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Eten uit eigen tuin, leuk en lekker!
Een tuin met sierplanten, struiken en bomen
is heerlijk om in te vertoeven. Maar hoe leuk
is het om te kunnen eten uit uw eigen tuin?
Dit keer vertellen we u hoe u start met een
kleine moestuin. Ook leuk voor de kinderen.
Vierkante meter tuin
Een vierkante meter tuin is een mooie manier
om kleinschalig uw eigen groenten te kweken. Het is een bak die u kunt kopen, maar
ook zelf op maat kunt zagen. Vier planken van
25 cm hoog en een zak bemeste tuinaarde en
u bent klaar. Zet de bak zonder bodem op het
gras of op de grond zodat het regenwater weg
kan zakken en plaats er antiworteldoek onder
tegen het onkruid.

Wat wilt u eten?
Als u de basis hebt geregeld kunt u gaan
zaaien en planten. Wat denkt u van tomatenplanten, sla, boontjes, rode biet of radijsjes?
Er is veel mogelijk, afhankelijk van de tijd die
u erin steekt en wat u lekker vindt.
Meer weten over een vierkante meter moestuin? Bezoek dan www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/maatregelen

Groenste tuin verkiezing
Hoe ziet uw tuin eruit? Is ie lekker groen, vol
planten en struiken? Doe dan vooral mee aan
de verkiezing ‘De groenste tuin van Zwijndrecht’ en maak kans op mooie prijzen. Op
www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/groensteGeef de moestuin een zonnige, lichte plek. tuin vindt u alle informatie en kunt u zich aanZorg ook voor planten, heesters en, indien melden tot 1 september 2021.
mogelijk, bomen om bijen aan te trekken die
voor bestuiving en bevruchting zorgen.

Welkom in de
recreatiegebieden
Samen houden we de
natuur schoon en veilig
Houd je aan de volgende regels:
- Barbecue op minimaal 3 m afstand
van bomen en struiken

3 mtr

Verkerk Service Systemen werd 3 juli opgeschrikt door een brand. Burgemeester Hein van der Loo en
wethouder Tycho Jansen brachten vorige week een bezoek aan het bedrijf: “Fijn om te zien hoe snel het
bedrijf weer ‘back in business’ is en vol energie en positiviteit doorgaat.”

- Barbecue op minimaal 25 m afstand
van speeltoestellen en spartelbad

25 mtr

30 cm

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info: www.zwijndrecht.
nl/walburgknaptop
- Lindelaan (oostzijde) – halve wegafsluiting – einddatum volgt
- Admiraal de Ruyterweg – asfaltwerkzaamheden op de Admiraal de Ruijterweg tussen de -

- Barbecue op minimaal 30 cm boven de grond

- Open vuur verboden

Burgemeester van ‘t Hoffweg en de
Witte de Withstraat – 13 t/m 17 september 2021
- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021
- Witte de Withstraat en omgeving –
grote aanpak
- Jeroen Boschlaan – grote aanpak –
28 juni 2021 t/m december 2021

- Gooi de kooltjes in de rode prullenbakken.
Zijn er geen rode prullenbakken, neem dan je
kooltjes mee terug naar huis.
- Gooi restafval in groene prullenbakken.
Zijn de prullenbakken vol, zet het er niet naast,
maar neem het mee terug naar huis.
De prullenbakken worden meerdere malen per week
geleegd. Is het mooi weer? Dan komen we vaker langs!

Zo lokt u dieren naar uw tuin
Zingende merels, musjes die een zandbadje
nemen, vlinders die rondfladderen in uw
tuin, een egel die door het groen scharrelt.
Heerlijk toch? Hoe u meer dieren aantrekt in
uw tuin vertellen we u in dit artikel.
Vogels
Maak uw tuin aantrekkelijk voor vogels door
een goede variatie van beplanting. Vogels
eten graag de zaadjes en insecten die in de
beplanting leven. Bomen en hagen bieden
bescherming en een schuilplaats. Ook een gazon is erg aantrekkelijk voor vogels door de
insecten die daar zitten en klimplanten zorgen
voor een fijne plek om in te broeden.

Egels
En dat terwijl er wel ongeveer 2400 soorten de hanggeranium, de liguster of de teunisEen egel maakt u blij met een vijver, een gras- nachtvlinders zijn. Ze maken dankbaar ge- bloem.
veldje, bodembedekkers en hogere planten. bruik van bloeiende planten in uw tuin zoals
In een vochtig grasveldje vinden egels regenwormen. Beplanting is belangrijk omdat egels
graag beschut lopen.
Nachtvlinders
Door gras te laten groeien trekt u rupsen van
de nachtvlinders aan. Veel nachtvlinders rusten overdag op een muur of boom. Ze zoeken
’s nachts naar voedsel op bloeiende bloemen,
rottend fruit, uitwerpselen en vochtige grond.
Nachtvlinders hebben een belangrijke rol in
het ecosysteem. Wist u dat er maar ongeveer
50 soorten dagvlinders in Nederland zijn?
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Gemeenteraad schrijft geschiedenis bij bespreking Kadernota
De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft afgelopen week (dinsdag 13 juli) geschiedenis geschreven tijdens de bespreking van de Kadernota. Alle amendementen (wijzigingen)
en moties (nieuwe voorstellen) die de politieke partijen indienden, zijn unaniem aangenomen. Net als de Kadernota zelf. Het is voor het eerst sinds mensenheugenis dat dit in
Zwijndrecht gebeurde.
Een verslag van een vergadering met als belangrijkste thema’s communicatie, dienstverlening, snel internet via glasvezel en… heilige huisjes.

Wat is een Kadernota?
Een Kadernota is een document waarin staat
welke zaken er van gemeentegeld geregeld
moeten worden en welke zaken juist niet.
Het geeft alvast de kaders mee (vandaar ook
de naam) voor de begroting die later in het
jaar gepresenteerd wordt.

Voor de gemeenteraad biedt het de mogelijkheid om van te voren inspraak te hebben in
waar het geld naar toe moet. De Kadernota
wordt door het college van burgemeester en
wethouders opgesteld, maar raadsleden kunnen door middel van vragen, wijzigingsvoor-

Grote Kerk van Dordrecht is geen heilig huisje in
Zwijndrecht
De PvdA mocht aftrappen bij de bespreking
van de Kadernota. Toen fractievoorzitter
Gerard Slotema over de bouwambities van

Zwijndrecht sprak, was hij het die de term
‘heilige huisjes’ ter sprake bracht.

“In heilige huisjes kan je niet wonen. In Zwijndrecht moeten nog flink wat huizen gebouwd worden om te voldoen
aan de vraag. De doelstelling van 4.900 woningen is nog
lang niet gehaald.”

stellen (amendementen) en nieuwe voorstellen (moties) flink wat invloed uitoefenen.
Bovendien geeft de Kadernota ook een beeld
van de huidige financiële situatie van de gemeente.

Eén loket, vijf dagen in de week bereikbaar, voor
iedereen
De gemeenteraad wil dat er één loket komt
waar inwoners van Zwijndrecht vijf dagen
per week met hun vragen terecht kunnen.
Het voorstel komt van het CDA en de ZPP
en kreeg brede steun van andere partijen.

woners makkelijker bij de overheid terecht
kunnen. Bovendien, zo stellen CDA en ZPP,
kunnen antwoorden op kleine vragen bij
zo’n loket grote vragen en problemen helpen voorkomen.

Het voorstel sluit aan bij een pleidooi van
de Nationale Ombudsman. Die wil dat in-

Gerard Slotema PvdA
Om die doelstelling te halen, stelde de
PvdA, zullen ook heilige huisjes er aan moeten geloven, zoals de hoeveelheid parkeerplekken en de minimum oppervlakte van
een woning. Ook noemde fractievoorzitter

Gerard Slotema als optie dat Zwijndrecht
hoger gaat bouwen dan nu het geval is.
Op dat punt kreeg hij bijval van Fred Loos
van ABZ:

“Wat ons betreft kunnen gebouwen in Zwijndrecht net
zo hoog zijn of hoger dan de toren van de Grote Kerk in
Dordrecht. Ik heb niks met de hoogte van de toren van
Dordrecht en dat die maatgevend zou zijn voor de hoogte
waarin wij bouwen.”

Fred Loos ABZ
Toen wethouder Jos Huizinga (Wonen) daar
instemmend op reageerde, vatte burgemeester Hein van der Loo de discussie met

een knipoog samen met de zin: “De conclusie is dus dat de Grote Kerk van Dordrecht
geen heilig huisje is in Zwijndrecht.”

“Voor sommige van onze inwoners zijn wij een moeilijk
land geworden. Laat de gemeente toegankelijk zijn en
duidelijk; één loket, 5 dagen in de week bereikbaar! Voor
iedereen!”

Evert Jan van de Mheen CDA

De wethouders Tycho Jansen (Dienstverlening) en Ronald de Meij (Zorg) reageerden
positief op het voorstel. De Meij gaf aan dat
hij zich gaat inzetten voor zo’n loket, want
alleen al over het Sociaal Domein krijgt de

gemeente 5.000 vragen per jaar. De VVD en
de ZPP benadrukten dat het loket zich niet
moet beperken tot vragen over zorg. Iedereen moet daar met algemene vragen aan de
overheid terecht kunnen.
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Raad wil meer inzet op betere communicatie

Onderzoek naar glasvezel in Zwijndrecht

Communicatie was één van de meest besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering
over de Kadernota. De raad kwam met verschillende voorstellen om de communicatie
met inwoners te verbeteren.

De VVD wil dat de gemeente meer werk
gaat maken van snel internet via glasvezel.
Fractievoorzitter Robert Kreukniet stelde
dat er in Zwijndrecht nog vrijwel geen glas-

bedrijven bij gemeentelijke plannen. D66 en
de PvdA dienden hierover een voorstel (motie) in. Ze stellen vast dat participatie nu niet
altijd vlekkeloos verloopt. Ze willen dat het
college een plan maakt om dat te verbeteren.

Daarbij ging het vooral over participatie, het
beter betrekken van inwoners, organisaties en

“We moeten participanten vooraf duidelijk maken wat
ze kunnen bereiken met participatie. Inwoners moeten
weten waar ze aan toe zijn. Mensen hebben nu soms
bepaalde verwachtingen die de gemeente niet altijd kan
waarmaken.”

“Een snelle internetverbinding is een eerste levensbehoefte geworden op het gebied van thuiswerken en online onderwijs. Ook in de toekomst is glasvezel nodig voor
medische toepassingen en om diensten aan te bieden die
het mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen.”

Robert Kreukniet VVD
Wethouder Jacqueline van Dongen gaf aan
een concessie te willen uitschrijven waarbij partijen kunnen aangeven hoeveel geld
het kost om glasvezel aan te leggen. Ze be-

Sabine Schipper D66
In aanvulling daarop deed de ZPP een oproep om weer vaker fysiek zichtbaar te zijn
voor inwoners. De partij wil dat mensen

vezelnetwerk beschikbaar is voor inwoners
en dat de gemeente hierdoor landelijk en
regionaal achterloopt.

loofde binnen drie maanden na het zomerreces terug te komen bij de raad met meer
informatie.

met name bij bouwplannen veel meer worden meegenomen.

“Laten we alle lopende projecten met klankbordgroepen
nog eens doornemen en kijken waar de knelpunten zitten. Dan ben je voor burgers bezig en niet alleen voor
de raad.”

Lijst aangenomen wijzigingen
en voorstellen
Aangenomen wijzigingen (amendementen)
- Klimaatadoptatie in investeringen (VVD)
- Investeringen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (VVD)

Freek Hartmeijer ZPP
Ook de ChristenUnie-SGP kwam met een
voorstel over communicatie. De partij wil
dat de gemeente extra geld beschikbaar
stelt voor een meer interactieve communicatie met inwoners en ondernemers.

Volgens fractievoorzitter Andries Van
Gemerden draagt sterke communicatie bij
aan het verkleinen van de afstand met de
overheid.

“Vertrouwen in de gemeente, in de politiek heeft alles te
maken met communicatie. Juist in deze tijd moet er nog
veel meer en beter gecommuniceerd worden om vertrouwen te verdienen of terug te winnen. Wij roepen daarom
op om meer in te zetten op communicatie.”

Aangenomen voorstellen (moties)
- Lobby financiering klimaatadaptie (ChristenUnie-SGP)
- Blokstra (Communicatie) (ChristenUnie-SGP)
- Extra middelen vanuit het Rijk ten behoeve van onze woningen in verband met
bodemsamenstelling (ChristenUnie-SGP)
- Duurzaamheidsinvesteringen (ChristenUnie-SGP)
- Kiboehoeve (ChristenUnie-SGP)
- Participatie Wijzer (D66 en PvdA)
- Gezonde Leefstijl (D66)
- Eén loketbenadering (CDA en ZZP)
- Duurzaam doneren (CDA)
- Website Zwijndrecht (CDA)
- Glasvezelaansluiting Zwijndrecht (CDA en VVD)

Andries van Gemerden ChristenUnie-SGP
Het CDA kwam tot slot met een voorstel om
de website van de gemeente Zwijndrecht te
verbeteren. De partij wil dat de zoekfunctie
voor bewoners beter wordt. Ook is er wat het
CDA betreft op de homepage meer aandacht
nodig voor zorg. Bovendien moeten andere

websites van de gemeente ook vindbaar
en zichtbaar zijn op www.zwijndrecht.nl.
Als het aan Fred Loos van ABZ ligt, dan
verdwijnen alle subsites van de gemeente
Zwijndrecht en is alles te vinden op
www.zwijndrecht.nl.

Amendementen en moties leest u terug
op www.zwijndrecht.nl/kadernota.
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Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE •
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wet- •
houders of de burgemeester zijn, in de
periode van 12 juli 2021 tot en met 18
juli 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:
•

•

Molenvliet nabij 1 (2021-185): het
tijdelijk (1 jr.) plaatsen van kantoorunits 12-7-2021
Daltonstraat 6 (2021-186): intern
verbouwen bedrijfsruimte en buiten
plaatsen warmwaterbuffertank
9-7-2021
De Werf 99 (2021-187): plaatsen
van schuifbare balkonbeglazing
13-7-2021
Develsluis 31A HJD (2021-188):
plaatsen hekwerk met toegangspoort 13-7-2021
Dorpsstraat 78-80 HJD (2021-189):
het slopen van gebouwen 22-6-2021

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het handmatig opgraven van 5 •
handholes in verband op de locaties
Sumatralaan 67, Van Ruisdaelstraat 2,
Europaweg 2, Dr. Boutenstraat 25 en •
Koninginneweg 56 in de nacht van 22
juli 23.00 uur tot en met 23 juli 2021
06.00 uur..
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Nadere informatie kunt u krijgen bij de In de periode van 8 tot en met 15 juli
afdeling Gemeentewinkel, via telefoon- 2021 zijn de volgende aanvragen om een
nummer: 14 078.
omgevingsvergunning verleend (adres,
activiteit, datum besluit):
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Euryzakade 212 (2021-038): het
Ingediende aanvragen
plaatsen van balkonbeglazing 12In de periode van 8 tot en met 15 juli
7-2021
2021 zijn de volgende aanvragen om • Marsdiep 21 (2021-089): het
een omgevingsvergunning ingediend
ver(nieuw)bouwen van de woning
(adres, activiteit, datum ontvangst):
12-7-2021
• Johannes Postlaan 61 (2021-107):

•
•

het realiseren van een nokverhoging
15-7-2021
Symfonie 5 (2021-129): het kappen
van 1 Els 15-7-2021
Roerdompstraat 4 (2021-148):
plaatsen dakkapel voorzijde woning
15-7-2021
De Botvink 1 (2021-156): het kappen
van 1 Prunus 15-7-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 8 tot en
met 15 juli 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•

Dollard 48 (2021-105): verbouwen voormalige dansschool en
opslagruimte naar kantoren met
bijbehorende functies 15-7-2021

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
Kinderopvangtoeslagaffaire
Op 8 juli heeft het Drechtstedenbestuur
het Besluit Anticiperen op de verzamelwet Hersteloperatie toeslagen vastgesteld. Gemeenten hebben vanuit het Rijk
de ondersteuning van de gedupeerden
Kinderopvangtoeslagaffaire overgedragen gekregen. Deze gedupeerden hebben te maken met een diversiteit aan
problemen. Een van deze problemen
is een mogelijk openstaande publieke
schuld bij de gemeentelijke belastingen
en/of de sociale dienst. Het Rijk bereidt
een wet voor om kwijtschelding van
publieke schulden mogelijk te maken
voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Deze wet treedt pas in werking op
1 januari 2022. Gemeenten hebben de
mogelijkheid om deze kwijtschelding
te realiseren voordat de wet ingaat. Dit
moeten zij regelen via een Besluit. Het
op 8 juli vastgestelde Besluit regelt deze
mogelijkheid tot kwijtschelding voor de
schulden die gedupeerden hebben bij
de sociale dienst en treedt in werking
per 15 juli 2021.

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,-.

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.

