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Beste Zwijndrechtenaren,
De coronacrisis heeft ons leven ingrijpend veranderd. Het is een moeilijke en verdrietige tijd. Het aantal besmettingen met het coronavirus
blijft toenemen, ook in Zwijndrecht. Ik wens iedereen, die daar van
dichtbij mee te maken heeft, kracht en sterkte toe.
Met waardering zie ik hoe inwoners en ondernemers met de vervelende werkelijkheid van deze crisis omgaan. Natuurlijk onze helden in
de medische zorgverlening. En heel veel andere mensen (u allemaal!),
die zich in deze tijd van hun beste kant laten zien. U bedenkt manieren
om uw bedrijf overeind te houden. U doet boodschappen voor elkaar.
U bereidt maaltijden voor mensen, die zelf niet kunnen koken. Veel
ouderen voelen zich minder eenzaam dankzij de kaarten en tekeningen, die ze van u ontvangen. Mijn
complimenten aan de belteams, die een luisterend oor zijn voor mensen die een praatje willen maken.
Deejay Karim de Kool heeft dit weekend laten zien hoe een klein gebaar van grote betekenis kan zijn.
Hij reed met zijn muziek door Zwijndrecht. Balkons stroomden vol. Mensen genoten van de aandacht.
Mijn applaus voor Karim en voor iedereen, die in deze crisis bijdraagt aan het welzijn van ons allemaal.
Wilt u in deze crisistijd ook mensen helpen? Of heeft u hulp nodig? Ga daarvoor naar
www.zwijndrechtvoorelkaar.nl. Dat is een mooi platform waar hulpvragen en hulpinitiatieven uit onze
gemeente bij elkaar komen.
Het kabinet heeft vorige week nieuwe regels ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus zo veel
mogelijk tegen te gaan. Het zijn strenge en duidelijke maatregelen. En u weet, wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een waarschuwing of zelfs een boete van 400 euro.
Controleurs van gemeente en politie houden de naleving van de landelijke maatregelen nauwgezet
in de gaten. Gelukkig ontvang ik van hen positieve berichten. Groepjes van meer dan twee personen
houden anderhalve meter afstand van elkaar. In winkels houdt u zich aan de regels van de winkeliers.
Helaas was het de afgelopen dagen nodig om een enkele waarschuwing te geven. Maar we hebben in
Zwijndrecht nog geen boetes uitgedeeld. Laten we dat zou houden!
Het is crisistijd. We veranderen ons leefpatroon. Het is onzeker voor hoe lang. Daarom zeg ik u: houd
vol, we komen er weer bovenop. Samen winnen we het van dit virus!

Met hartelijke groet,

Hein van der Loo
Burgemeester Zwijndrecht
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Nieuwe maatregelen rondom coronavirus
De voorzitter van de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid (Wouter Kolff) heeft afgelopen
week de derde noodverordening aangekondigd. Vanzelfsprekend komen de eerdere twee
hiermee te vervallen. In de nieuwe noodverordening zijn alle nieuwe maatregelen over de
bestrijding van het coronavirus, die tijdens de
persconferentie van maandag 23 maart naar
buiten zijn gebracht, verwerkt. Dit is toegepast
op de specifieke situatie in de regio Zuid-Holland Zuid.

Evenementen en samenkomsten
Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Daarnaast zijn alle overige samenkomsten verboden, waarbij enkele uitzonderingen worden
gemaakt die door de Rijksoverheid verder zijn
toegelicht op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart. Deze uitzonderingen gelden
alleen als wordt voldaan aan de hygiënemaatregelen én een afstand van 1,5 meter.

Voorzitter Wouter Kolff: ‘’Het is echt van levensbelang dat zo min mogelijk mensen ziek worden
én dat de intensive care-capaciteit niet overbelast raakt. Ik ben er trots op dat de meeste
mensen uit de regio de maatregelen goed opvolgen. Daar wil ik graag mijn waardering voor
uitspreken, want ik weet hoe lastig het soms is.
Ik roep iedereen dringend op om mee te doen
en de maatregelen en adviezen nauwgezet op te
volgen. Voor diegenen die de maatregelen aan
hun laars blijven lappen, geldt dat we stevig zullen handhaven.”

Sluiten casino’s en contactberoepen
Casino’s, speelhallen en vergelijkbare instellingen moeten hun deuren sluiten. Dit geldt
ook voor zaken waar op de uiterlijke verzorging
gerichte contactberoepen worden uitgeoefend.
Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5
meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Denk hierbij aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs.
Een uitzondering geldt voor de behandeling van
(para) medische beroepen, als daar een medi-

sche indicatie voor bestaat en de hygiënevereis- maatregelen en de 1,5 meter afstand. Dit geldt
ten opgevolgd worden.
ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Grote drukke markGroepsvorming
ten blijven verboden. Alleen kleine, bestaande
Groepsvorming is verboden in de volledige markten kunnen doorgaan met maximaal 10
openbare ruimte in regio Zuid-Holland Zuid. Als kramen. Daar mogen alleen levensmiddelen
men zich daar op bepaalde locaties structureel verkocht worden. Deze maatregelen passen in
niet aan houdt, kan dat leiden tot afsluiting. de Nederlandse aanpak van het coronavirus,
Onder een groep verstaat het kabinet drie of dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te
meer personen die daarbij geen afstand van overbelasten en de mensen te kunnen helpen
1,5 meter houden. Op meer dan twee personen die het meest kwetsbaar zijn.
kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake Wouter Kolff: ‘’Met deze maatregelen hopen we
van groepsvorming als het gaat om personen de verdere verspreiding van het coronavirus in
die een gezamenlijk huishouden vormen. Daar- te perken. Alleen samen krijgen we corona onnaast is ook geen sprake van groepsvorming als der controle.’
kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder
toezicht van een of meerdere ouders. De ouders De volledige noodverordening is te lezen op
moeten dan wel weer onderling 1,5 meter af- www.zhzveilig.nl.
stand van elkaar bewaren.
Winkels, markten en vakantieparken
Winkels moeten gesloten worden en openbaar
vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiëne-

Aangepaste dienstverlening en HVC: Meer afval, maar
openingstijden gemeentehuis verwerking gaat redelijk goed
Vanwege de aangescherpte maatregelen rond
het coronavirus zijn de dienstverlening van de
gemeentewinkel en de openingstijden van het
gemeentehuis aangepast.

We werken alleen op afspraak. Voorlopig is er
geen vrije inloop. Via de website kunt u een afspraak maken voor dringende zaken zoals een
aanvraag reisdocument of rijbewijs.

De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
9.00-11.00 uur
Woensdag van 15.00-20.00 uur

De burgerlijke stand is open voor de aangifte
van een geboorte of overlijden. Ook hiervoor
maakt u een afspraak. Via www.zwijndrecht.nl
kunt u verschillende producten online aanvragen.

Website coronacrisis
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De meest actuele informatie over de ontwikkelingen
in de coronacrisis in Zwijndrecht leest u op de website www.zwijndrecht.nl/coronavirus.
Deze website wordt dagelijks bijgehouden.

Veteranendag vervalt door
Coronavirus
Vanwege het Coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd, zal de
Veteranendag op zaterdag 16 mei 2020 niet
doorgaan. Alle gemeenten volgen de richtlijnen van het kabinet en het RIVM.
De burgemeesters van de gemeenten HendrikIdo-Ambacht en Zwijndrecht, Jan Heijkoop en
Hein van der Loo, hebben besloten dat de dag
geen doorgang kan vinden. Burgemeesters
Heijkoop en Van der Loo: “Het moeten annuleren van deze dag zal voor alle veteranen een
spijtig maar begrijpelijk besluit zijn. Velen ver-

heugen zich, net als beide gemeenten, ieder
jaar op dit eerbetoon aan deze mensen. Dat
deze dag niet door kan gaan, vinden we dan
ook heel jammer.”
De burgemeesters en het veteranencomité
wensen de veteranen en hun naasten veel
sterkte en gezondheid toe in deze moeilijke
periode. Zij spreken de wens uit iedereen volgend jaar in goede gezondheid te ontmoeten
op de Veteranendag 2021.

De dienstverlening van HVC gaat volgens het
normale inzamelschema door. Wel is er sprake
van een behoorlijke toename van het afval.
Vooralsnog lukt dit redelijk goed om dit te verwerken. HVC blijft inwoners oproepen om het
afval goed te blijven scheiden.

meer afval naast de ondergrondse containers.
Dat maakt het lastiger om de ondergrondse
containers te legen. HVC roept inwoners op om
(grof) afval niet naast de container te zetten als
deze vol is, maar de zak dan nog even thuis te
bewaren. Op die manier maakt u het werk voor
de chauffeurs makkelijker en helpt u ongemakDe oproep om niet naar het afvalbrengstation ken zoals ongedierte voorkomen.
te komen van afgelopen week heeft geholpen.
Toch blijven de rijen blijven lang omdat HVC uit Voor de dagelijkse informatie richting inwoners
veiligheidsoverwegingen maar 5 auto’s tegelij- blijft de klantenservice van HVC beschikbaar.
kertijd op het bordes toelaat. Voor de veiligheid U kunt HVC ook volgen op social media (HVC
van bezoekers en het personeel dragen de me- Groep) en/of de HVC-app downloaden op uw
dewerkers van het afvalbrengstation nu hesjes telefoon.
met daarop de tekst ‘HOUD AFSTAND a.u.b.’.
Door de toename van het afval ziet HVC steeds
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Praat met de raad
Alleen samen komen we hier doorheen!
Beste Zwijndrechtenaren,

Sabine Schipper
Fractievoorzitter D66

én
Mirjam Slobbe-Voogt
Raadslid CDA

Wat zijn wij ongelofelijk trots. Trots
op hoe Zwijndrechtenaren gezamenlijk omgaan met de coronacrisis. Vol daadkracht, creativiteit, medemenselijkheid, maar vooral door
het samen te doen! Boodschappen
worden gedaan voor buren, stoepkrijt tekeningen gemaakt voor
opa’s en oma’s, kaartjes verstuurd
naar onbekenden, kinderen krijgen
thuis digitaal onderwijs van school.
We werken massaal vanuit huis en
we ontmoeten elkaar zoveel mogelijk online via allerlei programma’s
en app’s. En dat doen we allemaal
om het verspreidingsrisico zo klein
mogelijk te maken.

helpen. Het coronavirus wordt niet
voor niets het eenzaamheidsvirus
genoemd. Wellicht kunt u wel wat
hulp gebruiken met de boodschappen of heeft u er behoefte aan om
met iemand te praten. Kijk dan
eens op het platform ‘Zwijndrecht
voor elkaar’ via zwijndrechtvoorelkaar.nl en stel heel laagdrempelig
uw hulpvraag. Of neem op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact op met het belteam van Diverz
via (078) 6206060. Bel gerust!
Wellicht wilt u graag iemand helpen
in deze onzekere tijd. Het aanbieden van allerlei soorten hulp kan
ook heel gemakkelijk via ‘Zwijndrecht voor elkaar’.

Want alleen samen komen we hier
Maar doordat we het versprei- doorheen!
dingsrisico zo klein mogelijk
(moeten) maken, zijn er ook Zwijn- Met warme groet,
drechtenaren eenzaam. Omdat ze
zelf niet meer naar de supermarkt Reageren kan op Facebook gekunnen voor boodschappen, naar meente Zwijndrecht of mail naar
het wijkcentrum voor een goed ge- M.Slobbe-Voogt@zwijndrecht.nl.
sprek of omdat ze niet zoveel mensen om zich heen hebben om te

Hoe zorgt u goed voor uzelf als u
thuis zit?
Vanwege het coronavirus zitten veel mensen
thuis en komen weinig mensen buiten. Ook ons
sociale contact is wat beperkter. En als u veel
thuis zit kunt u met allerlei emoties te maken
hebben. U maakt zich bijvoorbeeld zorgen over
uw gezondheid of die van uw gezin, over uw
werk enzovoort. Deze zorgen zijn begrijpelijk.
Het is belangrijk om goed voor uzelf te blijven
zorgen en positief te blijven. Maar hoe pakt u dat
aan? Een aantal tips:
•

•

•

•

•

•

•

Wegafsluitingen
Op www.zwijndrecht.nl/wegafsluitingen kunt u de omleidingen zien op een interactieve
kaart.

Let goed op uw lichamelijke gezondheid.
Hoe voelt u zich vandaag en hoe was dat
gisteren? Het is normaal om u verdrietig,
gespannen, onzeker, bang of boos te voelen tijdens een crisis.
Eet gezond, beweeg zoveel mogelijk en pak
goed uw nachtrust. Een gezonde levensstijl
is een must! Ga bijvoorbeeld een rondje
wandelen of fietsen.
Probeer een vast (slaap)routine te volgen.
Ga rond dezelfde tijden naar bed, sta rond
dezelfde tijden op, was, kleed en eet op
vaste tijden.
Voelt u zich niet goed? Bel iemand bij wie
u zich fijn voelt en praat erover. Houd contact met vrienden en familie via telefoon of
WhatsApp. Tegenwoordig is er ook veel mogelijk met videobellen. Dan kunt u elkaar
toch nog zien!
Blijf niet teveel bezig met het nieuws rondom het coronavirus, dat kan u juist onrustig
maken. Kijk bijvoorbeeld één keer per dag
het nieuws of tv of op een website.
Probeer leuke dingen te doen die wel kunnen! Maak of luister muziek, lees een boek,
sport binnen, doe een spelletje of pak een
puzzel. U kunt ook opruimen of klusjes in
huis en de tuin doen.
Heef u kinderen? Nu scholen en kinderopvang dicht zijn, kan dat spanningen
opleveren. Dat is begrijpelijk! Heeft u als
ouder/verzorger opvoedkundige vragen
over de thuissituatie? Stel ze aan de pedagogen van Jong JGZ tijdens het telefonisch
spreekuur. Kijk voor meer informatie over
de bereikbaarheid van de pedagogen op
www.jongjgz.nl.

Geboorteaangifte kan nu ook digitaal
Kersverse ouders kunnen nu ook digitaal de
geboorte van hun kind aangeven. Dit kan
vanaf dinsdag 31 maart via het digitale geboorteloket van de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht,
Zwijndrecht. Vanaf 6 april kunnen ouders digitaal aangeven in de gemeenten HardinxveldGiessendam en Papendrecht.

gelijk naar plekken waar zij in contact kunnen
komen met anderen. Daarom ben ik blij dat ze
de aangifte vanaf nu digitaal kunnen regelen.
Langs deze weg wil ik ze ook van harte feliciteren met de geboorte van hun kind.”
Ouders kunnen alleen digitaal geboorteaangifte
doen als één van beide ouders de Nederlandse
nationaliteit heeft en beide ouders in dezelfde
gemeente wonen. Daarnaast is een geboorteverklaring van een arts of verloskundige nodig.
Inloggen gaat via DigiD van één van de ouders.
Als er sprake is van erkenning vooraf, dan is er
ook een akte van erkenning nodig.

Ouders moeten binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen in de gemeente waar hun
kind is geboren. Dat gaat nu ook vanuit huis
en dat is in deze tijden van sociale afstand wel
zo fijn. Het digitale geboorteloket is 24 uur per
dag open en te vinden op de geboorteaangiftepagina op de gemeentelijke websites.
In alle andere gevallen moet er persoonlijk
aangifte worden gedaan op het gemeentehuis
Wethouder Tycho Jansen (Dienstverlening): of stadskantoor. Let op: vanwege het coronavi“Ouders willen hun pasgeboren kind heel goed rus zijn de gemeenten beperkt open. Kijk op de
beschermen. Zij gaan nu het liefst zo min mo- websites voor de actuele openingstijden.

•

Probeer niet teveel alcohol te drinken en te
roken, en let op het gebruik van medicijnen.

Praktische tips voor als u in quarantaine zit
Heeft u gezondheidsklachten zoals een loopneus, koorts of hoesten? Dan moet u thuis blijven. Belangrijk is dat u dan wel een paar praktische zaken regelt:
•
De boodschappen
Goed en gezond eten is belangrijk om beter
te worden en te blijven. Vraag aan familie,
vrienden of iemand uit uw omgeving of ze
boodschappen en eventueel medicijnen
voor u kunnen halen. Tip: veel boodschappen en medicijnen kunt u ook online bestellen en laten bezorgen. Vraag dit eventueel
na bij uw apotheek of huisarts. Zit u alleen
uit voorzorg in quarantaine, dan mag u
boodschappen doen. Houd uiteraard maar
houd altijd 1,5 meter afstand van anderen.
•
Uw huisdier
Heeft u huisdieren, dan moeten zij verzorgd
worden. Zit u in isolatie, vermijd dan zoveel
mogelijk contact met huisdieren. Vraag bijvoorbeeld aan iemand om uw hond uit te
laten. Het is belangrijk dat diegene goed
de handen wast en de dieren niet aan de
handen laat likken. Kan er niemand voor
uw huisdieren zorgen? Dan kunnen ze naar
een dierenopvang. Zit u alleen uit voorzorg
in quarantaine, dan mag u wel uw hond uitlaten. Maar ook dan geldt: houd altijd 1,5
meter afstand van anderen.
Reacties van anderen
Heeft u, of iemand uit uw familie het coronavirus opgelopen, dan kunt u te maken krijgen met
vervelende reacties. Bijvoorbeeld op straat of via
sociale media. Mensen reageren vaak zo, omdat
ze bang zijn. Leg rustig uit dat u zich houdt aan
de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Vragen over het omgaan met stress in deze
coronacrisistijd?
Bekijk de website www.rodekruis.nl of bel de
Rode Kruis Hulplijn op 070 - 44 55 888.
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Bekendmakingen
Aanwijzen toezichthouder

VERGUNNINGEN ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING EN
De burgemeester en het college van BIJZONDERE WETTEN
burgemeester en wethouders van
de gemeente Zwijndrecht, ieder voor Door of namens burgemeester en
zover het zijn bevoegdheid betreft, wethouders of de burgemeester zijn
heeft op 24 maart 2020 besloten om in de periode van 23 maart 2020 tot
de buitengewoon opsporingsambte- en met 29 maart, de volgende benaren (boa) en/of toezichthouders/ schikkingen afgegeven:
handhavers die werkzaam zijn voor
het Regionaal Operationeel Bestuur- Vergunning gebruik openbare ruimte
lijk Team (ROBT) als toezichthouder voor het plaatsen van een kraan op de
aan te wijzen voor de navolgende parkeerplaats voor het ophijsen van
wetten en verordeningen:
een te plaatsen dakkapel op de locatie Ruys de Beerenbrouckstraat 12 in
1. A. alle wetten genoemd in de do- Zwijndrecht op 30 maart 2020.
meinlijst als bedoeld in artikel 1 van
de Regeling Domeinlijsten van de be- INGETROKKEN Vergunning gebruik
treffende Buitengewoon Opsporings- openbare ruimte per 7 april 2020
ambtenaar;
voor het parkeren van een aanhangB. de volgende verordeningen/wet- wagen kenteken 01-WG-KR op een
ten met de bijbehorende regels:
parkeerplaats in de Daltonstraat in
•
Algemene plaatselijk
Zwijndrecht.
verordening Zwijndrecht
•
Afvalstoffenverordening
Nadere informatie kunt u krijgen bij
Zwijndrecht
de afdeling Gemeentewinkel, tele•
Wet basisregistratie personen
foonnummer 14 078.
•
Drank– en Horecawet
•
Havenverordening
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
•
Huisvestingswet
•
Huisvestingsverordening
Ingediende aanvragen
•
Marktverordening gemeente
In de periode van 20 maart 2020 tot
Zwijndrecht
en met 27 maart 2020 zijn de volgen•
Parkeerverordening
de aanvragen om een omgevingsver•
Wet op de kansspelen
gunning ingediend (adres, activiteit,
•
Wet algemene bepalingen omdatum ontvangst):
gevingsrecht (Wabo)
•
Winkeltijdenwet
•
Noordweg 2 (2020-050): het ma•
Winkeltijdenverordening
ken van een opslagvlak en het
Zwijndrecht
wijzigen van de inrichting 10-32020
2. ter uitvoering van het voorgaande •
Admiraal Trompstraat 6 (2020beslispunt, het Hoofd RIEC volmacht
051): het plaatsen van een dakte verlenen om namens de gemeente
kapel aan de voorzijde van de
de benodigde legitimatiepassen af te
woning 20-3-2020
geven en te ondertekenen.
•
Doevelskerc 15 en 16 (2020052): het vervangen van de dakkapellen aan de voorzijde van de
woningen 23-3-2020
•
Reigerstraat 34 (2020-053): het
plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning 233-2020

•

•

•

Moermond 94 (2020-054): het
kappen van een zilverberk 24-32020
Daltonstraat 4 en 5 (2020-055):
het plaatsen van reclame aan de
gevel 24-3-2020
De Hoef 62, Heerjansdam (2020056): het kandelaberen van 2
kastanjes 23-3-2020

aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 20 mei 2019 en
betreft de inrichting gelegen aan de
Oudemaasweg 19 te Zwijndrecht. Verzocht wordt om een veranderingsvergunning voor het uitbreiden van de
bestaande installatie buizenproductie waarbij productielijn M93 ook in
de nacht periode ingezet wordt.

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 20 maart 2020 tot
en met 27 maart 2020 2020 zijn de
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen van 9 april 2020
tot en met 22 mei 2020 ter inzage.
Wanneer u de beschikking in een gemeentehuis of servicepunt wilt
inzien, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken met een medewerker van het team Omgeving, bereik•
Langeweg 472G, Heerjansdam baar via telefoonnummer 14 0186.
(2019-211): het bouwen van een
woning 23-3-2020
Beroep instellen
•
Grote Beerstraat nabij nummer Een dag nadat de beschikking ter
10 (2020-044): het tijdelijk (5 inzage is gelegd, start de beroepsjaar) plaatsen van een keet voor termijn van 6 weken. In die periode
een spelotheek 24-3-2020
kunnen zowel u als belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze
Bezwaar maken
beschikking. Het beroepschrift moet
Tegen genoemde besluiten kunt u in tweevoud ingediend worden bij
een bezwaarschrift indienen bij het de Rechtbank Rotterdam, sector becollege van burgemeester en wet- stuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
houders. De manier waarop u dit kunt Rotterdam.
doen staat verderop in deze publica- Men kan digitaal beroep instellen
tie.
bij genoemde rechtbank via https://
loket.rechtspraak.nl/Burgers/DigiNadere informatie
taal%20procederen/33.
Daarvoor
Meer informatie kunt u krijgen bij de is een elektronische handtekening
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de
telefoonnummer 14 078 of per e-mail genoemde website staan de precieze
naar gemeente@zwijndrecht.nl.
voorwaarden vermeld.
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT

Kennisgeving beschikking
Uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en
wethouders van Zwijndrecht maakt
bekend dat zij, in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten een omgevingsvergunning aan Tata Steel NL
Tubes Zwijndrecht te verlenen. De

Voorlopige voorziening
De definitieve beschikking treedt in
werking met ingang van de dag na het
einde van de beroepstermijn, tenzij
voor deze datum beroep is ingesteld
en ingevolge artikel 8:81 van de Awb
om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed
dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden
gericht aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007

BM Rotterdam. De beschikking treedt
dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft
gedaan.
Men kan digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening instellen bij
genoemde rechtbank via https://
loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33.
Daarvoor
heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op
de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

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
Kijk voor de aangepaste openingstijden en dienstverlening tijdens de
coronacrisis op pagina 5.
Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur

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 € 178,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 354,-.

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.

