesprek. Want de dagen zijn zo ongewoon. De tijd
waarin we leven. De avondklok. De lockdown. Regeltje
na regeltje. Een eindeloos beroep op ons geduld.
Dank u wel dat u volhoudt. Solidair blijft. Uzelf en anderen in de gaten houdt. Fijn dat u in deze abnormale
tijden ‘normaal doet’ met elkaar. Mijn oprechte dank
en waardering!
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester

26 maart 2021

Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus
te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen,
afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden er minder
mensen besmet. Zo is er sneller meer mogelijk.

Wassen
Was vaak en
goed je handen.

Afstand

.

Testen

Houd 1,5 meter
afstand.

Klachten?
Blijf thuis.

Hoest en nies in
je elleboog.

Ontmoet zo
min mogelijk
mensen.

Ontvang geen
bezoek.

Raak je gezicht
zo min mogelijk
aan.

Vermijd drukke
plekken.

Laat je direct
testen.

Schud geen
handen.

Draag een
mondkapje waar
dat verplicht is.

Blijf thuis tot je
de testuitslag
weet.

.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/basisregels
of bel 0800-1351
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‘Aan de keukentafel met’ burgemeester Hein van der Loo
Podcastaflevering 2
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.

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 zijn gasten naar het
gedicht ‘Harnas’ van de Zwijndrechtse dichter
Dirce-lene Evora

In deze tweede podcast gaat de burgemeester
in gesprek met kinderburgemeester Sophie en
kinderambassadeurs Olivia, Merel en Luna van
Zwijndrecht. Zij spraken met elkaar over de vervelende en leuke kanten van corona, over weer
naar school gaan en ze blikten vooruit op de tijd
na corona. Want daar kijken we allemaal naar
uit!

Podcast luisteren
De podcast is te beluisteren via vrijwel alle podcastplatforms- en apps, waaronder Soundcloud,
Spotify, Itunes en ook via www.zwijndrecht.nl/
podcast.
Direct luisteren? Scan de QR-code hiernaast.

Afvalinzameling tijdens de
feestdagen
Rond feestdagen wijzigt de afvalinzameling
van HVC. Mogelijk worden de bakken rond de
feestdagen op een eerder of later moment geleegd, ook als de oorspronkelijke ophaaldag
niet op een feestdag valt. Kijk vroegtijdig in
de afvalkalender in de HVC afval-app of op
hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt geleegd of
de zakken worden opgehaald.

vul uw postcode en huisnummer in. In de app
kunt u er ook voor kiezen om een melding te
ontvangen wanneer HVC langskomt en kunt u
opzoeken welk afval in welke bak hoort.
Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen gesloten. De dagen voor en na feestdagen zijn vaak
drukker. Mocht een bezoek toch noodzakelijk
zijn, houd dan rekening met langere wachttijden. Kijk voor het adres en de openingstijden
van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation in de
HVC afval-app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Klantenservice Goede Vrijdag geopend
Op Goede Vrijdag (2 april) is de klantenservice
van HVC op de normale tijden bereikbaar. Ook
het afvalbrengstation is open. We verwachten
extra drukte zo vlak voor Pasen, houd rekening
met een langere wachttijd of kom op een andere
dag langs.
Openingstijden na Pasen
Na Pasen gelden er nieuwe openingstijden voor
Pasen
afvalbrengstation Hendrik-Ido-Ambacht. Vanaf
Op tweede paasdag (5 april) komt HVC op een dinsdag 6 april kunt u daar van maandag tot en
andere dag langs dan u gewend bent. Wilt u we- met zaterdag van 09.00 tot 18.15 uur terecht.
ten op welke dag uw bak geleegd wordt? Download dan de HVC afval-app of kijk in de online
afvalkalender op hvcgroep.nl/afvalkalender en

Denk mee over verkeer en
vervoer in Zwijndrecht!
Verkeer en vervoer zijn van belang voor
een bereikbaar en leefbaar Zwijndrecht. Een
goede bereikbaarheid is belangrijk voor de
inwoners, bezoekers en de Zwijndrechtse
economie. Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) draagt bij aan een aantrekkelijk Zwijndrecht, waarin het goed wonen,
werken en recreëren is.
Vul de enquête in
Heeft u een mening over onderwerpen zoals
verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren
en vrachtverkeer? Wilt u meedenken over verkeer en vervoer in Zwijndrecht? Vul dan vóór 7

april de enquête in op
www.zwijndrecht.nl/gvvp (u kunt ook onderstaande QR-code scannen). Deze enquête gebruiken wij om het beleid beter te kunnen uitvoeren.
Heeft u na het invullen van de enquête nog tips
en ideeën voor het GVVP? Stuur dit dan naar
gvvp@zwijndrecht.nl.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Vrouwen in Zwijndrechtse straatnamen!

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Vernieuwing buitenruimte winkelcentrum Walburg
B&W stelt aantal extra onderwerpen voor
De vernieuwing van de buitenruimte bij winkelcentrum Walburg is in volle gang. Het
college van burgemeester en wethouders
wil een aantal onderwerpen toevoegen.
Deze betreffen het straatwerk van het Norderstedtplein, de bewaakte fietsenstalling
en een openbare toiletgroep in het winkelcentrum. De raadsfracties bespraken het
voorstel tijdens de carrousel op dinsdag 23
maart.
De raadsfracties begrijpen dat het verstandig is om de bestrating van het Norderstedtplein bij het project te betrekken. Wel vroeg
een aantal raadsleden zich af waarom deze
kosten niet gelijk zijn meegenomen in het
project. Dat het Norderstedtplein door de ophoging van het aansluitende parkeerterrein
lager komt te liggen, was toch van tevoren
bekend?
Volgens wethouder Jacqueline van Dongen
(Openbare Ruimte) heeft dit te maken met
voortschrijdend inzicht. “Bij Walburg hebben
we gekeken hoe we met klimaatmaatregelen
op een hoger gebied water kunnen bergen.”
Kritische vragen
Het college van B&W wil de bestaande fietsenstalling uitbreiden van 60 naar 120 plekken. De raad wil het fietsen aanmoedigen,
maar stelde toch wat kritische vragen. Liesbeth van Utrecht (CU-SGP): “De capaciteit in
2018 was voldoende, dus vanwaar die ver-

dubbeling?.” En André Veth (PvdA) berekende dat er dan zo’n 350 plekken in totaal zijn,
de onbewaakte plekken meegeteld. “Zoveel
fietsen heb ik nog nooit bij het winkelcentrum
gezien.”
Wethouder Van Dongen ziet dat het aantal
fietsers dat naar het winkelcentrum komt,
flink is toegenomen. Bovendien sluit deze
aanpak aan bij de motie uit 2019: ‘Fiets ‘m
erin!’ Daarin vroeg de raad om aandacht voor
fietsparkeren.

Mirjam Slobbe-Voogt
Raadslid CDA

werd al snel een gezamenlijke
wens van alle vrouwelijke raads- en
commissieleden. Zo kunnen we laten zien, aan de huidige en komende generatie, dat vrouwen ook tot
veel in staat zijn en het vernoemen
waard is!
Via een motie, met steun van de
gehele raad, hebben we het college
opdracht gegeven om bij nieuwbouwprojecten vrouwen straatnamen te gebruiken.
Diversiteit is wat je samen doet!

Reageren kan op Facebook geDat er meer straatnamen naar een meente Zwijndrecht of mail naar
vrouw vernoemd moeten worden, m.slobbe-voogt@zwijndrecht.nl

Gevaarlijk
Mirjam Slobbe (CDA) vroeg aandacht voor
de fietsroute bij het winkelcentrum. “Je weet
niet waar je moet fietsen. Het is echt gevaarlijk.” Wethouder Van Dongen benadrukte dat
het om een parkeerplek voor auto’s gaat en
de auto nu leidend is. Ze zei toe om de situatie te evalueren als de vernieuwde buitenruimte een tijd in gebruik is.
Openbare toiletten
Van der Graaf (D66) en Van der Linden (ZPP)
toonden zich zeer verheugd met de komst
van openbare toiletten. Daarover was in 2019
een motie (Hoge Nood) aangenomen, waarin
aandacht werd gevraagd voor openbare toiletten. Een aantal raadsfracties vroeg waarom dat het gebruik daarvan gratis moet zijn.
Het voorstel van B&W gaat als hamerstuk
naar de raad op 30 maart 2021.

8 maart, Internationale Vrouwendag, nam ik deel aan een leuk
event voor vrouwen uit de politiek.
Tijdens de meeting vertelde een
van de dames dat er nauwelijks
straatnamen in haar gemeente
vernoemd zijn naar een vrouw.
Uiteraard behalve de vrouwelijke
leden van het Koninklijk huis. Naar
aanleiding hiervan ben ik op zoek
gegaan hoe dit zit in Zwijndrecht.
En tot mijn verbazing, ook bij ons,
blijkt er maar één straat vernoemd
te zijn naar een vrouw, namelijk de
Titia Gorterstraat (een verzetsstrijdster uit de Tweede Wereldoorlog).

Zwijndrecht groeit door verandering

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Zwijndrecht is door de tijd heen
telkens veranderd. Als dorp aan
de rivier met een centrale ligging
in de verbindingslijn binnen Europa is dat altijd merkbaar geweest.
In 1933 schreef burgemeester
Jansen Maneschijn er al over. De
verkeersbrug over de oude Maas
moest nog gebouwd worden
terwijl de oude Maas al eeuwen
een levensader was waarover
veerboten en goederen vervoerd
werden.
Met het spoor- en de autoverbinding veranderde er veel. Zoveel
zelfs dat de invloed op ons gebied
goed merkbaar is. Wij bouwen
huizen op de oever en hebben
een opgave waar we nog meer
huizen moeten gaan bouwen.

Huizen die energieneutraal zijn,
voor alle groepen, die passen bij
Zwijndrecht.
Samen met de raad en het college
is de inzet op een goed leefgebied
belangrijk. Het overkappen van
de Rijksweg en er iets positiefs
mee doen is net zo belangrijk als
ondertunneling van het spoor.
Dat is een kwestie van een lange,
hele lange adem en veel lobby
werk vanuit het college en ambtenaren.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht,
www.facebook.com/abzwijndrecht/
of mail naar
f.loos@zwijndrecht.nl

Raad wil duidelijkheid voor bewoners Schildersbuurt
Hoe kan het dat woningen dertig centimeter
lager gebouwd zijn, terwijl we al problemen
hebben met wateroverlast? Hoe heeft zoiets
kunnen gebeuren? Vragen die raadsleden
stelden bij de bespreking over de aanvraag
voor aanvullend krediet Schildersbuurt. Volgens Ben van der Kruk, bestuurder van eigenaarsvereniging de Koninginnehof, is het
peil van de woningen te laag. Hij maakte
gebruik van het spreekrecht tijdens de carrousel op 23 maart.
Het college van B&W vraagt om aanvullend
krediet aan de gemeenteraad. Daarmee wil
het college onder meer extra klimaatadaptieve maatregelen nemen. Aan de Hobbemastraat en Van Ruisdaelstraat zijn twee van
de drie woonblokken door Woonkracht10 op
een laag vloerpeil gebouwd. Wethouder Jacqueline van Dongen (Wonen en Openbare
ruimte): “Woonkracht10 heeft geen rekening
gehouden met het originele vloerpeil, maar is
uitgegaan van het verzakte vloerpeil.”

zij de openbare ruimte opnieuw in. Maar door
die ophoging neemt de kans op wateroverlast voor de laag gebouwde woningen toe.
Samen met Woonkracht10 wil het college van
B&W een apart stelsel aanleggen voor hemelwaterafvoer.
Geen antwoord op vragen
De woningen zijn in 2018 door Woonkracht10
overgedragen aan de kopers. Ben van der
Kruk liet weten blij te zijn met de voorgestelde maatregelen. “Daarmee komen we
een stap dichter bij de oplossing.” Hij vraagt
zich af of de maatregelen wel voldoende zijn.
“We hebben van Woonkracht10 geen antwoord gekregen op onze vragen en willen in
gesprek.”

Reactie Woonkracht10
Het onderwerp stond op 30 maart opnieuw
op de agenda van de carrousel. De raad wil
weten hoe de aansluiting met de woningen
wordt geregeld. En hoe wordt de communicatie met de bewoners verder opgepakt?
Stelsel voor hemelwaterafvoer
Wethouder Van Dongen zei toe aan WoonMet de grote aanpak van de Schildersbuurt kracht10 om een reactie te vragen.
komt er een nieuwe riolering. Daarnaast
hoogt de gemeente de bestrating op en richt

Oriëntatieavond raad over de transitie Gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden op 6 april
De raad van Zwijndrecht krijgt op dinsdag
6 april van 18.30 uur tot 20.00 uur een toelichting over de stand van zaken transitie
Gemeenschappelijke Regelingen, Sociale
Dienst Drechtsteden en de dienstverlening.

Meer informatie en/of de vergadering live
volgen, kijk op onze website
www.raadzwijndrecht.nl bij vergaderstukken
en/of video (live)

Zetel SP in gemeenteraad Zwijndrecht blijft leeg
De zetel van de SP in de gemeenteraad van
Zwijndrecht blijft leeg. Er is geen opvolger
gevonden voor voormalig raadslid Ria Reijerse, die in december ontslag nam vanwege persoonlijke omstandigheden.

voorschrijft. Allen hebben aangegeven niet in
aanmerking te willen komen voor een benoeming als raadslid. Dit betekent dat er sprake
is van lijstuitputting. De zetel blijft leeg tot
Na het vertrek van Ria Reijerse per 14 de- de gemeentecember 2020 zijn alle kandidaten van de lijst raadsverkiezing
SP op volgorde benaderd, zoals de Kieswet van 2022.

RaadsFlits
Nieuwsgierig naar nieuws van de gemeenteraad van Zwijndrecht? Lees regelmatig onze
nieuwsbrief de RaadsFlits over de vergaderingen van de gemeenteraad en blijf op de

hoogte van wat de Zwijndrechtse politieke
partijen vinden. Neem een (gratis) abonnement op onze digitale nieuwsbrief. Meld je
aan op onze website www.raadzwijndrecht.nl
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Plan van aanpak voor grondstoffenbeleidsplan

Rectificatie
In het artikel ‘Nieuwe subsidieregeling voor uiterlijk 1 september 2021 indienen in plaats
2022’ in deze krant van vorige week stond een van tot uiterlijk 21 september. Hieronder vindt
foutje. U kunt de aanvraag voor subsidie tot u het artikel nog eens.

Nieuwe subsidieregeling voor
2022
Vraag vóór 1 september subsidie aan
Voor het verstrekken van subsidies is binnen
de gemeente Zwijndrecht een Algemene subsidieverordening 2015 van toepassing. Daarnaast is er de subsidieregeling, die meer op
de inhoud ingaat. Er is een nieuwe subsidieregeling voor 2022. Deze is op 16 maart 2021
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

dieverzoek in te dienen.

eHerkenning
Als organisatie vraagt u eenmalig eHerkenning
aan (meer informatie hierover vindt u via www.
eherkenning.nl). Via eHerkenning wordt gecontroleerd of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat
u bent, en of u bevoegd bent om te handelen.
Dat beschermt u tegen identiteits-fraude en wij
De genoemde bedragen in de subsidieregeling beschikken direct over de juiste gegevens. De
worden pas definitief na vaststelling van de be- digitale omgeving voldoet geheel aan de Algegroting 2022. Deze stelt de raad vast in novem- mene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
ber van dit jaar.
Termijnen
Digitaal aanvragen
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie in
Subsidie kunt u digitaal aanvragen via onze 202? Uw aanvraag dient uiterlijk 1 september
website https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/ 2021 in ons bezit te zijn.
Alle_onderwerpen/Subsidies
U kunt hier alle formulieren vinden. In de subsi- Heeft u nog vragen?
dieregeling staat per subsidie aangegeven welk U kunt altijd contact opnemen met Edith Verformulier u moet gebruiken.
sijde telefoon 06-36159767 of via e-mail subsidies@zwijndrecht.nl.
Heeft u nog geen e-herkenning?
Wij adviseren u om - voordat u de aanvraag indient - eHerkenning aan te vragen om uw subsi-

Aan de gemeenteraad is op dinsdag 30 maart
gevraagd een richtinggevende uitspraak te
doen over het grondstoffenbeleidsplan. Daarmee wordt gekozen voor invoering van een
recycle-tarief als onderdeel van het op te stellen grondstoffenbeleidsplan. Bij recycle-tarief
bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en
variabel deel. De hoogte van het variabele
deel wordt bepaald door het aantal keer dat
je de restafvalbak aan de weg zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. Het
definitieve besluit van de raad om deze mogelijkheid verder te onderzoeken wordt tijdens
de raadsvergadering van 20 april genomen.
Recycle-tarief
Recycle-tarief zorgt voor beter afval scheiden
en dus minder restafval. Dat is goed voor het
milieu en inwoners krijgen invloed krijgen op
de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Hiermee
kunnen we met elkaar de gestelde milieudoelstellingen halen van maximaal 100 kg restafval
per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding.

Ook worden de maatschappelijke kosten op
deze manier beheerst. Bij het recycle-tarief is er
een eerlijkere verdeling van de kosten, vergelijkbaar met de kosten voor gas-elektra-water.
Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de oproep van de raad om een plan van aanpak klaar
te hebben hoe Zwijndrecht binnen twee jaar
een forse reductie van het aantal kilo restafval
per inwoner kan realiseren en de afvalstoffenheffing met minimaal 10% omlaag kan brengen.
Gft en etensresten scheiden bij hoogbouw
De komende tijd worden er zogenoemde cocons geplaatst bij flats, appartementencomplexen en andere hoogbouw. Deze cocons zijn
containers speciaal bedoeld voor groente-,
fruit, tuinafval en etensresten. Het plaatsen van
deze containers zorgt voor een verdere afname
van de hoeveelheid restafval.

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a
– grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022.
- Ringdijk parallelweg - werkzaamheden
riool en bestrating.
- Stationsweg-Karel Dormanlaan
– werkzaamheden aan de verkeerslichten
– 22 maart tot en met april 2021.
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info:
www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop
- Sterrenbuurt – groot onderhoud –
15 februari tot en met eind juni 2021.

- Stationsweg-Karel Doormanlaan
– vervangen verkeerslichten – 22 maart
2021 t/m 8 april 2021.
- Heerjansdam fietspad ten zuiden van
Heerjansdam tussen de Randweg en de
Oude Maas hinder/geen afsluiting - Van
12 maart 2021 tot en met 30 april 2021.
- Burg. Jansenlaan – rioolinspecties en
reiniging.
- Jollensteiger – herbestrating – vanaf 23
maart 2021.
- Kort Ambachtlaan – herbestrating – 15
maart tot en met 26 maart 2021

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- periode van 02 maart 2021 tot en met
SELIJKE VERORDENING EN BIJZON- 14 april 2021.
DERE WETTEN
Vergunning gebruik openbare ruimte
Door of namens burgemeester en voor het plaatsen van een zeeconwethouders of de burgemeester zijn, tainer als opslag op het IJsvogelplein
in de periode van 22 maart 2021 tot voor de periode van 19 april 2021 tot
en met 28 maart 2021, de volgende en met 20 oktober 2021, op het Fabeschikkingen afgegeven:
zantplein van 12 juli 2021 tot en met
3 september 2021 en op het LeeuweVergunning gebruik openbare ruimte rikplein van 06 september 2021 tot en
voor het plaatsen van een keetwagen met 29 oktober 2021.
op een parkeerplaats aan de Noteboomstraat en een steiger tegen de Vergunning gebruik openbare ruimte
geven van de Noteboomstraat in voor het plaatsen van een container
Zwijndrecht. Dit voor de periode van op de Dollard in Zwijndrecht. Dit voor
01 april 2021 tot en met 31 december de periode van 22 maart 2021 tot en
2021.
met 09 april 2021.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

•

Ingediende aanvragen
In de periode van 19 maart tot en met
26 maart 2021 zijn de volgende aan- •
vragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum
•
ontvangst):
•

•
•

Vergunning gebruik openbare ruimte Nadere informatie kunt u krijgen bij
voor het plaatsen van een afvalcontai- de afdeling Gemeentewinkel, via tele- •
ner op een parkeerplaats aan de Roer- foonnummer: 14 078.
dompstaat in Zwijndrecht. Dit voor de

Sperwerstraat 14 (2021-088):
het verwijderen van de muur
tussen woonkamer en keuken
19-3-2021
Marsdiep 21 (2021-089): het
verbouwen van de woning 213-2021
Dorpsstraat 211A HJD (2021090): het plaatsen van 3 dakkapellen aan de voorzijde van de
woning 21-3-2021
Grasbroek 27 (2021-091): het
plaatsen van een airco-unit 223-2021

•
•
•

Lindtsedijk 81 HJD (2021-092):
het tijdelijk (2 jaar en 3 maanden) plaatsen van een stacaravan 23-3-2021
Lindtsedijk 81 HJD (2021-093):
het verbouwen van de woning
23-3-2021
Hilverbeek 13 (2021-094): het
bouwen van een aanbouw aan
de zijkant van de woning 23-32021
Akeleilaan 75 (2021-095): het
kappen van 4 Coniferen 24-32021
Grevelingen 4 (2021-096): het
kappen van 1 boom 24-3-2021
Nabij Winkelhaak 11 (2021097): het plaatsen van 4 Padel
kooien 25-3-2021

26 maart 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
verleend (adres, activiteit, datum besluit):
•

•

•
•

Verleende omgevingsvergunning re- •
guliere procedure
In de periode van 19 maart tot en met

Prinses Margietstraat 20 (2020213): het intern wijzigen van
de woning op de begane grond
25-3-2021
Antoni van Leeuwenhoekstraat
65 (2020-229): het vervangen
van de houten kozijnen door
kunststof kozijnen 25-3-2021
Lindeweg 100 (2020-284): het
plaatsen van een overkapping
aan de achtergevel 25-3-2021
Molenweg 36 HJD (2021-010):
het vervangen van de houten kozijnen en deuren door kunststof
kozijnen 25-3-2021
Munnikensteeg 50 (2021-023):
het aanleggen van een urnenmuur 25-3-2021

woensdag 31 maart 2021

Bekendmakingen (vervolg)
•

•
•

Nijverheidsstraat 17 HJD (2021025): het verwijderen van de
bestaande dakkapel en het
plaatsen van een nokverhoging
aan de achterzijde van de woning 25-3-2021
Daltonstraat 4 (2021-026): het
vervangen en vergroten van een
lichtbak 25-3-2021
Laan van Nederhoven 62 (2021035): het plaatsen van een dakkapel 25-3-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en
wethouders zijn in de periode van 19
maart tot en met 26 maart 2021 van
de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn ver-

lengd met een termijn van 6 weken:
•

•

Prinses Margrietstraat 20
(2020-213): het intern wijzigen
van de woning op de begane
grond 19-3-2021
Lindtsedijk 215 (2021-001):
het vervangen van het tuinhuis
aan de zijkant van de woning
19-3-2021

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
Anterieure overeenkomst project Molenweg 33 Heerjansdam
Burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van de op 15 maart
2021, voorafgaand aan de herziening
van het bestemmingsplan Molenweg
33 Heerjansdam, gesloten anterieure
overeenkomst. In de overeenkomst
heeft de gemeente afspraken vastgelegd rondom de exploitatiekosten die

samenhangen met het project.
Inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf
31 maart 2021 gedurende zes weken
ter inzage. In verband met Corona
geven wij er de voorkeur aan om de
gedigitaliseerde bestanden op verzoek toe te mailen. (U kunt dit vragen
via: vergunningen@zwijndrecht.nl).
De zakelijke beschrijving is ook in te
zien op www.zwijndrecht.nl (onder
nieuws en bekendmaking -> bekendmakingen).
Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer: 14078 of per e-mail:
vergunningen@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:
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,-.

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

Stukken ter
inzage

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

