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Brandweer Heerjansdam zoekt vrijwilligers
De brandweer in Heerjansdam is op zoek naar
vrijwilligers. Stressbestendige inwoners die
onder alle omstandigheden rustig blijven en
het belangrijk vinden om mens en dier te helpen en beschermen. Iets voor u of kent u iemand die geknipt is voor de functie van brandweerman/vrouw bij de post in Heerjansdam?
Kijk dan voor meer informatie op www.gabijdebrandweer.nl. Want alleen met voldoende
vrijwilligers kan de brandweer 24/7 klaarstaan
voor onze veiligheid.

tuele slachtoffers, blust het vuur en beperkt de
schade. Burgemeester Hein van der Loo: “Die
brandweer, dat bent u. Onze brandweer bestaat
grotendeels uit inwoners van Zwijndrecht en
Heerjansdam. Voor een veilige toekomst van
onze gemeente zijn nieuwe handen nodig. Nieuwe collega’s die het team komen versterken.”
Namens de brandweer doet de burgemeester
daarom een beroep op u: “Helpt u de brandweer helpen? Meld u aan. Samen houden we
Zwijndrecht veilig.”

Brandweerwerk is teamwork
In onze gemeente gaat er veel goed. Maar helaas gaat er ook weleens wat mis. Een auto belandt naast de weg of er is brand in een woning.
Dan wordt de brandweer gebeld. Die redt even-

Maak het ze niet te makkelijk!
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen op te lichten. Ook corona levert nieuwe
methodes op: zo doen criminelen zich voor
als verpleger en willen ze u zogenaamd komen prikken. Of een bankmedewerker komt
wel bij u langs, omdat u niet naar de bank
kunt komen. Helaas zien wij dat ouderen vaak
het doelwit zijn van deze oplichters.

De initiatievenmakelaar in
tijden van corona
Als gemeente willen we er zijn voor onze inwoners. Zeker in deze periode waarin mensen het moeilijk hebben door corona en de •
huidige maatregelen. Daarom is er de initiatievenmakelaar. De initiatievenmakelaar biedt
hulp aan inwoners die problemen ondervinden vanwege de huidige coronamaatregelen. •
De initiatievenmakelaar is niet bedoeld ter
vervanging van het huidige hulpaanbod. Wel
is de makelaar in deze coronatijd een aanvulling op het aanbod.

Daarom hebben het ministerie van Justitie en
Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en
zes ouderenorganisaties de handen ineengeslagen om voorlichting te geven over de verschillende methodes van deze oplichters.

Hoe werkt het?
De initiatievenmakelaar brengt partijen met elkaar in contact, zodat vraag en aanbod elkaar
vinden. Voorbeelden hiervan zijn:

De hele maand april, de Maand van de Senioren en Veiligheid, krijgt u allerlei goede tips
hoe u geen doelwit van oplichters wordt. Kijk
ook op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Een gewaarschuwd mens telt immers
voor twee!

•

•

(Nieuw) beleid voor APV – standplaatsen
De gemeente is op dit moment bezig met een
nieuw beleid voor standplaatsen. Er wordt onder andere gekeken naar locaties voor kramen
of verkoopwagens, hoeveel plek er is op een
locatie en hoe de locatie gebruikt mag worden.
Hiermee beogen we ondernemers meer duidelijkheid te bieden en houden we aandacht voor
bestaande winkelcentra en weekmarkten.

ties, zodat dit kan worden meegenomen in het
nieuwe beleidsvoorstel. Een uitwerking hiervan
wordt medio mei aan de Marktadviescommissie
(MAC) voorgelegd voor advies. Vervolgens vindt
besluitvorming plaats in het college van burgemeester en wethouders.

Ook meedenken?
Bent u ook belanghebbende en heeft u geen
Vragenlijst
brief ontvangen? Neem dan contact op met de
Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk gemeente via 078-7703714 of
een bijeenkomst te organiseren. Om die reden g.smits@zwijndrecht.nl
zijn alle standplaatshouders en belanghebbenden gevraagd een vragenlijst in te vullen.
De gemeente hoopt op zoveel mogelijk reac-

Een vereniging of dansschool mag nog
niet binnen lesgeven en zoekt een locatie
om buiten te sporten of te dansen. Zij
hebben hulp nodig bij het vinden van een
geschikte locatie.
Een onderneming heeft personeel over
en zoekt tijdelijk werk voor zijn mede-

werkers. De initiatievenmakelaar verwijst
door naar de beschikbare ‘loketten’.
Een vereniging of instantie heeft door de
coronamaatregelen te weinig vrijwilligers.
De initiatievenmakelaar helpt zoeken
naar geschikte vrijwilligers.
Inwoners zonder eigen vervoer die bovendien hulpbehoevend zijn, komen in de
problemen doordat zij niet naar de vaccinatielocatie kunnen reizen. De initiatievenmakelaar zoekt naar een oplossing.

Kent u (groepen) inwoners die op zoek zijn naar
hulp, maar deze niet weten te vinden? Mail dan
naar: Karin van Kester via het emailadres:
wijkbureau@zwijndrecht.nl. Onze initiatievenmakelaar gaat dan aan de slag om te kijken of
zij mooie matches kan maken of u kan helpen
te verwijzen naar de aangeboden hulp.

Lever anoniem je mes in
Een mes op zak, sommige jongeren vinden
dit ‘normaal’. Maar het is niet normaal en
zelfs verboden. Steeds vaker horen we in het
hele land over messteekincidenten onder jongeren, soms zelfs met dodelijke afloop. Als
onderdeel van de landelijke aanpak om de
verharding van de straatcultuur een halt toe
te roepen, is de messen-inleveractie #No
Shank bedacht. Jongeren kunnen in de actieweek anoniem en ongestraft hun messen
inleveren. Vuurwapens kunnen tijdens deze
actie niet anoniem ingeleverd worden, maak
hiervoor tijdens kantooruren een afspraak via
telefoonnummer 0900-8844.

Actieweek Zwijndrecht/Ambacht: maandag 12
t/m donderdag 15 april
In de actieweek kun je tussen 15.00 en 17. 00
uur dagelijks je mes(sen) inleveren op de volgende adressen:
Maandag 12 april: Baxhuis, Hoge Kade 58,
Hendrik-Ido-Ambacht.
Dinsdag 13 april: Wijkcentrum Kubiek, Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht.
Woensdag 14 april: Wijkcentrum Xiejezo, Grote
Beerstraat 10, Zwijndrecht.
Donderdag 15 april: Wijkgebouw Hart van
Meerdervoort, Perkstraat 57, Zwijndrecht.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Verkiezingen 2022

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Carrousel over transitie Service
Centrum Drechtsteden en oriëntatieavond raad over zwembad, transitie
warmte en aanpak wateroverlast op
13 april

Evelien van der Linden
Raadslid ZPP

Dinsdagavond 13 april is er een carrousel
over de transitie Service Centrum Drechtsteden. Ook zijn er die avond oriëntatieavonden
over zwembad, transitie warmte en aanpak
wateroverlast.

Ingenieursbureau Drechtsteden, Bureau
Drechtsteden, Regiogriffie, Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en
Onderzoekscentrum Drechtsteden naar de
gemeente Dordrecht. Aan de raad wordt gevraagd een uitgangspuntennotitie met de kaMeer informatie en/of de vergadering live ders voor deze overgang vast te stellen.
volgen kijk op onze website www.raadzwijndrecht.nl bij vergaderstukken en/of video 19.30 - 21.00 uur: Oriëntatie Transitie visie
warmte
(live)
De raad wordt via een presentatie meegenomen in de concept transitievisie warmte,
19.30 - 20.55 uur: Oriëntatie Zwembad
De gemeenteraad heeft de plattegronden waarin ook een terugkoppeling van de resulvastgesteld voor het nieuwe zwembad. Er is taten inzake participatie wordt gegeven.
toen beloofd dat er nog een presentatie gegeven wordt over de verdere uitwerking van 21.15 - 22.30 uur: Oriëntatie Aanpak waterhet ontwerp. Deze presentatie vindt op deze overlast
avond plaats. Na deze oriëntatieavond wordt De extreme buien in de zomer van 2020 zijn
geëvalueerd, de conclusies worden toegede omgevingsvergunning aangevraagd
licht.
21.00 - 22.30 uur: Carrousel Transitie Ser- Om de overlast in de toekomst te beperken
zijn er berekeningen gemaakt en maatregevice Centrum Drechtsteden
Eind 2020 is een startschot geven voor de len uitgewerkt die worden toegelicht.
overgang van Servicecentrum Drechtsteden,

Plan van aanpak voor grondstoffenbeleidsplan
B&W vraagt om een richtinggevende uitspraak
Enkele jaren geleden heeft de landelijke
overheid de doelstellingen voor huishoudelijk afval vastgesteld; maximaal 100 kg
restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding. Daarnaast is het beheersbaar
houden van de maatschappelijke kosten een
extra doel dat gesteld is. College van B&W
vroeg tijdens de carrousel van 23 maart aan
de gemeenteraad om een richtinggevende
uitspraak te doen over het grondstoffenbeleidsplan waarmee de doelstellingen behaald moeten worden.
Reductie aantal kilo restafval
Door het opstellen van het grondstoffenbeleidsplan wordt tegemoet gekomen aan de
oproep van de raad om voor de kadernota
een plan gereed te hebben hoe Zwijndrecht
binnen twee jaar een forse reductie van het
aantal kilo restafval kan realiseren per inwoner en de afvalstoffenheffing met minimaal
10% omlaag kan brengen.

Recycle-tarief
Onderdeel van het grondstoffenbeleidsplan
is het recycle-tarief. 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.
Kritische vragen
Evert-Jan van de Mheen van CDA is blij dat
het onderwerp afval aangepakt wordt, maar
heeft nog wel wat vragen. Hij vraagt zich af
waarom er bij dit systeem gebruik wordt gemaakt van ondergrondse containers: “Waarom is de optie van mini containers niet genoemd? Deze zijn goedkoper.” Hartingsveldt
van ChristenUnie-SGP en Schipper van D66
vragen zich af of HVC wel de juiste partij is
om mee in zee te gaan.
Vanwege de tijd was er voor wethouder Jacqueline van Dongen geen gelegenheid de gestelde vragen te beantwoorden en worden de
vragen schriftelijk beantwoord.

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

Op woensdag 16 maart 2022 zijn
in Nederland de verkiezingen voor
de gemeenteraad van circa 335 gemeenten. Een belangrijke dag voor
bewoners om te bepalen wie namens hen onder meer kijkt naar de
woonomgeving. Moeten er meer
koop- of huurwoningen komen? Of
is er genoeg groen in de gemeente
en werk? Wanneer heeft iemand
recht op een bijstandsuitkering?
Hoe zit het met jeugdzorg, de lichte
langdurige zorg of begeleiden van
mensen met een arbeidsbeperking
naar een passende baan? Dat zijn
niet zomaar zaken. Maar zaken
waar uw gekozen vertegenwoordi-

ger over beslist. Waar welke partij
voor staat is verschillend. Maar alle
partijen zijn op zoek naar enthousiaste mensen die op de kieslijst
willen staan om een steentje bij te
dragen aan een fijne, gezonde en
veilige gemeente om in te wonen.
Ben je benieuwd wat het raadswerk inhoudt? Schuif eens aan bij
een fractieoverleg!
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht,
E.vander.Linden@zwijndrecht.nl

Woonzorgvoorziening Heerjansdam

Robert Kreukniet
Fractievoorzitter VVD

Dinsdag 30 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de
wijziging voor het bestemmingsplan waarmee het mogelijk wordt
om door een verbouwing en uitbreiding van het voormalig gemeentehuis van Heerjansdam 19
zorgwoningen te realiseren. In
de Brug van vorige week stond
een halve pagina groot verhaal
dat de wethouder voor deze wijziging brede steun kreeg. Alleen
de VVD en ZPP stemden tegen.
En terecht wat de VVD betreft.
Zoals ondergetekende ook bij de
raadsbehandeling heeft aangegeven hebben we oog voor de wens
tot het ontwikkelen van het voormalig gemeentehuis. Een woonzorgvoorziening in Heerjansdam
is naar onze mening zeker een
goede ontwikkeling. Alleen als
in een project aan alle kanten de
grenzen van de mogelijkheden

worden opgezocht is wat de VVD
betreft de maatschappelijke balans voor de omgeving weg. Hoe
kan er worden ingestemd met een
beperking tot maximaal 2 uur zon
op het huis van een omwonende?
Hoe kan er worden ingestemd
met het feit de een omwonende
niet eens met een aanhanger bij
de woning kan komen? En zo zijn
er nog vele punten te noemen
waar de grenzen van het toelaatbare wordt opgezocht. Wij zeggen
niet doen. Maar goed de democratie heeft gesproken en we zullen het uiteindelijke resultaat met
veel belangstelling beoordelen.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail naar
R.Kreukniet@zwijndrecht.nl

Een plek voor iedereen in Zwijndrecht
Gemeenteraad stelt extra budget beschikbaar
Een plek voor iedereen is een plan om verder toe te werken naar een inclusieve samenleving waarin kwetsbare inwoners met
psychosociale problemen zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen. College
van B&W heeft de raad gevraagd een budget van 28.500 euro beschikbaar te stellen
voor het voortzetten van het in 2019 vastgestelde plan.
Naast het beschikbaar stellen van het budget
wordt voorgesteld een eigen bijdrage in te
voeren voor de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang. Voor vergelijkbare voorzieningen binnen de WMO geldt deze
bijdrage al. Om dit in te kunnen invoeren
dient de verordening te worden gewijzigd.
Raadsfracties gaan akkoord met plan
De raadsfracties begrijpen dat het nodig is
om het budget beschikbaar te stellen en zijn

akkoord met het plan. Wel hadden de verschillende partijen nog een aantal vragen.
Kahveci van PvdA en Slobbe-Voogt van CDA
merken op dat het vorige plan nog niet geëvalueerd is. Freek Hartmeijer wil graag aandacht voor mensen die op straat leven: “Is er
al zicht op het aantal dak- en thuislozen in
onze gemeente? Op welke wijze worden zij
ondersteund?”
Wethouder Ronald de Meij geeft aan dat het
plan in 2019 opgestart is, maar de uitvoering
van het plan doorgeschoven is vanwege corona. Verder ziet hij ook het probleem rondom de groeiende groep jongeren die dak- en
thuisloos zijn: “Aan de meest kwetsbare in
deze groep is gedacht in dit plan”.
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Programma

Cursus
Politiek Actief

- Hoe werkt de gemeenteraad?
- Hoe gaat een debat?
- Praktische opdrachten.
- Ontmoetingen met raadsleden
en bestuurders.

Wanneer is de cursus?
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten:

Denk je wel eens: ik zou willen weten hoe de politiek
werkt? Wil je weten hoe je invloed kunt uitoefenen?
Meedoen in de lokale politiek is misschien wel leuker en
eenvoudiger dan je denkt. In mei starten we met een
cursus PolitiekActief. Die is bedoeld voor inwoners van de
gemeente Zwijndrecht. De cursus bestaat uit vijf avonden
waarop we verschillende onderwerpen bespreken.
Hoe werkt de politiek?
Welke actieve rol kun jij als inwoner spelen?
Over welke onderwerpen neemt de gemeente
Zwijndrecht een besluit en wanneer beslist
de Rijksoverheid? Wat zijn de taken van de
burgemeester en de wethouders en welke
bevoegdheden heeft de gemeenteraad? Hoe
kan je zelf raadslid worden? Je leert het bij de
cursus Politiek Actief.

Wie geeft de cursus?
Met deze cursus wil de gemeente inwoners enthousiast maken om
politiek actief te worden. De cursus wordt georganiseerd door de
gemeente Zwijndrecht en ProDemos, een organisatie die als doel
heeft aan zoveel mogelijk mensen uit te leggen hoe de democratie
werkt.

Heb je vragen of wil je je aanmelden?
Neem dan contact op met
griffie@zwijndrecht.nl of tel 078 7703514.
bent met
Zorg dat je op tijd
or je het
vo
nt
aanmelden. Wa
vol .
s
rsu
cu
de
weet zit

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Drechtsteden
Bent u actief als zelfstandige in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig?
Vraag dan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-4) aan.

Natuurlijk hopen we dat we dan weer in het gemeentehuis bij elkaar
kunnen komen. Maar als dat nog niet kan, dan
geven we de cursus digitaal. In maart 2022 zijn de
verkiezingen voor de gemeenteraad. Dus dit is een
mooi moment om nu de gratis cursus te volgen.

U kunt de aanvraag indienen tot 1 juli 2021.
Kijk voor de voorwaarden en hoe u een aanvraag kunt indienen op www.socialedienstdrechtsteden.nl (onder het kopje ‘nieuws’).

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte.
- Ringdijk parallelweg - werkzaamheden
riool en bestrating.
- Stationsweg-Karel Dormanlaan – werkzaamheden aan de verkeerslichten
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info: www.zwijndrecht.
nl/walburgknaptop

- Sterrenbuurt – groot onderhoud.
- Stationsweg-Karel Doormanlaan – vervangen verkeerslichten.
- Heerjansdam fietspad ten zuiden van
Heerjansdam tussen de Randweg en de
Oude Maas hinder/geen afsluiting.
- Burg. Jansenlaan – rioolinspecties en
reiniging.
- Jollensteiger – herbestrating.

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode
van 29 maart 2021 tot en met 04 april 2021,
de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning tijdelijke geluidsontheffing in
verband met noodzakelijk onderhoud aan
het spoor. Dit in de periode van week 23,
24, 25 en 26 2021 (van donderdag 00.00
uur tot en met zondag 24.00 uur).
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het inrichten van een tijdelijke bouwplaatsinrichting binnen een groenstrook

aan de Drakesteijn. De bouwplaatsinrichting is nodig ter ondersteuning van grootschalig onderhoud aan diverse woningen
in vier omliggende werkgebieden. Dit onderhoud zal plaatsvinden van 29 maart
2021 tot en met 30 juli 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een afvalcontainer

op een parkeerplaats aan de Laan van
Nederhoven 84 in Zwijndrecht. Dit voor de
periode van 24 maart 2021 tot en met 06
april 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van maximaal twee
containers (24m2) aan de Uilenkade (waterkant) in Zwijndrecht. De containers wor-

den gebruikt als opslag voor onderdelen.
Dit voor de periode van 30 maart 2021 tot
en met 30 april 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
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Vervolg Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 26 maart tot en met 2
april 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•
•
•

•

•

•

Parijseplein 17 (2021-098): het realiseren van een dakopbouw 28-3-2021
Parklaan 1 (2021-099): het realiseren
van een aanlegsteiger 27-3-2021
Gerrit Kögelerstraat 20 (2021-100):
het realiseren van een dakopbouw
29-3-2021
Laan van Nederhoven 29 (2021-101):
het realiseren van een dakopbouw
en het wijzigen van gevelkozijnen
29-3-2021
Officiersvliet 37 (2021-102): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 30-3-2021
Landmanweg 25 (2021-104): het
realiseren van een wanddoorbraak
1-4-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 26 maart tot en met 2
april 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•
•

•

•

•

•

Jeroen Boschlaan 29 (2020-238): het
bouwen van een woning 1-4-2021
Buizerdstraat 21 (2020-274): het
bouwen van een aanbouw aan de achtergevel van de woning 1-4-2021
Burgemeester de Bruïnelaan 1E (2020287): het vervangen van de bijkeuken
naar tuinkamer 29-3-2021
Lodewijk van Nassaustraat 75 (2021033): het vervangen van de draagbalken t.b.v. het plaatsen van een vaste
trap 1-4-2021
Lodewijk van Nassaustraat 75 (2021044): het plaatsen van een meterkast
1-4-2021
Anna Paulownastraat 8 (2021-060):
het tijdelijk huisvesten van de school
Ds. Abraham Hellenbroekschool 1-42021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 26 maart
tot en met 2 april 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn van
6 weken:
•

Jeroen Boschlaan 43 (2021-036): het

plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achterzijde van de woning
30-3-2021
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
Gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis Heerjansdam
Burgemeester en wethouder van Zwijndrecht maken op grond van de artikel
3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 30
maart 2021 het bestemmingsplan ‘Woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis
Heerjansdam’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Tevens is op 30 maart 2021 een omgevingsvergunning verleend (2019-107) voor
de realisatie van een woonzorgvoorziening
aan de Dorpsstraat 33 te Heerjansdam.
Het bestemmingsplan maakt de realisatie
van een drielaags gebouw achter het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat
33 te Heerjansdam mogelijk. Dit gebouw
wordt via een corridor verbonden met het
voormalige gemeentehuis en het geheel
krijgt de functie van woonzorgvoorziening (19 zorgappartementen). Het carillon
wordt hiervoor verplaatst naar de zijgevel
van het voormalige gemeentehuis. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen
wij u naar de Notitie zienswijzen waarin de
wijzigingen zijn vermeld.
Coördinatieregeling
Artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke
ordening en de Coördinatieverordening
Zwijndrecht maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende
besluiten tegelijk worden behandeld. De
aanvrager heeft verzocht om op grond van
de coördinatieverordening naast het ver-

zoek om herziening van het bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning voor de
realisatie van een woonzorgvoorziening
gecoördineerd te behandelen.
Inzage
Het bestemmingsplan met bijbehorende
stukken liggen vanaf 9 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 13.00-19.00 uur
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 (via de link ‘Ruimtelijke plannen’ onder de blauwe buttons
en vervolgens via ‘Ruimtelijke plannen’
en ‘Vastgestelde bestemmingsplannen’.
Daarnaast is het bestemmingsplan te
raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik hiervoor op ‘plannen
zoeken’ en voer vervolgens het adres
‘Dorpsstraat 33 Heerjansdam’ in, waarna
aan de linkerzijde van het scherm het betreffende plan kan worden aangeklikt. Het
planidentificatienummer is NL.IMRO.0642.
BP16Herzgemhuishjd-3001.
Beroep
Ingevolge artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de
mogelijkheid van beroep als één besluit
gezien. Tegen het gecoördineerde besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan
en verlening van de omgevingsvergunning
kan gedurende de beroepstermijn (tot en
met 20 mei 2021) door de volgende personen en/of instanties beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (ABRS), Postbus
20019, 2500 EA Den Haag:
• 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.

Degene die beroep heeft ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige
voorziening worden griffierechten geheven.

Verkeersbesluit:
1. Circa 7 langsparkeervakken weg te nemen op het Veerplein, door de vakken
af te zetten met hekwerk met als doel
om terrassen van tijdelijke aard toe te
staan tot 31 december 2021;
2. Besluit 1 in werking te laten treden zodra de hekwerken zijn geplaatst.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking daags na
afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak is
ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van 8 april 2021 tot
en met tot en met 20 mei 2021 bezwaar
maken bij het college van Burgemeester
en wethouders. De manier waarop u dit
kunt doen, staat elders op deze pagina.

Ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen
Voor: het brandveilig gebruiken van de
tijdelijke huisvesting van de Ds. A. Hellenbroekschool
Locatie: Anna Paulownastraat 8, Zwijndrecht
Type: Integraal
De aanvraag, de ontwerpbeschikking
en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 9 april 2021 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Zwijndrecht.
Gedurende bovenvermelde termijn kan
een ieder schriftelijk zijn zienswijze indienen. Uw zienswijzen kunt u richten aan:
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.
Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen
de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.
Bekendmaking verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 2 april 2021 het volgende verkeersbesluit bekendgemaakt in de
Staatscourant.
Dit betreft de volgende besluiten (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd): www.officielebekendmakingen.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,-.

Nadere informatie
De stukken liggen tot 20 mei 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.

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.

