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Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van der Loo

14 december 2020

‘Juist nu voel ik het als mijn plicht om goed naar u te blijven luisteren’
Nederland in lockdown

Burgemeester Hein van der Loo heeft maandagavond 4 januari 2021 op video zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. Een groot deel van
de toespraak stond in het teken van corona.
De burgemeester zegt in de toespraak dat hij
weigert om het leven met corona ons nieuwe
normaal te noemen: “Ik wil het bestrijden, de
kop indrukken en definitief uitschakelen.”
Normaal gesproken houdt de burgemeester zijn
nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie. Die ging dit jaar vanwege het coronavirus
niet door. Het decor van de toespraak was dit
jaar een lege publiekshal in het gemeentehuis.
Burgemeester Van der Loo moedigt inwoners
van Zwijndrecht aan om strijdbaar, veerkrachtig
en saamhorig te blijven. Hij vraagt hen ook om

een kritische blik die volgens hem nodig is om
hemzelf als burgemeester en andere bestuurders scherp te houden. De burgemeester voelt
het meer dan ooit als zijn verantwoordelijkheid
om Zwijndrecht in deze crisis vooruit te duwen.
“Daarbij vind ik het juist nu mijn plicht om goed
naar u te blijven luisteren.”
In zijn toespraak ziet Van der Loo licht aan het
eind van de tunnel. Nu deze week een begin
wordt gemaakt met vaccineren van zorgmedewerkers, verheugt de burgemeester zich op
de tijd dat bedrijven weer aan de slag kunnen,
scholen weer open gaan en er weer samen gesport en gezongen kan worden. Hij vindt het belangrijk om door de kommer en kwel van corona
heen te kijken. Hij noemt als voorbeeld een aan-

tal mooie projecten die dit jaar van start gaat.
Zo komen er nieuwe woningen in de nieuwe wijk
DiZtrikt tussen de A16 en het spoor. Na de zomer
begint de bouw van een nieuw zwembad. De gemeente blijft inzetten op een separate goederenspoorlijn en een gedeeltelijke overkapping
van de A16.
De volledige nieuwjaarstoespraak van de burgemeester kunt zien en nalezen op
www.zwijndrecht.nl/digitalenieuwjaarstoespraak
of scannen via onderstaande QR-code.

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een
minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Niet-essentiële winkels dicht.
Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Groepen

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor noodzakelijke reizen.
Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis tot half maart.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Onderwijs en kinderopvang*
Contactberoepen

Publiek toegankelijke locaties

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Sport
Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.
Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden.

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.
Kinderopvang dicht.

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Binnensportlocaties dicht.
* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Bewoners kijken naar elkaar om!
Een enthousiast team dames uit Zwijndrecht
van het team “Christmas in the Box” wilde
dit jaar iets betekenen voor de eenzame zelfstandig wonende ouderen in Zwijndrecht. Zij
wilden de senioren tijdens de kerstdagen een
hart onder de riem steken door hen te laten
weten dat er aan hen gedacht wordt en dat zij
niet zijn vergeten. Juist in deze periode waarin eenzaamheid alleen maar is toegenomen,
doordat bezoek vaak niet mogelijk was of activiteiten niet door konden gaan.

pen periode plaatsen zij diverse oproepen via Visuil en Marianne Gödden van dit vrijwilligerde krant en Social Media, zodat bewoners ie- steam willen iedereen die een sponsor bijdrage
heeft gedaan of op een andere manier heeft
mand aan konden melden.
geholpen om deze actie mogelijk te maken van
harte bedanken.
Tasjes vullen
Op zondag 20 december was het zover, de dames gingen aan de slag om alle tasjes te vullen Veel eenzaamheid
om ze daarna bij de mensen thuis te brengen. Moe maar voldaan kijken de dames terug op de
Die dag ontvingen zij veel blije en verraste re- actie. Waarbij zij concluderen dat er toch best
acties van de senioren. Deze mooie kerstactie is veel eenzaamheid is in Zwijndrecht. Daarom
niet de eerste actie van dit team. De afgelopen willen zij in 2021 weer rond de tafel met elkaar
jaren organiseerden zij met kerst ook een kerst- om te kijken welke acties er nog meer mogelijk
Crowdfunding
zijn. Kijk voor meer informatie op hun website
lunch en diner om mensen samen te brengen.
Daarom zijn zij een crowdfunding actie gestart
www.christmasinabox.nl
om geld en producten te verzamelen, waarmee Bedankt!
zij leuke gevulde kersttasjes hebben gemaakt Sonja van Dijk, Jolanda Stam, Marja de Bruijn,
om thuis te brengen bij de mensen. De afgelo-

Sonja van Dijk, Jolanda Stam, Marja de Bruijn, Viskil en Marianne Gödden van het team ‘Christmas in
the Box’.

Ik geef je een lichtje
Ook in Heerjansdam bedachten enkele bewoners een prachtige kerstactie. Zij bezorgden in
de kerstperiode bij maar liefst 60 bewoners een
mooi kaarsje en wat lekkers met een persoonlijke kerstboodschap. De actie was bedoeld voor
mensen die eenzaam zijn of op wat voor manier
dan ook getroffen zijn door de coronacrisis.
Ciska Kokkelink uit Heerjansdam is met de actie
gestart en medebewoners Maja Crnjavic en Anneke Gouw sloten zich al gauw bij deze mooie
actie aan. Op voorhand deden zij meerdere
malen de oproep aan de mede dorpsbewoners:
‘kijk om je heen in je buurt en laat ons weten
wie een lichtje kan gebruiken deze kerst’.

Ciska Kokkelink uit Heerjansdam is met de actie gestart en medebewoners Maja Crnjavic en Anneke
Gouw sloten zich al gauw bij deze mooie actie aan.
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Zwijndrecht maakt samen
muziek; doet u mee?
Net als vele andere sectoren, heeft ook de
cultuursector het zwaar door de coronacrisis.
Theaters zijn gesloten, mensen kunnen niet
meer naar musea en zingen en spelen in uw
koor of orkest zijn ook niet meer zo vanzelfsprekend. En dat terwijl musiceren en zingen
juist zo ontspannend en ontladend werkt.
Daarom maken we in Zwijndrecht nu thuis,
volledig coronaproof, een eigen lied. Dit wordt
het grootste orkest én koor van Zwijndrecht;
alle inwoners! Speelt of zingt u ook mee?
Het lied
Op het nummer ‘ik heb je lief’ van Paul de
Leeuw heeft burgemeester Hein van der Loo
een nieuwe tekst geschreven, speciaal toegespitst op de cultuursector. Want Zwijndrecht
heeft een hart voor cultuur. Om mee te doen,
hoeft u niet in een orkest of koor te zitten. Het
enige wat belangrijk is, is dat u een mobiele telefoon heeft. U vindt de tekst van het lied hieronder.

Hoe kunt u meedoen?
Het is de bedoeling dat u uw eigen zang of instrumentele begeleiding opneemt met, bijvoorbeeld, uw telefoon. Hoe u dit goed kunt doen,
leest u ook op www.zwijndrecht.nl/hartvoorcultuur. Lees de instructies goed door, zodat
we er een mooi geheel van kunnen maken.
Deadline
Het aanleveren van de video’s kan tot en met
24 januari via de mail naar cultuur@zwijndrecht.nl. De informatie hierover vindt u ook op
de website.
Zwijndrecht heeft een hart voor cultuur en het
zou ontzettend leuk zijn als u ook meedoet!
Scan de onderstaande QR-code en vind meteen
de juiste bladmuziek!

Zingt of speelt u mee?
Op de website www.zwijndrecht.nl/hartvoorcultuur vindt u de bladmuziek en de mp3’s voor
de instrumenten en de zangers. Iedereen kan
meedoen, van jong tot oud en zelfs beginnende
instrumentalisten. We hebben namelijk met
ontzettend veel instrumenten en niveaus rekening gehouden.

Het lied ‘ik heb je lief’
‘K Heb je lief met zoveel mensen, ‘t is veel meer dan houden van
Denk aan je klanken op de planken, nu dat eventjes niet kan
Jouw volle zalen en concerten, zetten mij in vuur en vlam
Maar je vult nu slechts de stilte, van Groote Lindt tot Heerjansdam

Haal winst uit uw woning

Digitaal wijkspreekuur
Ronald de Meij
De wijkspreekuren kunnen momenteel niet
live gehouden worden vanwege de coronamaatregelen. Toch wil wethouder Ronald
de Meij de bewoners van de wijk Noord
graag de gelegenheid geven om met hem
te praten over onderwerpen die hen bezighouden.

17.30 uur een online wijkspreekuur! Dus heb
je een vraag aan de wethouder over jouw
wijk of buurt?

Stuur dan even een mailtje naar wijkbureau@zwijndrecht.nl en vermeld daarin je
naam, je telefoonnummer en waar je het
over wilt hebben. Dan neemt Ronald op 11
Daarom is er op 11 januari tussen 16.30 en januari contact met je op.

Heeft u een koopwoning of appartement en
woont u in Zwijndrecht of Heerjansdam? Dan
heeft u als het goed is in mei 2020 een brief
met waardebon ontvangen. De waardebon had
een waarde van 70 euro die u kon besteden
aan energiebesparende maatregelen. Heeft u

nog geen gebruik gemaakt van de waardebon
of bent u ‘m kwijt? Lees dan op www.winstuitjewoning.nl/waardebon. In een paar simpele
stappen kunt u alsnog voor 70 euro gratis producten kopen!
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Wegafsluitingen
Hieronder vindt u een overzicht van alle wegafsluitingen en omleidingen in de gemeente Zwijndrecht. Op www.zwijndrecht.nl/wegafsluitingen
kunt u de omleidingen zien op een interactieve
kaart.
Wegafsluitingen wijk Centrum

Wegafsluitingen wijk Kort Ambacht
Geen wegafsluitingen
Wegafsluitingen wijk Noord
Geen wegafsluitingen

Wegafsluitingen wijk Nederhoven
Geen wegafsluitingen

Ringdijk parallelrijbaan (externe aannemer; bij
Euryza)
De Ringdijk parallelrijbaan (bij Euryza) is afgesloten vanwege werkzaamheden aan de riool en
de bestrating. De datum wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, is nog niet bekend. Fietsers
worden onder aan de dijk omgeleid. Voetgangers worden aan de overzijde omgeleid.

Wegafsluitingen dorp Heerjansdam en het buitengebied tussen Zwijndrecht en Heerjansdam
Geen wegafsluitingen

Wegafsluitingen Bedrijventerreinen
Geen wegafsluitingen

•

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

Wegafsluitingen wijk Walburg
Winkelcentrum Walburg
Het parkeerterrein van winkelcentrum Walburg
knapt op! Op onze website www.zwijndrecht.
nl/walburgknaptop kunt u op de hoogte blijven
over de laatste stand van zaken over de werkzaamheden.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Stukken ter
inzage

Colofon

Anjerstraat 64 (2020-235): kappen van een boom 29-12-2020
Plantageweg 28 (2020-237):
kappen van een boom 29-122020
Domela Nieuwenhuisstraat 2
(2020-243) : kappen van een
boom 29-12-2020
Anjerstraat 56 (2020-252): kappen van een boom 29-12-2020
Opera 57 (2020-151): kappen
van 4 bomen 30-12-2020

Ingediende aanvragen
•
In de periode van 24 december tot en
met 31 december 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsver- •
gunning ingediend (adres, activiteit,
datum ontvangst):
•
•
Van Hogendorplaan 10 (2020258) het verwijderen van draag- •
muren 27-12-2020
•
Burg. de Bruïnelaan 1E (2020259) het vervangen van bijkeuBezwaar maken
ken naar tuinkamer 31-12-2020
Tegen genoemde besluiten kunt u
een bezwaarschrift indienen bij het
Verleende omgevingsvergunning re- college van burgemeester en wetguliere procedure
houders. De manier waarop u dit kunt
In de periode van 24 tot en met 31 doen staat verderop in deze publicadecember 2020 zijn de volgende aan- tie.
vragen om een omgevingsvergunning
verleend (adres, activiteit, datum be- Nadere informatie
sluit):
Meer informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
•
Kreekweg 8 (2020-231): kappen telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
van 5 bomen 29-12-2020
gemeente@zwijndrecht.nl

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op 16 december 2020 is een melZ-20-382437
Kennisgeving besluit buiten behan- ding ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”.
deling
Wet algemene bepalingen omge- Het gaat over het oprichten van een
Cermentbouw gelegen Noordweg 2
vingsrecht
te Zwijndrecht. Deze melding is afReguliere procedure
gehandeld onder zaaknummer Z-20Het college van burgemeester en 383989.
wethouders van de gemeente Zwijndrecht maakt bekend dat zij in het Indien daaraan behoefte bestaat
kader van de Wet algemene bepalin- kunnen, onder verwijzing naar het
gen omgevingsrecht heeft besloten zaaknummer, inlichtingen worden
de aanvraag van Bruinsma Handel en ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Scheepvaart B.V. buiten behandeling Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770
85 85.
te stellen.
De aanvraag betreft het plaatsen van De directeur van de Omgevingsdienst
een nieuwe elektrische kraan aan de Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
kade.
Locatie: Lindtsedijk 30 te Zwijndrecht uitsluitend een informatief karakter
heeft.
Besluitdatum: 30 december 2020.
BEKENDMAKINGEN

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

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

Steeds meer producten zijn ook
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

digitaal te krijgen op
www.zwijndrecht.nl
Langskomen op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen

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,-.

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.

