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Terugblik op Tweede Kamerverkiezingen in Zwijndrecht
Complimenten aan alle vrijwilligers!
Een week geleden stond Nederland in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Van de stemgerechtigde kiezers in Zwijndrecht en Heerjansdam kwam 74,2% naar de
stembus. De uitslag is inmiddels bekend en
kunt u lezen op onze website.

Burgemeester Hein van der Loo bracht op 17
maart een bezoekje aan enkele stembureaus
om zijn waardering uit te spreken: “Geweldig
om te zien hoeveel mensen zich hebben ingezet om de verkiezingen in Zwijndrecht soepel
en veilig te laten verlopen. Van trouwe stembureauleden tot jongeren die voor het eerst
meewerkten. Ook een groot compliment aan de
mensen die tot diep in de nacht alle stemmen
hebben geteld. Kiezers, vrijwilligers, beveiligers
en medewerkers van de gemeente hebben er
samen voor gezorgd dat deze verkiezingen vlekkeloos zijn verlopen. Dank aan iedereen!”

Nieuw waren de extra stemdagen op maandag
en dinsdag en het briefstemmen. Ook waren er
vanwege de coronamaatregelen meer stembureaus nodig dan gebruikelijk. Om het stemproces en het tellen veilig te kunnen laten verlopen
was extra ruimte nodig. In onder andere de Develhal werden 3 telstraten ingericht. Hier konden op de verkiezingsdag de stemmen van 15 en Uitslag
16 maart al geteld worden.
Bent u benieuwd hoe er in Zwijndrecht en Heerjansdam gestemd is? Kijk dan op onze website
Bedankt!
voor de uitslag:
Ook was er extra inzet van mensen nodig. Ge- www.zwijndrecht.nl/verkiezingen.
lukkig konden we rekenen op veel vrijwilligers.

Woningbouw Zwijndrecht
stevig in de lift
Wethouder Jos Huizinga voltooit fundament Mimosahof
Met het leggen van de laatste vloerplaat heeft
wethouder Jos Huizinga maandagmiddag de
laatste hand gelegd aan het fundament van
het bouwproject Mimosahof aan de Mimosastraat in Zwijndrecht. Daar worden tegenover
de voormalige kerk zes patiowoningen gebouwd. De kerk zelf is omgebouwd tot zes
loftwoningen. Alle twaalf woningen zijn inmiddels verkocht.
Overal in Nederland zijn nieuwe woningen nodig. Zwijndrecht draagt daar nu al zijn steentje
aan bij. Het aantal nieuwgebouwde woningen
is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen. In
2018 kwamen er 60 nieuwe woningen bij. In
2019 waren dat er 83. En vorig jaar steeg het
aantal nieuwe woningen in Zwijndrecht met 183.
Trots
Sinds 2018 zijn er in Zwijndrecht dus 326 nieuwe woningen gebouwd. Wethouder Jos Huizinga is trots op die cijfers: “Nederland heeft
een wooncrisis en een tekort aan één miljoen
woningen de komende jaren. Wij zijn in Zwijndrecht al bezig met onze bijdrage aan de oplossing daarvan.”
Mimosahof
Dat gebeurt onder meer bij het bouwproject Mimosahof, waar de voormalige Sint Petruskerk
wordt verbouwd. In de vroegere kerkzaal zijn
zes levensloopbestendige woningen gebouwd
met voorzieningen op de begane grond. Tegenover de kerk worden ook zes levensloopbestendige patiowoningen gebouwd met slaapkamer
en badkamer op de begane grond.
Doorstroming woningmarkt
Wethouder Jos Huizinga heeft afgelopen maandag de laatste vloerplaat voor die patiowonin-

gen gelegd. Daarmee heeft hij het fundament
voor het bouwproject voltooid. “De bouw van
nieuwe woningen is van groot belang voor
Zwijndrecht. Het zorgt voor beweging op de
woningmarkt. Mensen die verhuizen naar een
nieuwbouwwoning zetten hun oude huis te
koop, waardoor die woningen beschikbaar komen voor starters.”
Klokkentoren
Dankzij dit bouwproject krijgt het markante
kerkgebouw met de klokkentoren een nieuwe
bestemming en het blijft daarmee behouden
voor Zwijndrecht. Het is de bedoeling dat het
project Mimosahof in het najaar klaar is.
Komende jaren
Ook de komende jaren blijft Zwijndrecht op verschillende locaties in de gemeente aan de weg
timmeren als het gaat om woningbouw. In de
nieuwe woonwijk Diztrikt verrijzen de komende
jaren ruim 900 woningen. Ook bij het project
Noordoevers staan 300 nieuwe woningen gepland. Verder gaat Euryza aan de Oude Maas
een nieuwe fase in en zijn er onder meer bouwplannen aan de Buizerdstraat, aan de Heer Janstraat in Heerjansdam en bij locatie De Toorts
aan de Pieter de Hoochstraat.

Telstraat Develhal

Bezoek burgemeester aan stembureau in Heerjansdam

Koninklijke Onderscheiding
voor raadslid Iekje Berg bij
afscheid
CDA-raadslid Iekje Berg heeft dinsdagavond
16 maart bij haar afscheid als lid van de gemeenteraad een Koninklijke Onderscheiding
gekregen. Zij ontving de onderscheiding omdat ze zich vijftien jaar als raadslid heeft ingezet voor de gemeente Zwijndrecht. Burgemeester Hein van der Loo omschreef haar in
een toespraak als een betrokken Zwijndrechtse die haar raadswerk met overgave deed.
De burgemeester prees mevrouw Berg omdat
ze als raadslid letterlijk midden in de Zwijndrechtse samenleving stond: “Je woont in het
centrum van onze mooie gemeente, je werkt bij
een van oudsher Zwijndrechts bedrijf en je ging
naar school op het Develsteincollege. Kerkelijk
ben je actief als jeugdouderling. Als diepgewor-

telde Zwijndrechtse heb je vijftien jaar lang een
uitstekende bijdrage geleverd aan de gemeentepolitiek.”
Iekje Berg stopt als raadslid omdat ze andere
mensen de kans en de ruimte wil geven. Doordat zij een stapje terug doet, kan haar fractiegenoot Johan Limberger toetreden tot de gemeenteraad. Hij is dinsdagavond 16 maart door de
burgemeester als raadslid geïnstalleerd.
Het raadswerk helemaal loslaten, is voor Berg
nog niet aan de orde. Daarvoor is zij te betrokken bij de gemeentelijke politiek. Iekje Berg
komt om die reden terug als raadscommissielid, zodat ze op de achtergrond haar bijdrage
blijft leveren aan de fractie van het CDA.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
De invloed van u, als kiezer

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Hamerraad dinsdag 30 maart 2012
Agenda digitale hamerraad
Digitaal vergaderen via Teams Openbaar / live stream, aanvang 19.00 uur
1.
2.
3.
4.

Opening en vaststelling agenda
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
Terugkoppeling van het college
Ter besluitvorming: Debat
a. Bestemmingsplan woonzorgvoor-

		 ziening voormalig gemeentehuis
		 Heerjansdam (2020-16135)
5. Ter besluitvorming: Hamerstukken
afhankelijk van de carrousels van
23 maart
6. Ter kennisname:
Stukkenlijsten van: 19 maart 2021 en
26 maart 2021
7. Sluiting

Raadscarrousels 30 maart 2021 over een plek voor
iedereen (beschermd wonen) en het grondstoffenbeleidsplan
Video (live) vergadering via www.raadzwijn- meenteraad over onder meer een plek voor
drecht.nl
iedereen (beschermd wonen) en het grondstoffenbeleidsplan waarbij het invoeren van
Dinsdag 30 maart februari vanaf 20.00 uur een recycletarief voor afval centraal staat.
zijn er carrouselvergaderingen van de ge-

Een plek voor iedereen en wijziging verordening
beschermd wonen en opvang
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. De raad praat over het
voortzetten van het in 2019 vastgestelde
plan. Hiervoor is 28.500 euro nodig. Daar-

naast 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.

Plan van aanpak grondstoffen beleidsplan
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.
Agenda
Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams Openbaar / live stream
20.00 – 20.45 uur: Een plek voor iedereen en
wijziging verordening beschermd wonen en
Aan de raad wordt gevraagd een richting- opvang
gevende uitspraak te doen over het grond- 20.50 – 21.30 uur: Plan van aanpak grondstoffenbeleidsplan. Daarmee wordt gekozen stoffen beleidsplan
voor invoering van een recycletarief op basis
van de zogenaamde ‘volume–frequentie’ als Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams
richtinggevend scenario voor het op te stel- - Openbaar / live stream
len grondstoffenbeleidsplan. Dit betekent dat 20.00 – 20.45 uur: Vaststelling bestemmingswie goed afval scheidt beloond wordt met een plan Nieuwbouw zwembad Parklaan
lagere rekening. Hiermee kunnen we de ge- 20.50 – 21.30 uur: Aanvullende maatregelen
stelde milieudoelstellingen halen van maxi- voor huurders van gemeentelijke accommomaal 100kg restafval per inwoner per jaar en daties
75% afvalscheiding en de maatschappelijke 21.35 – 22.15 uur: Uitsluitend recht Drechtkosten beheersen. Ook wordt tegemoet ge- werk uitvoering schoffelwerkzaamheden
komen aan de oproep van de raad om voor

Vergadering volgen
Inspreken kan van uit huis bij de carrousels
(maximaal 5 minuten). Meld u tot 4 uur voor
de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl.
Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:
- de vergadering live volgen of terugkijken:

zie Video live;
- de actuele stukken en agenda vinden: zie
Vergaderstukken en agenda;
- zich aanmelden voor onze nieuwsbrief de
RaadsFlits en wekelijks op de hoogte blijven
van nieuws van de gemeenteraad.

Frank Trijsburg
Raadslid D66

Nieuwe politiek, koersverandering
en nieuw leiderschap zijn duidelijke
signalen bij de landelijke verkiezingen. Over een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen
we welke inwoners de inwoners
van de gemeente Zwijndrecht gaan
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Er zijn veel veranderingen
in gang gezet om Zwijndrecht beter en sterker te maken en nieuwe
plannen komen eraan.

vertrouwen in de toekomst van
Zwijndrecht. Dat gaat niet vanzelf.
Dat doen we samen met alle inwoners, dus nodigen wij, D66 u daarvoor uit. En wilt u echt meedoen?
Volg dan de gratis cursus Politiek
Actief die de gemeente u in mei
gaat aanbieden. Praat met de raad
is nu belangrijker dan ooit want
betrokken inwoners maken het verschil voor morgen.

Reageren kan op Facebook geEr wordt gewikt en gewogen wat meente Zwijndrecht of mail
politieke partijen belangrijk vinden FJ.Trijsburg@zwijndrecht.nl
voor u en voor de toekomst van
onze gemeente. Nu worden de
plannen gemaakt om in de periode 2022 tot 2026 te bouwen aan

Nieuwe subsidieregeling voor
2022
Vraag vóór 1 september subsidie aan
Voor het verstrekken van subsidies is binnen
de gemeente Zwijndrecht een Algemene subsidieverordening 2015 van toepassing. Daarnaast is er de subsidieregeling, die meer op
de inhoud ingaat. Er is een nieuwe subsidieregeling voor 2022. Deze is op 16 maart 2021
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De genoemde bedragen in
de subsidieregeling worden pas definitief na
vaststelling van de begroting 2022. Deze stelt
de raad vast in november van dit jaar.
Digitaal aanvragen
Subsidie kunt u digitaal aanvragen via onze
website https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/
Alle_onderwerpen/Subsidies. U kunt hier alle
formulieren vinden. In de subsidieregeling staat
per subsidie aangegeven welk formulier u moet
gebruiken.

eHerkenning
Als organisatie vraagt u eenmalig eHerkenning
aan (meer informatie hierover vindt u via www.
eherkenning.nl). Via eHerkenning wordt gecontroleerd of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat
u bent, en of u bevoegd bent om te handelen.
Dat beschermt u tegen identiteits-fraude en wij
beschikken direct over de juiste gegevens. De
digitale omgeving voldoet geheel aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
Termijnen
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie in
2022? Uw aanvraag dient uiterlijk 21 september
2021 in ons bezit te zijn.
Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Edith
Versijde, telefoon 06-36159767 of via e-mail
subsidies@zwijndrecht.nl.

Heeft u nog geen e-herkenning?
Wij adviseren u om - voordat u de aanvraag indient - eHerkenning aan te vragen om uw subsidieverzoek in te dienen.

Kosteloos vervoer Drechthopper
naar priklocaties (coronavaccin)
Bent u 75 jaar of ouder? Of heeft u een lichamelijke beperking en bent u jonger dan 75
jaar? En woont u in de Drechtsteden? Dan kunt
u kosteloos gebruikmaken van de Drechthopper als u naar een van de priklocaties binnen
de Drechtsteden moet worden vervoerd. Lees
hier meer over op
socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.
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Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a – grote
aanpak openbare ruimte – tot en met
december 2022.
- Ringdijk parallelweg - werkzaamheden
riool en bestrating.
- Stationsweg-Karel Dormanlaan – werkzaamheden aan de verkeerslichten –
22 maart tot en met april 2021.

- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info:
www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop
- Sterrenbuurt – groot onderhoud –
15 februari tot en met eind juni 2021.
- Stationsweg-Karel Doormanlaan – vervangen verkeerslichten – 22 maart 2021 t/m
8 april 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.
- Burg. Jansenlaan – rioolinspecties en
reiniging.
- Jollensteiger – herbestrating – vanaf
23 maart 2021.

- Kort Ambachtlaan – herbestrating –
15 maart tot en met 26 maart 2021

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE
WETTEN

•

•
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 15 maart 2021 tot en met 21 •
maart 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:
•
Vergunning gebruik openbare ruimte •
voor het plaatsen van een schaftkeet en
een toilet op drie parkeerplaatsen aan
de Burgemeester Jansenlaan 319 tot en •
met 40 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 22 maart 2021 tot en met 03
mei 2021.
•
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats aan de Van Hogen- •
dorplaan 33 A in Zwijndrecht. Dit voor
de periode van
16 maart 2021 tot en
met 12 april 2021.
•
Verlenging gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op •
een parkeerplaats tegenover Abdij 13 in
Zwijndrecht. Dit voor de periode van 02 •
maart 2021 tot en met 11 april 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

•

•
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 12 maart tot en met
19 maart 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

•

•

Burgemeester de Bruïnelaan 21
(2021-073): het aanleggen van een
uitrit 12-3-2021
Develsluis 25 HJD (2021-074): het
bouwen van een kapschuur 13-32021
Rotterdamseweg 120 (2021-075):
het kappen van 1 Spar 13-3-2021
Kijfhoek 10 (2021-076): het kappen
van 2 Populieren 13-3-2021
Laan van Nederhoven 98 (2021077): het aanleggen van een in-/
uitrit 15-3-2021
Kort-Ambachtlaan 32 (2021-078):
het plaatsen van een carport 14-32021
Merwedeweg 13 (2021-079): het
maken van een fundering voor het
plaatsen van 2 watersilo’s t.b.v. de
sprinkler installatie 12-3-2021
Houtkopersstraat 38 (2021-080): het
verbouwen van het pand en het aanleggen van een in-/uitrit 12-3-2021
Piet Heynstraat 22 (2021-081): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 17-3-2021
Gravenhof 4 (2021-082): het plaatsen van een airco-unit 17-3-2021
Rotterdamseweg 137B (2021-083):
het plaatsen van een banner aan het
pand 17-3-2021
De Kring 11 (2021-084): het plaatsen van een banner aan het pand
17-3-2021
Nabij Dorpsstraat 92A HJD (2021085): het bouwen van een vrijstaande woning 18-3-2021
Oude Stationsweg 7B (2021-086):
het plaatsen van een blokhut 18-32021
Buizerdstraat ong. (2021-087):
het kappen van 1 Esdoorn en 1 Es
18-3-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 12 maart tot en met 19
maart 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•

•

•

•

•

•

•

Burgemeester Doornplein 2
(2020-236): het plaatsen van een
dakopbouw aan de achterzijde van
de woning 16-3-2021
Norderstedtplein 6 (2020-250): het
uitbreiden van het schoolgebouw en
plaatsen hekwerk 16-3-2021
Hoge Nes 6 HJD (2020-278): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 19-3-2021
Lindtsebenedendijk 183 (2020280): het plaatsen van een hekwerk
19-3-2021
W.P. Speelmanstraat 31 (2020283): het plaatsen van ene dakkapel
aan de voorzijde van de woning
19-3-2021
Wagenaarstraat 6 (2020-285): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 19-3-2021
Aalbersestraat 85 (2021-022): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 19-3-2021

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.

BEKENDMAKINGEN
Vaststelling beleidsregels tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten
Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op 4
maart 2021 de ‘Beleidsregels Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten
Drechtsteden’ vastgesteld. Deze beleidsregels vormen de lokale uitwerking
van de landelijke regeling Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK). De TONK biedt een tijdelijke
financiële ondersteuning in de noodzakelijke woonlasten voor huishoudens
die te maken hebben met een inkomensterugval als gevolg van de COVID-19
maatregelen van de Rijksoverheid. Uit
de nieuwe beleidsregels volgt dat voor
de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli
2021 een tegemoetkoming van maximaal € 500,- per maand kan worden
verstrekt voor vaste woonlasten zoals
huur, hypotheek, gas en elektriciteit.
Inwoners van de Drechtstedengemeenten kunnen in aanmerking komen voor
de TONK-tegemoetkoming als sprake is
van: een laag inkomen als gevolg van
de COVID-19 maatregelen, beperkte beschikbare geldmiddelen en hoge vaste
woonlasten.
Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan
op de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer 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 € 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.

