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Blijf op de hoogte van duurzaam nieuws in Zwijndrecht
Kent u de website www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl? Hierop leest u allerlei tips en
inspirerende voorbeelden op het gebied van
duurzaamheid.
Binnen de thema’s Klimaat, Groen, Circulair
en Energie delen we tips die bijdragen aan
een mooie en gezonde gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het doneren van kleding die u
niet meer gebruikt. Zo hoeft iemand anders
de spullen niet nieuw te kopen en besparen
we CO2, omdat er minder nieuwe kleding geproduceerd wordt. Of dat het goed is uw tuin

of balkon zo groen mogelijk te houden. Zo link. Zo ontvangt u de laatste tips meteen in
zorgen we voor meer plekken om regenwater uw mailbox.
op te vangen bij hevige regenval. En helpen
we onze omgeving zo koel mogelijk te houden in warmere periodes.
Meer tips lezen? We hebben er genoeg!
Voor meer tips kunt u dus rechtstreeks naar
www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl. Daar vindt
u volop inspiratie. Wilt u niks missen? Meld u
via onze website dan ook meteen aan voor de
nieuwsbrief Zwijndrecht Gaat Duurzaam. Onderaan op de startpagina vindt u de aanmeld-

Regionale Adviesraad Wmo
Drechtsteden zoekt voorzitter
met sociaal hart!
Komt u als voorzitter de Regionale Ad- over het beleid en de uitvoering op regiviesraad Wmo Drechtsteden versterken? onaal niveau. Daarnaast start er een proMeld u dan voor 2 april 2020 aan!
ces om de Regionale Adviesraad door te
ontwikkelen naar een bredere adviesraad.
De Regionale Adviesraad geeft gevraagd Meer weten? Lees de hele profielschets
en ongevraagd advies aan de Sociale op www.regionaleadviesraadwmodrechtDienst Drechtsteden (SDD) en het Alge- steden.nl. Reageren kan tot en met 1 april
meen Bestuur (AB) over de Wmo-maat- 2022.
werkvoorzieningen. Dit advies kan gaan
over de beleidsvoorbereiding, maar ook

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a
- tot en met december 2022 - grote
aanpak openbare ruimte
- Munnikensteeg Parallelweg - 25 en
26 januari 2022 – halve rijbaan afsluiting
- Julianabuurt - 7 februari tot en met
11 februari 2022 - kabel en leiding
werkzaamheden
- Hoveniersstraat - 4 maart 202 tot en
met 22 maart 2022 – halve rijbaan
afsluiting
- Bootjessteeg - 24 januari 2022 tot en
met 4 februari 2022 – werkzaamheden aan de bushaltes
- Slagveld - 10 januari 2022 tot en met

4 maart 2022 – kabel en leiding werkzaamheden
- Witte de Withstraat - tot aan de
bouwvak 2022 - werkzaamheden in
de buurt rondom de Witte de Withstraat.
- Jeroen Boschlaan - afhankelijk van
de weersinvloeden tot maximaal het
eerste kwartaal gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer- rioolvervanging en herinrichting van de
buitenruimte.
• Sportlaan - t/m maart 2022- riool- en
herinrichtingswerkzaamheden.

Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Oriëntatieavondbijeenkomsten op
1 februari presentatie onderzoek
rekenkamer, De Staat van
Zwijndrecht en Tiny Houses
Dinsdagavond 1 februari zijn er oriëntatiebijeenkomsten van de gemeenteraad over
Jeugdhulp, de Staat van Zwijndrecht, Tiny
Houses en bindend adviesrecht en verplichte participatie. U bent van harte welkom deze bijeenkomst digitaal te volgen.
Oriëntatie 1
20.00 – 20.45 uur: Afbakening Jeugdhulp
(vervolg oriëntatie 30 november)
In 2020 heeft de gemeenteraad het transformatieplan Sociaal Domein “We zijn ervan en doen het samen” vastgesteld. De
verordening jeugdhulp Zwijndrecht is een
van de instrumenten voor de gemeente om
sturing te geven aan het gebruik van de
jeugdhulp. Op deze vergadering worden de
belangrijkste wijzigingen in de verordening
toegelicht.

economisch, welzijn en leefomgeving. Aan
het eind van de vergadering wordt het rapport officieel overhandigd aan de voorzitter
van de raad.
21.55 – 22.45 uur: Tiny Houses
De raadsleden worden meegenomen in de
voortgang van het dossier Tiny Houses.
Aansluitend is er ruimte voor vragen.
Oriëntatie 2

20.00 – 20.45 uur: Bindend adviesrecht en
verplichte participatie
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in
werking. Er dienen door de gemeenteraad
Zwijndrecht nog 2 zaken geregeld te worden:
a. een bindend adviesrecht voor aan te
wijzen zaken voor de gemeenteraad
b. een parallel besluit tot verplichte
20.50 – 21.50 uur: Presentatie en officieel
participatie voor de onder a. aangewezen
aanbieden aan de raad onderzoek van de
zaken.
rekenkamer ¨De Staat van Zwijndrecht ¨
Het onderzoeksrapport van de rekenkamer Kijk voor de meest actuele agenda en stuk“De Staat van Zwijndrecht” wordt gepre- ken op www.raadzwijndrecht.nl. Via deze
senteerd en technische vragen beantwoord. website kunt u ook de vergadering via viMet dit onderzoek wil de Rekenkamer de deo live volgen.
ontwikkelingen in beeld brengen in de 7
wijken van Zwijndrecht in de periode 20142020 vanuit drie invalshoeken: sociaal-

Help mee op het stembureau
Levert u graag een bijdrage aan een goed
verloop van de verkiezingen? Nieuwsgierig hoe het er achter de schermen aan toe
gaat? Help dan mee op een van de stembureaus.
Stemmentellers
Op woensdag 16 maart om 21.00 uur sluiten de stembureaus en start het tellen van
de stemmen. We zijn voor deze avond op
zoek naar stemmentellers. De werving gaat
via uitzendbureau Unique. Ga naar www.
zwijndrecht.nl/verkiezingen voor meer informatie.

ziekte of quarantaine). Met voldoende reserveleden achter de hand, weten we zeker
dat we alle stembureaus goed kunnen bezetten in geval van afmeldingen. Aanmelden hiervoor kan via
www.mijnstembureau-zwijndrecht.nl.

Reserve stembureauleden gezocht
De leden op het stembureau zorgen ervoor
dat het stemproces goed verloopt en veilig
kan plaatsvinden. We zijn nog op zoek naar
reserve stembureauleden voor 14, 15 en
16 maart. Vanwege corona houden we extra rekening met last-minute afmeldingen
(bijvoorbeeld door verkoudheidsklachten,

RaadsFlits
14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u zich oriënteren en op de hoogte blijven van
het nieuws van de gemeenteraad van
Zwijndrecht. Schrijf u in voor onze
gratis nieuwsbrief De RaadsFlits.

Inschrijven kan via onze website
www.raadzwijndrecht.nl. U krijgt de
RaadsFlits dan regelmatig via de mail
toegestuurd.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze dag mag iedere inwoner van 18 jaar
en ouder naar de stembus. U gaat toch ook stemmen? Zo bepaalt u mee wat er de komende jaren in
Zwijndrecht gebeurt. Kies voor Zwijndrecht!
Stemmen op 14, 15 én 16 maart
Omdat we nog rekening moeten houden met het coronavirus, gaan een aantal stembureaus in onze
gemeente al open op 14 en 15 maart. Op die manier kunnen we de drukte spreiden en kunt u veilig stemmen.
De komende tijd houden we u via deze verkiezingsrubriek op de hoogte van allerlei zaken rondom de
gemeenteraadsverkiezingen. Of kijk voor meer informatie op www.zwijndrecht.nl/verkiezingen.

Maak kennis met kandidaat gemeenteraadsleden
Elke week stellen 2 kandidaat gemeenteraadsleden zich voor. Wie zijn de gezichten achter de namen op de verkiezingslijst? Wat is hun motivatie? En wat willen ze bereiken?
Deze week komen Sabine Schipper van D66 en Tristan Vlok van het CDA aan het woord.

Luisteren naar inwoners
Iets betekenen voor Zwijndrecht. Voor de
plek waar mijn wieg stond, waar ik opgroeide en waar ik thuis ben. Dat is dé reden
waarom ik me herkiesbaar stel als raadslid
voor D66 Zwijndrecht. Zodat ik me hard kan
blijven maken voor een gemeente waar kinderen fijn opgroeien, waar je prettig woont,
geluisterd wordt naar inwoners, duurzaamheid en natuur centraal staan en waar iedereen zichzelf kan zijn. Ik ben er van overtuigd
dat het kan!

dere D66 Zwijndrecht kandidaat-raadsleden
(Cynthia van der Graaf, Frank Trijsburg, Dana
Gooijer en Wim van Pelt) zet ik me daar keihard voor in. Daar heb ik uw steun en stem
bij nodig.
Ik ben Sabine Schipper, 38 jaar, socioloog,
getrouwd, moeder, raadslid, fractievoorzitter én lijsttrekker voor D66 Zwijndrecht. Wil
je meer weten over mij, over onze andere
kandidaat-raadsleden, onze standpunten of
wil je juist iets aan ons kwijt? Stuur een
mail naar
SK.Schipper@zwijndrecht.nl of
sluit (digitaal) aan bij onze fractie, www.D66zwijndrecht.nl.

De laatste jaren is daaraan gewerkt. Maar nog steeds groeien kinderen op in armoede,
heeft niet iedereen een huis,
kan niet iedereen verduurzamen, niet iedereen zichzelf
zijn en worden inwoners niet
altijd serieus genomen. Maar
er moet juist naar inwoners geluisterd worden. Naar u, naar jou.
Inwoners maken immers
Sabine Schipper
Zwijndrecht en Heerjansdam. Samen met de anlijsttrekker D66

Gaan voor een sterk en sprankelend Zwijndrecht!
Hallo! Mijn naam is Tristan Vlok, 20 jaar oud,
laatstejaars student Politicologie, met een
groot hart voor de publieke zaak. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal ik de
nummer 2 zijn namens het CDA Zwijndrecht.

de kans om binnen de Zwijndrechtse CDA-afdeling ervaring op te doen als bestuurslid en
secretaris, met daarnaast nog verschillende
commissies.

Sinds december ondersteun ik onze geIn februari 2020 stuurde ik een verlegen be- meentefractie als raadscommissielid. Ik
richtje naar het CDA Zwijndrecht met daarin hoop mij te kunnen gaan inspannen voor
de vraag of ik eens kon langskomen;
alle Zwijndrechtenaren, die onze plaats weer
studiegenoten hadden mij geënecht op de kaart willen zetten als een
thousiasmeerd om actief lid
sprankelende gemeente. Hopelijk
te worden van het CDA. Niet
heeft u vertrouwen in de waarden
kort hierna moest ik, net als
en ideeën van het CDA en kan ik,
veel andere jongeren, ansamen met anderen in de fracderhalf jaar lang mijn studie
tie, het inspirerende werk na
vanuit huis volgen. Dit bleek
maart doorzetten als raadslid!
naast nadelen ook voordelen te hebben: het niet meer
elke dag op de Universiteit aanwezig moeten zijn, gaf
me de kans om meer tijd
Tristan Vlok
te besteden aan passies!
nummer
2 lijst CDA
Bestuurlijk kreeg ik snel

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 17 januari 2022 tot en met 23
januari 2022, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het gebruik van een 7 tal parkeerplaatsen ten behoeve van een plantjesverkoop bij de Lidl in Oudeland voor de
periode van 6 april tot en met 9 april 2022
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het inrichten van een extra
opslagterrein ten behoeve van werkzaamheden voor Oasen. Het terrein bedraagt
4 parkeerplaatsen en wordt ingericht op
de Onderdijkserijweg in Zwijndrecht voor
de periode van 17 januari tot en met 28
februari 2022.
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van een puincontainer en het tijdelijk afsluiten van
de Daltonstraat in Zwijndrecht t.b.v. hijswerkzaamheden in de periode van 14 tot
en met 27 januari 2022.
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer. De container zal er staan tot en

met 28 februari 2022 De container (6 m2)
staat op een parkeerplaats voor Prinses
Irenestraat 11 in Zwijndrecht.
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van een container (9 kuub). De container zal er staan
van 24 januari tot en met 28 januari 2022.
De container wordt geplaatst op een parkeerplaats bij de Laan van Nederhoven in
Zwijndrecht.
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van een schaftkeet (8 m2) op een parkeerplaats aan het
Gebrandyplein in Zwijndrecht. De schaftkeet zal er staan tot en met 31 maart 2022.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats bij het Volgerland 7 in Zwijndrecht. De container zal er
staan tot en met 28 januari 2022.
Vergunning gebruik van de openbare
ruimte voor het plaatsen van een grondcontainer (8 m2) bij de Griend 53 in Zwijndrecht. De container zal er staan van 01
februari 2022 tot en met 1maart 2022.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 13 januari tot en met 20
januari 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
• Nabij Kerkstraat 49A (2022-007): het
kappen van 1 Linde 13-1-2022
• Van Hogendorplaan 33 (2022-008):
het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 14-1-2022
• Nijverheidsstraat 34 HJD (2022-009):
het vervangen van de erfafscheiding
13-1-2022
• Oude Stationsweg 7B (2022-010): het

plaatsen van een tuinhuisje 15-1-2022
• Prinses Beatrixstraat 13 (2022-011):
het aanleggen van een uitrit 16-1-2022
• Rotterdamseweg 66-68 (2022-013):
het toevoegen van 6 raamkozijnen in
de gevel op de eerste verdieping 17-12022
• Norderstedtplein 8 (2022-014): het
plaatsen van een banner aan de gevel
18-1-2022
• Molenweg 37 HJD (2022-015): het vergroten van het restaurant 18-1-2022
• Pijperlaan 23B (2022-016): het aanleggen van een uitrit 18-1-2022
Besluit verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure

In de periode van 13 januari tot en met 20
januari 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
• Kort-Ambachtlaan ong. (2021-251): het
kappen van 1 Els en het verplanten van
1 Valse Christusdoorn 19-1-2022
• Antoni van Leeuwenhoekstraat 2
(2021-289): het bouwen van een uitbouw 13-1-2022
• Langeweg 296 (2021-292): het realiseren van een opbouw op de verdieping
17-1-2022
• Warande 10 HJD (2021-309): het kappen van 1 Spar 17-1-2022
•

woensdag 26 januari 2022

Vervolg bekendmakingen
• Zadelmaker 13 (2021-311): het aanleggen van een uitrit 17-1-2022
• Jeroen Boschlaan 29 (2021-312): het
kappen van 1 Wilg en 1 Berk 17-1-2022
• Jan Steenstraat, hoek Van Ostadestraat-Nicolaas Maesstraat ong.
(2021-317): het kappen van 4 bomen
20-1-2022
Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 13 januari
tot en met 20 januari 2022 de volgende
omgevingsvergunningen
geweigerd
(adres, activiteit, datum besluit):
• Toutenburg 9 (2021-322): het aanleggen van een uitrit 17-1-2022
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
Voornemen tot grondverkoop lindtsebenedendijk te Zwijndrecht
Op 7 juli 2021 heeft de gemeente Zwijndrecht kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Lindtsebenedendijk 149-151, locatie
‘t Hoff’. Het plangebied is gelegen aan de
Lindtsebenedendijk 149-151, en wordt begrensd door de Korenbloemstraat aan de
noordwestzijde, de Lindtsebenedendijk
aan de zuidwestzijde, de Burgemeester
van ‘t Hoffweg aan de zuidoostzijde en
de watergang parallel aan de Leeuwenbekstraat aan de noordoostzijde.
Het perceel Lindtsebenedendijk 151 met
de daarop gelegen boerderij is eigendom
van ABB Ontwikkeling B.V., gevestigd te
Sliedrecht. Dit perceel is aangeduid als
deelgebied A in het verkavelingsplan,
zoals opgenomen in figuur 4 van het
ontwerpbestemmingsplan. De overige
tot het plangebied behorende gronden
(deelgebied B t/m E in het verkavelingsplan) zijn eigendom van de gemeente
Zwijndrecht en worden hierna aangeduid
als ‘het perceel Bouwgrond’.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet,
in overeenstemming met de Woonvisie
Zwijndrecht en het Woonplan Zwijndrecht
2020-2030, in de ontwikkeling van 24
woonzorgwoningen en 37 eengezinswoningen. De woonzorgwoningen zijn voorzien op de locatie van de boerderij die,
vanwege het beeldbepalend karakter, in
nagenoeg dezelfde vorm zal worden herontwikkeld. De eengezinswoningen zijn
voorzien op het perceel Bouwgrond.
De herontwikkeling van de boerderij en

de realisatie van de eengezinswoningen zijn zowel stedenbouwkundig als
economisch onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De vijf plangebieden (A t/m
E) zijn in stedenbouwkundig opzicht als
een hof gesitueerd en zonder ontwikkeling van de eengezinswoningen is de
ontwikkeling van de woonzorgwoningen
economisch niet haalbaar. Gelet op die
samenhang en de eigendomssituatie van
het perceel Lindtsebenedendijk 151, is de
gemeente Zwijndrecht van oordeel dat
ABB Ontwikkeling B.V. als enige serieuze
gegadigde in aanmerking komt voor de
aankoop van het perceel Bouwgrond teneinde de herontwikkeling te realiseren
en daartoe overigens ook in staat is. De
gemeente Zwijndrecht is daarom voornemens een koop- en realisatieovereenkomst en een daarmee samenhangende
ruilovereenkomst te sluiten met ABB
Ontwikkeling B.V.
Bezwaar
Eenieder die van mening is ook als serieuze gegadigde mee te kunnen dingen
naar het perceel Bouwgrond en bezwaar
heeft tegen voormelde voorgenomen
verkoop aan ABB Ontwikkeling B.V., kan
zich binnen 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen bij de gemeente
Zwijndrecht melden via af.nijenhuijzen@
zwijndrecht.nl, onder opgave van de redenen waarom diegene meent eveneens
in aanmerking te komen voor aankoop
van het perceel Bouwgrond. De termijn
van 20 kalenderdagen geldt als een vervaltermijn.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Hofje Prinses Margrietsstraat 10,
Zwijndrecht
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een kleinschalig complex van
10 levensloopbestendige en duurzame
twee-onder-een-kapwoningen in een
groene hofachtige omgeving op de locatie van de voormalige woning en groentewinkel aan de Prinses Margrietstraat
10 te Zwijndrecht. Het plangebied wordt
begrensd door de Prinses Margrietstraat
aan de westzijde, de tuinen van bestaande woningen van de Rotterdamseweg
aan de noord- en oostzijde, alsmede de
tuinen van bestaande woningen van de
Prinses Beatrixstraat aan de zuidzijde.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
27 januari tot en met 9 maart 2022, 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. Het ontwerpbe-

stemmingsplan en het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden zijn ook in te zien
op www.zwijndrecht.nl (onder ruimtelijke
plannen (link onder blauwe buttons) ->
ruimtelijke plannen) en daarnaast is het
ontwerpbestemmingsplan te raadplegen
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0642.BPPrMargrietstr10-2001.
Zienswijze
Eenieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen
op het ontwerpbestemmingsplan onder
vermelding van ‘zienswijze Hofje Pr. Margrietstraat 10’ op de volgende wijze:
- schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht),
- per e-mail (gemeente@zwijndrecht.nl),
- mondeling, na afspraak met de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling (telefoon 0787708301).
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Bekendmaking verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 19-1-2022 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 implementeren van eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats van VVGZ,
middels markeringen op de weg en bebording model CO2 en CO3 van de Bijlage 1 van het RVV 1990, toegepast op
de manier zoals zichtbaar in het bebordingsplan dat als bijlage is aangehecht
aan dit besluit;
2. dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.

6.

7.

8.

9.

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen zes weken met ingang van 19 januari
2022 tot en met 2 maart 2022 bezwaar
maken bij het college van Burgemeester
en wethouders. De manier waarop u dit
kunt doen, staat elders op deze pagina.
10.
Bekendmaking verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 26-1-2022 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 twee parkeervakken aan de Prinses Marijkestraat als
parkeerplaatsen 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” met onderbord
‘’OB504’’, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening;
dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Wadden als parkeerplaatsen 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” met onderbord ‘’OB504’’, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening;
dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Pijperlaan als parkeerplaatsen 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” met onderbord ‘’OB504’’, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening;
dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Troelstraplein als parkeerplaatsen 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” met onderbord ‘’OB504’’, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening;
dit besluit in werking te laten treden
op de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
het aanwijzen van twee parkeervakken aan de Wilhelminastraat als parkeerplaatsen 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” met onderbord
‘’OB504’’, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening;
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 26 november
2021 tot en met 9 maart 2022 bezwaar
maken bij het college van Burgemeester
en wethouders. De manier waarop u dit
kunt doen, staat elders op deze pagina.
Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager parkeren,
via telefoon: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.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 € 184,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 365,-.

Melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer DHZ auto fixit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat
zij de volgende melding in het kader van
het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van DHZ auto fixit:
Activiteit:
• Milieu (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)
Voor: het oprichten van een autogarage
Locatie: Hoedemakersstraat 38 Zwijndrecht
Datum ontvangst: 7 oktober 2021
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-398037.
Indien daaraan behoefte bestaat kunt u,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
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.

