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‘Ons stemrecht vind ik
eigenlijk een plicht’
Volgende week zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Op maandag 15 en dinsdag
16 maart gaan in Zwijndrecht vier stembureaus open, speciaal bedoeld voor de
mensen met een kwetsbare gezondheid.
Op woensdag 17 maart zijn alle stembureaus geopend. Inwoners die 70 jaar of
ouder zijn, kunnen ook per brief stemmen.
Vijf vragen aan burgemeester Hein van
der Loo.
Waarom is het belangrijk om te gaan
stemmen?
Van der Loo: “Stemmen is de belangrijkste
manier, waarop Nederlanders kunnen bijdragen aan onze democratie. Door te stemmen op uw favoriete partij en uw favoriete
kandidaat, beslist u mee wie de 150 nieuwe
Tweede Kamerleden worden. Zij vertegenwoordigen ons bij belangrijke besluiten
voor Nederland.
Stemmen is een recht dat iedere volwassen
Nederlander heeft. Het is zo’n belangrijk
recht dat ik het eigenlijk een plicht vind.
Als er maar heel weinig mensen stemmen,
dan vertegenwoordigen de mensen in de
Tweede Kamer ook maar een klein deel van
de bevolking. Hoe meer mensen stemmen,
hoe beter de Tweede Kamer ons als inwoners vertegenwoordigt.”
Wat zegt u tegen mensen die alle vertrouwen in de politiek zijn verloren?
“Hoe meer mensen dat denken, hoe harder onze democratie achteruit gaat. Kiezen is zo belangrijk. Doe het, want iedere
stem telt. Hoe meer mensen stemmen, hoe
meer stemmen tellen. Met uw stem kunt
u uw mening laten horen over zaken die u
belangrijk vindt. De Tweede Kamer maakt
samen met de regering nieuwe wetten, beslist over voorstellen van de regering en
controleert of de regering haar werk goed
doet. Door naar het stemhokje te gaan, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling
van ons land. De regering doet uiteindelijk
wat de meerderheid van de Nederlanders
wil. Dat is de kern van democratie.”

er alle vertrouwen in dat de inwoners van
Zwijndrecht en Heerjansdam zich ook nu
weer van hun goede kant laten zien. Dat ze
zeggen: wij gaan stemmen. Zo doen wij dat
in onze gemeente.”
Hadden de verkiezingen niet beter uitgesteld kunnen worden vanwege corona?
“Nee, ik ben heel blij dat ze doorgaan. Ik
vind sowieso dat we zo gewoon mogelijk
moeten blijven doen. Hoe moeilijk dat ook
is. En binnen alle beperkingen. In Zwijndrecht hebben we nogal wat maatregelen
getroffen, zodat de verkiezingen coronaproof kunnen plaatsvinden. Denk aan extra
stembureaus, 200 extra stembureauleden,
voldoende afstand tussen de stemhokjes
en hygiënemaatregelen. Stemmen per post
is mogelijk voor inwoners van 70 jaar en
ouder. Sommige stembureaus zijn meerdere dagen geopend, dat wil zeggen op
maandag 15 en dinsdag 16 maart voor de
kwetsbare kiesgerechtigden. Alle voorbereidingen zijn getroffen, zodat de verkiezingen goed kunnen verlopen.”
Hoe ziet uw dag er uit op woensdag 17
maart?
“Ik ga ‘s ochtends om half acht mijn eigen
stem uitbrengen. Daarna ga ik langs een
aantal stembureaus om mijn waardering
uit te spreken aan alle mensen op de stembureaus. Het wordt voor iedereen een hele
lange dag. In de avond zal ik met grote interesse de voorlopige uitslagen en de eerste
analyses volgen. Jammer genoeg thuis voor
de buis en niet zoals gebruikelijk met alle
geïnteresseerden in het gemeentehuis. De
uitslag voor Zwijndrecht zal op vrijdag 19
maart definitief worden vastgesteld.”

Welk advies heeft u voor mensen die nog
twijfelen of nog niet weten op welke partij
ze moeten stemmen?
“Praat er thuis over. Met familie en vrienden. Zoek het gesprek op. Vul eens een
stemwijzer in, liefst meerdere. Zoals bijvoorbeeld de StemWijzer of het Kieskompas. Lees, als je tijd hebt, via internet de
programma’s van de politieke partijen eens
door. En maak dan een weloverwogen keuze. Niet stemmen vind ik geen optie.
Ik ben er trots op dat ik burgemeester ben
van een gemeente waar het opkomstpercentage heel hoog is. Bij de vorige Tweede Burgemeester Hein van der Loo: “Ik heb er
Kamerverkiezingen had Zwijndrecht een alle vertrouwen in dat heel veel inwoners van
opkomstpercentage van 79,7%. Ik heb Zwijndrecht en Heerjansdam gaan stemmen.”

U mag uw briefstem ook afgeven. Dit
kan in Zwijndrecht op onderstaande
data en locaties:
Op 10, 11 en 12 maart 2021
tussen 9.00 en 17.00 uur:
Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Zwijndrecht
Sporthal Den Dam, Sporthal Den Dam, Sportlaan
8, Heerjansdam
Op 15, 16 en 17 maart 2021
tussen 7.30 en 21.00 uur:
Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Zwijndrecht
Sporthal Den Dam, Sporthal Den Dam, Sportlaan
8, Heerjansdam

Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen over het stemmen per brief? Kijk dan op
www.zwijndrecht.nl/verkiezingen of stel uw vraag
aan de gemeente via telefoonnummer 14 078.
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GGD vaccineert niet aan huis,
hoe werkt het wel?
De GGD neemt geen contact op met ouderen
voor een vaccinatie aan huis. Doet iemand zich
voor als GGD-medewerker die mensen thuis
komt vaccineren? Gaat u daar niet op in en
meldt u het bij de politie. Als u twijfelt, kunt u
ook bellen met de GGD Zuid-Holland Zuid via
(078) 770 8580.

len. U krijgt de inenting vervolgens op een GGDlocatie.
Meer informatie
Voor meer informatie over de coronavaccins en
de coronavaccinatie is het landelijke telefoonnummer 0800 – 1351 dagelijks bereikbaar van
8.00 tot 20.00 uur. Of kijk op de website coronavaccinatie.nl.

Hoe werkt het wel?
De huisarts is degene die ouderen vanaf 90 jaar
uitnodigt om zich te laten vaccineren. Mensen Komt u er niet uit, dan kunt u ook contact opjonger dan 90 jaar krijgen een uitnodiging per nemen met de GGD Zuid-Holland Zuid via (078)
post van het RIVM.
770 8580. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.
Zo werkt vaccineren voor 90+
De huisarts bepaalt wie uit de groep van 90 jaar
en ouder mobiel is en naar de inentingslocatie
van de GGD kan. Bent u niet mobiel, dan krijgt u
een inenting van de huisarts.
Zo werkt vaccineren voor 75-90 jaar
Bent u jonger dan 90 jaar, dan belt u zelf met het
landelijke telefoonnummer om een afspraak te
maken. Dit telefoonnummer staat in de uitnodigingsbrief die u krijgt. U kunt ook een familielid,
vertrouwenspersoon of mantelzorger laten bel-

Zaterdag 20 maart: Landelijke
Opschoondag!
Zwerfafval is een van de grootste ergernissen kun je via Fixi een afvalgrijper aanvragen.
in de gemeente. Het zorgt voor een rommelig
straatbeeld en is schadelijk voor de dieren en Een schone gemeente, daar doen we alles aan.
het milieu. Niet iedereen gooit z’n afval netjes Maar écht schoon, dat lukt ons alleen samen!
in de afvalbak. Op straat vind je weggegooide
blikjes, petflesjes, patatbakjes, snoepverpakkingen, sigarettenpeuken en kauwgom. Team
Reiniging van de gemeente verzamelt meer
maar liefst 65 zakken zwerfafval per dag!

Word weer verliefd
op je buurt

Wil jij ook weer verliefd worden op je buurt
zonder je te storen aan zwerfafval? Doe dan
op zaterdag 20 maart mee aan de landelijke
Opschoondag! Maak op deze dag een ommetje
door je buurt en verzamel gelijk het zwerfafval
dat je tegenkomt (dit mag trouwens ook op iedere andere dag).
Meld je aan via www.supportersvanschoon.nl
en ontvang een gratis schoonmaakpakket. Ook

20 maart Landelijke Opschoondag
Meld je actie aan op supportervanschoon.nl
PLAATS HIER HET
GEMEENTE-LOGO

Wat mag er in de plastic bak?
Een melkpak, een leeg blik bonen, en een
tandpastatube. Allemaal producten die in de
plastic bak mogen. De plastic bak is bedoeld
voor plastic, blik en drinkpakken. Maar het is
niet altijd eenvoudig om te bepalen wat er in
mag. Afvalcoach Nathalie legt uit: “We hebben een handig ezelsbruggetje voor wat er
wel in de plastic bak mag: doe de check.”
Doe de check
Stel jezelf de volgende vragen.
1.Is het een verpakking?
2.Komt het uit de keuken of badkamer?

Denk mee over energie
Vul de enquête in voor 4 april!

We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 met de helft ten opzichte
van 1990. In 2050 hebben we bijna geen
CO2-uitstoot meer. Hiervoor moet ook ons
energiesysteem veranderen. In de Drechtsteden onderzoeken we hoe en waar duurzame
elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt
kan worden om bij te dragen aan deze doelen.
Dat is een belangrijke stap naar een duurzaam
energiesysteem in 2050.
In de Regionale Energiestrategie 1.0 beschrijven we kansen, mogelijkheden en criteria voor
duurzame opwekking van energie. We beschrijven geen definitieve locaties. Heeft u ideeën,
wilt u meer weten of meepraten? Op het Energie-participatieplatform kunt u online tot zon-

dag 21 maart meepraten over de randvoorwaarden en criteria.
Een duurzaam energiesysteem?
Vul de enquête in!
Ons doel is dus een duurzaam energiesysteem
in 2050. Het is belangrijk dat we nu al nadenken over hoe dat eruit kan zien. Tussen 2030
en 2050 gaan we door met duurzame energie
opwekken, opslaan en vervoeren. Ook vullen we de stappen die we nu zetten aan met
nieuwe technieken. Op het Energie-participatieplatform vindt u een enquête over klimaatverandering en het energiesysteem. Deze blijft
open tot zondag 4 april. Vult u ‘m voor ons in?
Dat kan via denkmee.drechtstedenenergie.nl/
zwijndrecht

Extra financiële coronaondersteuning voor inwoners
met hoge vaste lasten
Voor inwoners van de Drechtsteden biedt de
sociale dienst vanaf 5 maart 2021 de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) aan. De TONK is bedoeld voor diegenen die, als gevolg van de coronacrisis, tijdelijk niet hun woonkosten (huur of de hypo-

theek en de kosten van elektriciteit en gas)
kunnen betalen. Wilt u meer weten over de
TONK en/of meteen een aanvraag indienen?
Ga dan naar www.socialedienstdrechtsteden.nl

Lammetjes geboren op de
Kiboe-hoeve
Afgelopen week zijn de eerste geiten en schapenlammetjes geboren op kinderboerderij de
Kiboe-hoeve.
Er worden nog meer geiten en schapenlammetjes en andere jonge dieren verwacht de aankomende tijd. Helaas is de kinderboerderij in verband met de lockdown nog gesloten. We hopen
dat de kinderboerderij snel weer open mag voor
publiek, zodat jullie snel bij de jonge dieren kunnen komen kijken. Volg ons op facebook, instagram of twitter voor het laatste nieuws.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
17 maart bepaalt u wie er de komende
4 jaar aan het stuur zit

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Afscheid Iekje Berg van de gemeenteraad, installatie Johan Limberger
In de gemeenteraadsvergadering van 16
maart neemt Iekje Berg (CDA) afscheid van
de gemeenteraad. Iekje Berg is sinds 16
maart 2006 raadslid van de gemeente Zwijndrecht. Zij maakt plaats voor raadscommissielid Johan Limberger (CDA). Johan Limberger wordt tijdens deze raadsvergadering
geïnstalleerd als raadslid.

mee kan draaien voor de fractie van het CDA
en wel in de carrousels het woord kan voeren.
De raadsvergadering waarin Iekje Berg afscheid neemt en Johan Limberger geïnstalleerd wordt is digitaal te volgen via video live
op www.raadzwijndrecht.nl

Iekje neemt precies na 15 jaar afscheid als
raadslid. De reden waarom ze stopt is niet
omdat ze genoeg heeft van de politiek. Ze
stopt omdat ze ook andere mensen een kans
gunt als volwaardig lid deel te nemen aan de
raadsvergaderingen. Dat is voor haar reden
om een stapje terug te doen zodat Johan Limberger nog voor de verkiezingen volgend jaar
als raadslid mee kan draaien. Ze vindt het
nog best lastig om het raadswerk helemaal Scheidend raadslid
los te laten. Zij komt daarom terug als raads- Iekje Berg
commissielid zodat ze op de achtergrond nog

Inspreken kan, meld u tot 4 uur voor de
vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl
Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de
agenda en bent u van harte welkom de vergadering digitaal via video live te volgen.
AGENDA RAADSVERGADERING
Vergadering via MS Teams -Openbaar / live
stream: Aanvang 20.00 uur
1. Opening en vaststelling agenda
a. Ontslag raadscommissielid CDA
		 Johan Limberger (21G16)
b. Afscheid raadslid CDA Iekje Berg
c. Installatie raadslid CDA Johan Limberger
d. Benoeming raadscommissielid
		 Iekje Berg (21G17)

de gemeente? Welke partij ziet de
problemen die gemeenten hebben
waarbij voorzieningen onder druk
komen te staan omdat gemeente
te weinig geld krijgen voor het uitvoeren van doorgeschoven taken
en wil dit verbeteren?

Op wie te stemmen dan? Dat
bepaalt u zelf op basis van uw
ideologie of het doornemen van
de verschillende verkiezingsprogramma’s. Het wordt er, met 37
partijen, niet gemakkelijker op om
de juiste keuze te maken.

Allemaal af te wegen dilemma’s
om vervolgens op 17 maart het
vakje van uw keuze rood te maken.

Op wie, welke partij? Dezelfde
vraag hebben wij als lokale partij
onszelf ook te stellen. Welke partij
heeft het beste voor met het land,
met ons, maar toch ook wel met

Johan Limberger
wordt als raadslid
geïnstalleerd

Raadsvergadering 16 maart
Dinsdag 16 maart om 20.00 uur is er een
digitale gemeenteraadsvergadering. De raad
neemt afscheid van Iekje Berg die verder
gaat als raadscommissielid. Johan Limberger
wordt geïnstalleerd als raadslid. Ook staat
een aanpassing van de verordening van de
rekenkamer op de agenda.

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

U mag weer gebruik maken van
uw stemrecht. Een groot goed,
maar op wie gaat u stemmen? Het
belangrijkste is dat u van dit recht
gebruik maakt. Wij willen u dan
ook oproepen om uw gang naar
de stembus te maken.

2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
3. Terugkoppeling van het college
4. Vaststellen besluitenlijst van:
26 januari 2021 en 16 februari 2021
5. Ter besluitvorming:
Hamerstukken
a. Opgavebladen groeiagenda
(2021-0012689)
b. Ontwerp Zwembad Zwijndrecht
(2021-0007984)
6. Ter besluitvorming:
Debat
a. Aanpassing verordening rekenkamer
(21G15)
7. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en
		 schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten 19 februari 2021,
26 februari 2021, 05 maart 2021 en
12 maart 2021
8. Sluiting

Ga vooral stemmen, wij wensen u
veel wijsheid toe bij het uitbrengen van uw stem.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht,
www.facebook.com/abzwijndrecht
of via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.

Basisschool De Toermalijn in
Zwijndrecht scoort op
Welbevinden
Basisschool De Toermalijn in Zwijndrecht heeft
het themacertificaat Welbevinden van het vignet Gezonde School binnengehaald. Vorige
week vrijdag ontving de school het certificaat
op feestelijke wijze uit handen van wethouder
Ronald de Meij.
De coronacrisis brengt voor sommige kinderen
extra onzekerheid, spanning en stress met zich
mee. Pas wanneer leerlingen zich veilig voelen
en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om
te leren. Aandacht besteden aan het sociaalemotioneel welbevinden van leerlingen is dus
belangrijk, vooral nu.

uit aan schooldirecteur Koen van de Genugten.
De school koppelde aan de uitreiking tevens een
‘Kanjertraining-kleurplatenwedstrijd’.
‘Gezonde School’ aanpak
De ‘Gezonde School’-aanpak helpt scholen
structureel aandacht te besteden aan gezondheid op verschillende vlakken. Volgens een
stappenplan wordt gewerkt aan verschillende
thema’s, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD. Zo wordt een gezonde leefstijl
dagelijkse praktijk.

Basisschool De Toermalijn was al goed op weg
en heeft de afgelopen tijd intensief ingezet op
het welbevinden van kinderen onder begeleiding van de GGD ZHZ. De school heeft de erkenning hiervoor gekregen in de vorm van het
themacertificaat Welbevinden van het vignet
Gezonde School. Dat betekent dat de school effectief preventief aandacht besteedt aan het thema, met een brede aanpak. Wethouder Ronald
de Meij reikte het bijbehorende bord feestelijk

Aanwijzingbesluit veiligheidsrisicogebied
De burgemeester van de gemeente Zwijndrecht
maakt bekend dat hij op 9 maart 2021 een veiligheidsrisicogebied heeft aangewezen. Deze
gebiedsaanwijzing stelt de Officier van Justitie
in staat om de politie preventief te laten fouilleren op de aanwezigheid van wapens. De gebiedsaanwijzing is gebaseerd op artikel 151b
van de Gemeentewet en artikel 2:76 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht.

De aanwijzing heeft betrekking op het volgende
gebied:
- Burgemeester Jansenlaan (tussen Laurensvliet en Onrust), inclusief rijbaan en aan
weerszijde gelegen fietspaden
- Onrust (tussen Burgemeester Jansenlaan en
Bosch)
- Bosch (tussen Onrust en Laurensvliet)
- Laurensvliet (tussen Burgemeester Jansenlaan en Bosch)

- Hoveniersstraat (tussen Burgemeester Jansenlaan en Bosch)
- Hoveniersplein.

Commissie bezwaarschriften, Postbus 15, 3330
AA Zwijndrecht.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de
Deze aanwijzing is van kracht van 12 maart 2021 werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter
tot en met 6 mei 2021.
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951,
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige
binnen zes weken na dagtekening ervan schrifte- voorziening te treffen.
lijk bezwaar maken bij de burgemeester, t.a.v. de
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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 01 maart 2021 tot en met 07
maart 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:

met 31 december 2021. De vergunning
is voor de verkoop van aardappelen,
groente en fruit iedere woensdag vanaf
de Kromme Nering.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
de weg langs de kant van de Plantageweg
36 Zwijndrecht. Dit voor de periode van
08 maart 2021 tot en met 15 april 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een vuilcontainer
op een parkeerplaats nabij Opera 6 in
Zwijndrecht. Dit voor de periode van 08
maart 2021 tot en met 9 april 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van twee portocabins,
2 puincontainers, 1 eco-toilet en een mobiele hoogwerker in 5 parkeervakken op
de navolgende data/locaties: IJsvogelplein 9 – 56 (flat de Driehoeken) van 08
maart 2021 tot en met 14 mei 2021, IJsvogelplein 62 – 109 (flat De Cirkels) van 17
mei 2021 tot en met 23 juli 2021 en IJsvogelplein 177 – 264 (flat De Kegels) van 16
augustus tot en met 03 september 2021.
Dit voor onderhoud en schilderwerk aan
het IJsvogelplein.

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

•
•

•

•

Onderdijkserijweg/Anna Paulownastraat ong. (2021-060): het tijdelijk
huisvesten van de school Ds. Abraham Hellenbroekschool 26-2-2021
Develweg 54 (2021-061): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 26-2-2021
Waterhoenstraat 1 (2021-062): het
maken van een doorbraak tussen
de keuken en de woonkamer 262-2021
Molenweg 66A HJD (2021-063): het
verwijderen van de houten schuur
en het plaatsen van een schuur met
overkapping 3-3-2021
Hillenraad 6 (2021-064): het
plaatsen van een binnenruimte/
schuur en een houten overkapping
3-3-2021
Brahmsstraat 9 (2021-065): het
plaatsen van een airco-unit 1-32021
Dorpsstraat 32 (2021-066): het kappen van een Berk 4-3-2021

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een bouwcontainer
op het plein nabij Dotterbloem 2 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 25 februari 2021 tot en met 25 maart 2021.

•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container
op een parkeerplaats Abdij 13 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 02 maart
2021 tot en met 19 maart 2021.

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 26 februari tot en met
5 maart 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):

Standplaatsvergunning voor de locaties
Wagenveld in Zwijndrecht en Kromme
Nering in Heerjansdam tot en met 31
december 2021. De vergunning is voor
de verkoop van noten (en aanverwante
producten) iedere vrijdag vanaf het Wagenveld en iedere woensdag en zaterdag
vanaf de Kromme Nering.
Standplaatsvergunning voor de locatie
Kromme Nering in Heerjansdam tot en
met 31 december 2021. De vergunning is
voor de verkoop van bloemen en planten
iedere woensdag vanaf de Kromme Nering.

•

•

•
•

•
•

Juliana van Stolbergstraat 16
(2020-269): het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de
woning 4-3-2021
Bolero 54 (2020-279): het plaatsen
van een woonwagen 4-3-2021
Charlotte de Bourbonstraat 1
(2021-039): het plaatsen van een
schutting en een dubbele poort
4-3-2021
Turk 1 (2021-043): het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van
de woning 4-3-2021
De Manning 55 HJD (2021-046): het
plaatsen van een dakkapel 4-3-2021

Standplaatsvergunning voor de locatie
Kromme Nering in Heerjansdam tot en

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 26 februari
tot en met 5 maart 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•
•
•
•

Buizerdstraat 21 (2020-274): het
bouwen van een aanbouw achter
de woning 4-3-2021
Lindtsebenedendijk 183 (2020280): het plaatsen van een hekwerk
2-3-2021
Wagenaarstraat 6 (2020-285): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 4-3-2021
Molenweg 36 HJD (2021-010): het
vervangen van de houten kozijnen
en deuren door kunststof kozijnen
4-3-2021

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.

(U kunt dit vragen via: vergunningen@
zwijndrecht.nl). Het besluit is ook in
te zien op www.zwijndrecht.nl (onder
nieuws en bekendmaking).
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Zwijndrecht, t.a.v. Commissie
bezwaarschriften, Postbus 15, 3330 AA
Zwijndrecht. Het bezwaarschrift dient
in ieder geval de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt, en de gronden
van het bezwaar te bevatten. De termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt zes weken en vangt aan met
ingang van de dag na die waarop het
besluit is bekendgemaakt. Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
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 Postbus
50959, 3007 BX Rotterdam. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.

BEKENDMAKINGEN
Besluit hogere grenswaarden Swanendrift
78, Zwijndrecht
De gemeente Zwijndrecht heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen voor de bouw van een school
c.a. ds. A. Hellenbroekschool aan de Swanendrift 78.
De aanvraag om omgevingsvergunning is
getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het
bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt
dat het geluidsniveau ten gevolge van
het wegverkeer hoger is dan de wettelijke
voorkeurswaarde die genoemd is in de
Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder
biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze
voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor onderhavig plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 2 maart het besluit
hogere grenswaarden vastgesteld.
Ter inzage
Het besluit hogere grenswaarden en de
bijbehorende stukken liggen met ingang
van 11 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.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14078 of per e-mail:
vergunningen@zwijndrecht.nl.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
De Drechtraad heeft op 2 maart de Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Drechtsteden vastgesteld. De Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
is per 1 januari 2021 gewijzigd. Onderdeel
van deze wijziging betreft het vastleggen
van de termijn van besluitvorming over
toelating tot de schuldhulpverlening in
een verordening. In de verordening is
opgenomen dat het besluit tot toelating
tot de schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 4 weken na
de dag waarop het eerste gesprek heeft
plaatsgevonden. De verordening gaat
met terugwerkende kracht per 1 januari
2021 in.
Wilt u de verordening inzien, kijk dan op
de website van de Sociale Dienst Drechtsteden www.socialedienstdrechtsteden.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,-.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op 11 februari 2021 hebben wij gegevens
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over:
- het oprichten van een horecagelegenheid gelegen aan de Kort-Ambachtlaan
101 te Zwijndrecht.. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-386391.
- het oprichten van een winkel met gelegenheid tot het bereiden van voedingsmiddelen gelegen aan de Kort-Ambachtlaan 115 te Zwijndrecht. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer Z-21386896.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
kunt u 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.

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

Colofon
StadsNieuws is een uitgave van de
gemeente Zwijndrecht, Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Postbus 15,
3330 AA Zwijndrecht
Telefoon 14078
Fax (078) 770 80 80
Website www.zwijndrecht.nl
E-mail gemeente@zwijndrecht.nl
Whatsapp 06 40 651 689
Openingstijden
Maandag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Dinsdag 09.00 – 12.00 uur
Woensdag 13.00 – 20.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Donderdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur
Digitaal
Steeds meer producten zijn ook
digitaal te krijgen op
www.zwijndrecht.nl
Langskomen op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen
kunt u het beste een afspraak maken
via www.zwijndrecht.nl of tel. 14 078.
Voor het afhalen van producten hoeft
u geen afspraak te maken.

