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Beste Zwijndrechtenaren,
Net als u ben ik natuurlijk blij met de versoepeling van enkele regels.
Vanaf vandaag geen avondklok meer. Thuis per dag het dubbele
aantal van twee mensen op bezoek. We mogen weer naar een terras,
al is dat van 12 tot 18 uur en met een beperkt aantal personen. We
kunnen zonder afspraak winkelen, hoewel nog in ons eentje.
Op initiatief van onze Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid was
vorige week de heer Kim Putters te gast in een gezamenlijke online
bijeenkomst van tien gemeenteraden. Ook vanuit Zwijndrecht
waren we er bij. We hoorden de heer Putters namens het Sociaal
en Cultureel Planbureau bevestigen dat de effecten van de maatregelen tegen corona groot
zijn. Sommige mensen hebben er extra veel last van. Denk aan mensen met gezondheidsproblemen
en met psychische klachten. Ze raken vaak verder achterop. Denk ook aan hun mantelzorgers en
professionele zorgverleners. Denk aan ondernemers in de horeca en evenementenbranche. Kinderen
die een leerachterstand oplopen.
Eigenlijk zei de heer Putters niet zo veel nieuws. U kent allemaal uw eigen voorbeelden. In uw
omgeving. Thuis. Heel dichtbij. Wij thuis, op school, op ons werk en op straat, wij merken het allemaal.
Elke dag. Het vervelende effect van de maatregelen tegen corona. We hebben het er al een jaar mee
te doen. Daarom zeg ik u in deze brief graag nog eens: u bent dapper. Beresterk. U heeft discipline.
Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen.
En nu? Hoe lang nog? Hoe verder? We zien het kabinet gelukkig een beetje lef tonen. Stap 1 van
het openingsplan is een feit. Vooruitlopend op het einde van de derde golf. Anticiperend op een
hoog aantal gevaccineerden. Een acceptabel risico, zo heet het als de deuren op een kier gaan. We
zien een glimp van normaal. Een normale zomer? Zonder regels? Met een knuffel voor opa en oma.
Gevulde restaurants. Plezier op de sportvelden. Leuk, met z’n allen weer naar school.
Lieve mensen, ruim een jaar al bent u dapper. Ik ken u als geen ander. U hunkert naar normaal.
Klampt u vast aan het aloude gezegde: niet klagen maar dragen. Zo u wilt: een heel klein beetje
klagen en voor de rest blijven dragen.
Dapper Zwijndrecht, u maakt mij dankbaar en trots.

Hein van der Loo
Burgemeester
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Vereniging of stichting? Bereid u voor op de WBTR!
Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen
en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Hiervoor is het belangrijk dat u een aantal zaken goed regelt. Een van die zaken is de besluitvorming binnen de vereniging of stichting.
Want gaat er iets mis, dan kunt u als bestuurslid of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk
gesteld worden.

Wat houdt de WBTR eigenlijk in?
De wet WBTR gaat over:
• Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
• De aansprakelijkheid van bestuursleden en
toezichthouders.
• Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
• Regels omtrent belangenverstrengeling.
• Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Ook voor hele kleine verenigingen en stichtingen geldt deze wet. U voorkomt hiermee gedoe
binnen de stichting, zoals financiële problemen,
zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal. Het is dus belangrijk goed op de nieuwe
WBTR voorbereid te zijn. Begint u hiermee op
tijd! Wethouder Tycho Jansen: “Als gemeente
vinden we het belangrijk om, waar dat kan,
vervelende situaties voor onze inwoners zoveel
mogelijk te voorkomen. Daarom hebben we verenigingen die een subsidierelatie hebben met
de gemeente per brief geïnformeerd. Via deze

publicatie attenderen we u er extra op en informeren we meteen alle andere verenigingen.”
Verder lezen over de WBTR?
Wilt u meer weten over de WBTR? Kijk dan op
wbtr.nl. Hier wordt uitgebreid uitgelegd wat de
wet inhoudt, wat u moet regelen en waarom.
Bovendien vindt u hier antwoorden op veel gestelde vragen, een stappenplan en kunt u zich
aanmelden voor gratis webinars.

De app Sparen door Besparen
vernieuwd
Wil jij weten wat voor hulp er is op het gebied
van geld? Wil je tips om meer te besparen in
de maand? Of zou je graag met iemand willen
praten over geldzaken? Dan kan de app Sparen door Besparen je helpen.

verzekering en welke kledingbanken er zijn. We
geven je graag tips voor hulp bij schoolspullen,
sport, vakantiebesteding, opvoeding, thuisbegeleiding en nog veel meer. Heb je geldzorgen,
schulden of betalingsachterstanden? Ook daarvoor kun je in app zien waar je hulp kunt krijgen
In deze app vind je een overzicht van alle orga- in Zwijndrecht.
nisaties in Zwijndrecht waar jij terecht kunt voor
hulp. Misschien is je administratie niet helemaal De app Sparen door Besparen brengt jou een
op orde en zou het fijn zijn als iemand je op weg stapje dichter bij de juiste hulp! Download de
helpt. Of wil je weten van welke regelingen je gratis mobiele app in de App Store of via Google
gebruik kunt maken. Ook voor praktische vra- Play.
gen zoals klusjes of vervoer kan de app je helpen. Je leest er meer over de collectieve zorg-

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Ringdijk parallelweg - werkzaamheden
riool en bestrating - einddatum volgt
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer informatie kijk op www.
zwijndrecht.nl/walburgknaptop
- Sterrenbuurt – groot onderhoud – 15
februari tot en met eind juni 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
- Jollensteiger – herbestrating – vanaf 23
maart 2021

- Koninginneweg tussen Willem van
Oranjelaan en Rotterdamseweg – vervangen lichtmasten – 12 mei 2021
- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021
- Heerjansdam Dorpsstraat thv Prins
Bernhardstraat – onderhoud werkzaamheden – 26 april t/m 4 mei 2021
- Burg. Pijlhogeweglaan – halve rijbaan
afsluiting ivm vervangen verlichting – 3
t/m 11 mei
- Sumatralaan – wegafsluiting vanwege
proefsleuven – 4 mei 2021
- Burg. Van t Hoffweg – halve rijbaan
afsluiting – 3 t/m 7 mei 2021

Gemeentehuis gesloten
In verband met Hemelvaart en Pinksteren is het gemeentehuis op de volgende data gesloten:
Donderdag 13 mei / vrijdag 14 mei / maandag 24 mei.

woensdag 28 april 2021

Dodenherdenking in Zwijndrecht in
aangepaste vorm
Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen Dodenherdenking in Zwijndrecht en Heerjansdam op de wijze
zoals dat in voorgaande jaren gebruikelijk was. Er zal een Dodenherdenking in aangepaste vorm plaatsvinden, die
helaas niet toegankelijk is voor publiek. Wel zal er een opname van de herdenking worden gemaakt.
De opname is dinsdagavond 4 mei vanaf 19.30 uur te zien via www.zwijndrecht.nl/4en5mei en het YouTube-kanaal
van de gemeente Zwijndrecht.

Opnames
Van het aangepaste programma worden opnames gemaakt.
Burgemeester Hein van der Loo legt met het Veteranencomité bloemen op de oorlogsgraven, brengt een eerbetoon
aan de oorlogsmonumenten in Zwijndrecht en Heerjansdam en
houdt een toespraak op het Raadhuisplein. Trompettist Madelon
Voetée van Muziekvereniging Jong Holland speelt het Taptoesignaal en solist/zanger Dirk van den Brand zingt het Wilhelmus.
In de uitzending zijn ook korte interviews te zien met Frans
Meijer, voorzitter van de Stichting Stolpersteine Zwijndrecht,
kinderburgemeester Sophie van der Walle, Remco van der Pol,
veteraan en lid van de Stichting 4 en 5 Mei Comité Zwijndrecht,
en Ilse van Driel, kleindochter van Jan en Corrie van Driel, een
Zwijndrechts echtpaar dat in het verzet zat. Zij vertellen over wat
voor hen de waarde van herdenken is.

“Herdenken betekent voor
mij respect hebben en
stilstaan bij de mensen die
toen hebben geleefd en
gestorven zijn.”
Sophie van der Walle

“Herdenken is voor mij
nadenken over wat er met
mijn familie is gebeurd.”
Frans Meijer

Bloemen en/of krans leggen
Uiteraard is er voor iedereen de mogelijkheid om bloemen
en/of een krans bij de monumenten te leggen op 4 mei,
met inachtneming van de geldende coronaregels.

Vlaggen
Op 4 mei hangen in Nederland de
vlaggen halfstok als teken van eerbied
en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
roept alle inwoners op om net als vorig
jaar op 4 mei de gehele dag de vlag
halfstok te hangen (van zonsopkomst
tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 5 mei mag
de nationale vlag (zonder wimpel) van
zonsopkomst tot zonsondergang ten
top.

“Herdenken is voor mij stilstaan bij de daden die mijn
opa en oma verrichtten in
de Tweede Wereldoorlog.”
Ilse van Driel

“Herdenken betekent voor
mij dat we de roep om vrijheid van de mensen die in
de Tweede Wereldoorlog en
daarna gevallen zijn,
blijvend laten klinken.”
Remco van der Pol
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Is dit teveel gevraagd?

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

‘Zwijndrechtse Heugel’ voor Elbert
en Wilma Vissers
Het echtpaar Elbert Vissers en Wilma Vissers-Hubers is dinsdag 20 april 2021 onderscheiden met ‘De Zwijndrechtse Heugel’.
Burgemeester Hein van der Loo reikte namens het gemeentebestuur van Zwijndrecht
de gemeentelijke onderscheiding uit aan
het verraste echtpaar, dat naar Brabant verhuist.
De heer Vissers kreeg de gemeentelijke
erespeld voor zijn inzet voor het openbaar
bestuur en zijn sociaal-maatschappelijke
betrokkenheid bij Zwijndrecht. Hij was ruim
18 jaar actief in de Zwijndrechtse politiek.
Vissers was VVD-raadslid sinds 2003 en
was wethouder van 2010 tot 2014. Als oudbinnenvaartondernemer zette hij Zwijndrecht
op de kaart als binnenvaartgemeente van Nederland.

kende Bevolkingsgroep. Verder was zij van
2008 tot 2016 bestuurslid bij de Binnenvaart
Sociëteit.

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Videoverbinding
Vanwege de coronaregels sprak burgemeester Hein van der Loo het echtpaar toe via een
videoverbinding en mochten zij bij elkaar de
Heugel opspelden. Burgemeester Van der
Loo: “Elbert en Wilma zijn samen waardige en
blijvende ambassadeurs van Zwijndrecht. Ze
hebben zoveel betekend voor zoveel mensen
in onze gemeente.”

Omdat het echtpaar in Breda gaat wonen,
nam Vissers afscheid van de gemeenteraad.
In de raad wordt hij opgevolgd door Ron Bijl.
VVD-fractievoorzitter Robert Kreukniet sprak
lovende woorden over Vissers: “Elbert is een
echte sociaal liberaal, die heel veel voor de
Hollands Glorie
VVD Zwijndrecht/Heerjansdam heeft beteOp het maatschappelijke vlak zette Vis- kend, altijd oog voor de zwakkere in onze
sers zich in als voorzitter van Caritas Zwijn- maatschappij. We gaan zijn inbreng zeker
drechtse Waard en voorzitter van de Stichting missen.”
Kledingbank Zwijndrecht, die hij in 2018 oprichtte. In 2015 en 2016 waren Vissers en zijn Zwijndrechtse Heugel
echtgenote Wilma Vissers-Hubers nauw be- ‘De Zwijndrechtse Heugel’ is een gemeentrokken bij de opvang van 23 vluchtelingen in telijke onderscheiding in de vorm van een
Zwijndrecht. Met hun Hollands Glorie-project draagspeld, die toegekend wordt aan persoboden zij kansarme jongeren tussen de 14 en nen die zich verdienstelijk hebben gemaakt
18 jaar op een schoolschip een opleiding en voor Zwijndrecht. Een Heugel kan worden
perspectief op een baan.
aangevraagd voor personen die een onbezolWilma Vissers-Hubers was naast haar betrok- digde bestuursfunctie van minstens 10 jaar
kenheid bij Caritas en de Kledingbank van hebben verricht of vrijwilligers die (buiten
2003 tot 2010 ook actief lid van wijkplatform familiebanden) minimaal 15 jaar vrijwilligersNederhoven. Van 1990 tot 1996 was ze secre- werk in Zwijndrecht hebben gedaan.
taris van de Landelijke Oudercontact Trek-

In de laatste raadsvergadering is er
gesproken over het te behalen niveau van de Nederlandse taal door
inburgeraars. Omdat wij van mening zijn dat het niet goed beheersen van onze taal tot problemen
leidt willen wij de inburgeraars opgeleid hebben op het B1 niveau. In
het raadsvoorstel, gebaseerd op de
wet, staat “liefst niveau B1”. De andere partijen met uitzondering van
de PVDA waren het niet met ons
eens. Samen met de PVDA willen
wij een hogere ambitie opgenomen
zien in ons beleid en niet “liefst niveau B1”.

Nieuwe wet inburgering

Liesbeth van Utrecht
Raadslid
ChristenUnie-SGP

Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij
de begeleiding van nieuwkomers
die inburgeringsplichtig zijn. Zij
krijgen een inburgering op maat
aan de hand van een brede intake. De gemeenten begeleiden
straks ook gezinsmigranten en
overige migranten. Zij betalen
hun inburgering altijd zelf.

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

• Onderwijsroute voor jongeren. Zij halen zo snel mogelijk
een schooldiploma
• Zelfredzaamheidsroute; een
route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 niet
haalbaar zijn.
De ChristenUnie-SGP is blij met
deze nieuwe wet. Hiermee wordt
maatwerk geleverd aan mensen
in een kwetsbare positie.
We hebben er vertrouwen in dat
het college deze taak goed kan
uitvoeren, maar we zullen het
proces nauwlettend blijven volgen, omdat wij oog hebben voor
hen die soms over het hoofd dreigen te worden gezien.

Inburgeringsplichtigen leren de
Nederlandse taal op een niveau
waarmee ze zich goed kunnen
redden in Nederland. Er komen 3
leerroutes:
• B1 route; inburgeringsplichtigen spreken en schrijven
binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1.
Reageren kan op Facebook
Daarmee begrijpen zij teksten gemeente Zwijndrecht of mail
die voor het grootste deel
L.van.Utrecht@zwijndrecht.nl
uit veelgebruikte woorden
bestaan.

Ron Bijl is tijdens de raadsvergadering van
20 april opnieuw toegelaten als lid van de
gemeenteraad van Zwijndrecht voor de fractie van de VVD.

RaadsFlits

Zoals gezegd vinden wij dit een
meer dan redelijk vereiste als je in
Nederland wil komen wonen, werken en wil deelnemen aan onze
samenleving.

Reageren kan op Facebook
gemeente Zwijndrecht,
www.facebook.com/
abzwijndrecht/
Taalniveau B1 zal velen van u wei- of via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.
nig zeggen. Mensen die taalniveau
B1 beheersen worden zelfstandige
gebruikers genoemd en kunnen
een eenvoudige uiteenzetting geven over vertrouwde onderwerpen
uit de eigen leef- en werkomgeving.

Ron Bijl terug in de gemeenteraad

Burgemeester Hein van der Loo spreekt Elbert en Wilma Vissers via videoverbinding toe

Verder kunnen deze personen met
redelijk gemak deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het
dagelijks leven, gericht op het onderhouden van sociaal contact en
het regelen van zaken.

Hij volgt hiermee Elbert Vissers op. Ron Bijl is
niet nieuw in de gemeenteraad. Hij was reeds
eerder raadslid van 2008 tot 214 en vanaf 215
tot 2018. Ook verving hij eerder dit jaar tijdelijk zijn fractiegenoot. Tussentijds van 2014
tot 2015 en vanaf 2018 was Ron Bijl ook nauw
betrokken bij het werk van de raad als raadscommissielid.
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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 19 april 2021 tot en met 22 april 2021,
de volgende beschikkingen afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container voor
het afvoeren van verbouwingsmaterialen
op een parkeerplaats bij de Valeriussingel
99 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van
10 mie 2021 tot en met 14 juni 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 16 april tot en met 23
april 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•

•
•
•
•
•
•

Beethovenlaan/Trompetstraat/Serenade (2021-114): het tijdelijk (10
maanden) aanleggen van een bouwuitrit 16-4-2021
Swanendrift 78 (2021-115): het kappen
van 4 bomen 16-4-2021
Händelstraat 89 (2021-116): het bouwen van een schuur aan de zijkant van
de woning 17-4-2021
Parklaan 3 (2021-117): het bouwen
van een zwembad 19-4-2021
Duparcstraat 13 (2021-118): het realiseren van een aanbouw aan de woning
20-4-2021
Schokkershaven 6 (2021-119): het
plaatsen van een dakopbouw 20-42021
Burgemeester de Bruïnelaan 88
(2021-120): het aanleggen van een in-/
uitrit 20-4-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 16 april tot en met 23
april 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•
•
•

Abraham Kuypersingel 63 (2021-051):
het vervangen van de garagedeur door
een vast kozijn met glas 19-4-2021
Dr. Lelystraat 6 (2021-069): het plaatsen van een dakopbouw 21-4-2021
Beethovenlaan/Trompetstraat/Serenade (2021-114): het tijdelijk (10
maanden) aanleggen van een bouwuitrit 21-4-2021

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 16 april tot en
met 23 april 2021 de volgende omgevings-

vergunningen geweigerd.
•

Ballade 87 (2021-058): het plaatsen
van een carport 22-4-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 16 april
tot en met 23 april 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn van
6 weken:
•
•

Waterhoenstraat 1 (2021-062): het
maken van een doorbraak tussen de
keuken en de woonkamer 22-4-2021
Molenweg 66A HJD (2021-063): het
verwijderen van de houten schuur
en het plaatsen van een schuur met
overkapping 20-4-2021

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
Bekendmaking verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 28 april 2021 de volgende verkeersbesluiten bekendgemaakt
in de Staatscourant.
Dit betreft het volgende besluit (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1. Het aanwijzen van de op bijgevoegde
tekening aangegeven parkeervak aan
de Veldbloemlaan als parkeerplaats
uitsluitend bestemd voor het opladen
van elektrische voertuigen door het
plaatsen van het bord E04 uit bijlage 1
van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen”.
2. Dit besluit in werking te laten treden op
de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van 28 april 2021 tot
en met 9 juni 2021 bezwaar maken bij het
college van Burgemeester en wethouders.
De manier waarop u dit kunt doen, staat
elders op deze pagina.

Nadere informatie
De stukken liggen tot en met 9 juni 2021
ter inzage op het gemeentehuis. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met accountmanager parkeren, via telefoon: 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.

Parklaan 3. Het nieuwe zwembad is voor
een deel gelegen buiten het huidige bouwvlak, waardoor een herziening van het
bestemmingsplan nodig is. Tegelijkertijd
worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ter plaatse van het huidige zwembadgebouw ongedaan gemaakt.

Bekendmaking verkeersbesluiten

Inzage
Het bestemmingsplan ligt vanaf 29 april
2021 gedurende zes weken ter inzage in
de publiekshal van het gemeentehuis aan
het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-12.00 uur
- Woensdag van 15.00-20.00 uur

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 28 april 2021 de volgende verkeersbesluiten bekendgemaakt
in de Staatscourant.
Dit betreft het volgende besluit (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd):
www.officielebekendmakingen.nl/):
1. Het aanwijzen van de op bijgevoegde
tekening aangegeven parkeervak aan
de Veilingdreef als parkeerplaats uitsluitend bestemd voor het opladen van
elektrische voertuigen door het plaatsen van het bord E04 uit bijlage 1 van
het RVV 1990 met onderbord “opladen
elektrische voertuigen”;
2. Dit besluit in werking te laten treden op
de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
3. Eén parkeerplaats aan de Pruylenborg
aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door middel
van het plaatsen van verkeersbord E6
inclusief onderbord met kenteken conform bijgaande tekening;
4. Dit besluit in werking te laten treden
zodra het betreffende bord is geplaatst.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van 28 april 2021 tot
en met 9 juni 2021 bezwaar maken bij het
college van Burgemeester en wethouders.
De manier waarop u dit kunt doen, staat
elders op deze pagina.
Nadere informatie
De stukken liggen tot en met 9 juni 2021
ter inzage op het gemeentehuis. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met accountmanager parkeren, via telefoon: 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.
Vaststelling bestemmingsplan
bouw zwembad Parklaan

Nieuw-

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2021 het bestemmingsplan Nieuwbouw zwembad Parklaan heeft
vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw
van een nieuw zwembad ten noorden
van het huidige zwembadgebouw aan de

Om de stukken op het gemeentehuis in te
zien, dient u een afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl of telefonisch een afspraak
te maken via telefoonnummer 14 078.
Het bestemmingsplan is ook in te zien op
www.zwijndrecht.nl (link ‘ruimtelijke plannen’ onder blauwe buttons > doorklikken
op ruimtelijke plannen) en daarnaast is
het bestemmingsplan te raadplegen op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan
via de blauwe knop ‘plannen zoeken’ aan
de hand van het adres Parklaan 3 Zwijndrecht het plan worden gevonden.
Beroep
Op basis van artikel 8.2 Wro kan een belanghebbende gedurende de termijn van
terinzagelegging beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad heeft
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
- een belanghebbende die niet verweten
kan worden dat hij/zij niet op tijd een
zienswijze heeft ingediend;
- een belanghebbende, tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.
Het beroepschrift moet gestuurd worden
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA, ’s Gravenhage. Een beroepschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: naam en adres van de indiener,
dagtekening, omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt, alsmede
de gronden van het beroep.
Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook
een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dat verzoek is

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,-.

beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Aan het instellen
van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over
de hoogte hiervan kunt u contact opnemen
met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

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.

