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Sloop buitenbaden zwembad start maandag
De bouw van het nieuwe zwembad voor
Zwijndrecht start na de zomervakantie. Het
nieuwe bad komt op de plek van de huidige
buitenzwembaden. Om plaats te maken voor
de nieuwbouw worden deze buitenbaden gesloopt. Het slopen begint maandag 31 mei.

Tijdens de sloopwerkzaamheden blijven de
voorzieningen in het Develpark zoals het binnenzwembad, het Develpaviljoen en de kinderboerderij veilig bereikbaar voor klanten en
bezoekers. Ook de parkeerplaatsen blijven beschikbaar en bereikbaar. Om het verkeer goed
te begeleiden worden er borden geplaatst. De
De gemeente heeft het bedrijf Sagro opdracht vrachtauto’s van het sloopbedrijf rijden in de
gegeven de zwembassins weg te halen. Ook de directe omgeving van het zwembad stapvoets.
inrichting van het terrein en de asbestleidingen Naar en vanaf het bouwterrein rijden zij via de
in de grond worden weggehaald.
kortste route naar de A16. Zo beperken zij de
eventuele verkeershinder tot een minimum.

Benieuwd naar het nieuwe zwembad? Op de
website van de gemeente www.zwijndrecht.
nl vindt u een filmpje. Pellikaan Bouwbedrijf
B.V., dat het nieuwe zwembad gaat bouwen,
heeft het gemaakt. Het laat zien hoe het nieuwe
zwembad eruit gaat zien. Het nieuwe zwembad
is eind 2022 waarschijnlijk klaar.

Een indruk van het nieuwe zwembad.

Gratis inloopspreekuur voor sporters
Zwijndrecht heeft een prachtig Lokaal Sporten Beweegakkoord sinds 2020. In dit akkoord
staat samenwerking voorop om iedereen binnen de gemeente Zwijndrecht in beweging te
krijgen of te houden. Sport en bewegen is een
basis voor een goede gezondheid, mentale
weerbaarheid, sociale activiteiten, vorming en
kan zorgen voor een veilige omgeving. Maar
soms kan sporten of bewegen ook pijntjes of
nog erger blessures veroorzaken. En zeker na
een lange periode van niet mogen/kunnen

sporten, bijvoorbeeld nu vanwege corona, lig- stoppen en wat is slim om even te laten? Bij de
gen blessures al snel op de loer.
eerste pijnklachten gaat u meestal niet direct
naar een fysio toe. Met dit gratis spreekuur
Doe een blessure-check in 10 minuten
wordt de drempel hopelijk verlaagd om eerder
Pijntjes tijdens of na het sporten (bewegen) deskundig advies te vragen.
kunnen het plezier in gezond bezig zijn fors
beperken. Met een gratis inloopspreekuur wil
Zwijndrecht sporters de gelegenheid geven zich
vroegtijdig te melden bij een fysiotherapeut. De
fysiotherapeut screent binnen w10 minuten wat
wijsheid is. Wat mag nog wel, wanneer moet u

Kinderboerderij de Kiboehoeve
is weer open
Er is weer ruimte voor extra versoepelingen
van de regels. Terrassen mogen weer langer
open zijn, buiten en binnen sporten mag weer
en u kunt ook weer naar doorstroomlocaties
zoals bibliotheken en dierentuinen.
Dieren kunt u trouwens weer bekijken in Zwijndrecht, want kinderboerderij de Kiboehoeve is
ook weer open. Voor meer informatie kijkt u op
de website van de Kiboehoeve.

Maandbedragen TONK
verhoogd
Maak gebruik van deze financiële ondersteuning!
Bent u inwoner van de Drechtsteden? En kunt
u vanwege de coronacrisis uw woonkosten
(incl. kosten elektriciteit en gas) niet (meer)
betalen? Dan is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wat voor
u. Het maximumbedrag van deze financiële
ondersteuning is verhoogd, van € 500,- naar

€ 750,- per maand, voor een periode van
maximaal 6 maanden (met terugwerkende
kracht). Wilt u meer weten over de TONK en/
of meteen een aanvraag indienen? Ga voor
meer informatie naar de website www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.

Hoe werkt het?
U maakt telefonisch een afspraak met een deelnemende fysiotherapiepraktijk (zie afbeelding)
en aanmelden voor het gratis inloopspreekuur.
Het gratis inloopspreekuur is te reserveren tot
17 juli 2021.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Overheid als veroorzaker van schulden

Oriëntatieavond 1 juni 2021
Dinsdagavond 1 juni vanaf 19.30 uur zijn er
oriëntatiebijeenkomsten van de gemeenteraad over Plan van aanpak afval-grondstoffen, sociaal domein, Revolvingfund energiebesparing, stationskwartier- gebiedsagenda
Noord en het project land van ‘Hoff.

Helaas is de overheid nog vaak de
veroorzaker van schulden, de impact van de toeslagenaffaire op gedupeerden is ongekend, met deze
schrijnende situaties zijn en worden we nog steeds geconfronteerd.

20.45 – 21.45 uur: Sociaal Domein
21.50 - 22.45 uur: Motie M6 Revolvingfund
energiebesparing: Besproken wordt hoe om
te gaan met de uitwerking van de motie M6
Revolvingfund energiebesparing ingediend
door de CDA fractie op 10 november 2020.

Johan Limberger
Raadslid CDA

Waar de gemeente deze mensen
juist wil helpen, is ook te begrijpen
dat men zich niet zelf meldt, het
vertrouwen in de overheid is drastisch beschadigd.
Ook voor het CDA is het er alles aan
gelegen om vanuit de gemeente
Reeds eerder heeft het CDA Zwijnd- deze mensen te helpen, we houden
recht het college vragen gesteld dit nauwlettend in de gaten.
over gedupeerden van de toeslagenaffaire in Zwijndrecht. Deze pro- Mocht u vragen of problemen hebblemen gaan veel verder dan finan- ben gekregen door de toeslagenciële problemen, zoals gezondheid, affaire dan kunt u altijd contact
werk, woning en relatie.
opnemen met de gemeente/Vivera
wijkteam, met mij contact opneEen aantal inwoners van Zwijnd- men mag ook.
recht is inmiddels in beeld, of dat
compleet is weten we niet. Door Reageer kan op Facebook gemeenprivacyregels kunnen gemeentes te Zwijndrecht of mail
deze gezinnen niet zelf benaderen. j.limberger@Zwijndrecht.nl

Meer informatie en/of de vergadering live
volgen kijk op onze website www.raadzwijndrecht.nl bij vergaderstukken en/of video Oriëntatie 2
(live).
19.30 – 21.30 uur: Bestemmingsplan Stationskwartier – gebiedsagenda Noord: Tijdens
de oriëntatie avond zal het bestemmingsplan
Oriëntatie 1
verbrede reikwijdte stationskwartier en ook
19.30 – 20.40 uur: Plan van aanpak afval- de gebiedsagenda Noord besproken.
grondstoffen: In het Plan van aanpak (voor 21.35 - 22.45 uur: Plan Project Land Van ‘t
een nieuw grondstoffenbeleidsplan) wor- Hoff: Het plan Project land van ‘t Hoff wordt
den diverse scenario’s voorgelegd waarbij gepresenteerd, dit ter voorbereiding op de
het restafval wordt teruggedrongen met een carrousel avond later in juni.
prijsprikkelsysteem.

Graag een speelplek in uw buurt?

Gratis nieuwsbrief de RaadsFlits

Wilt u kans maken op een speeltuin in uw
buurt? Een plek die u samen met uw buren
heeft bedacht? Doe dan mee met de prijsvraag
Spelen en vul het PAK AAN! wedstrijdformulier

Op de hoogte blijven van de Zwijndrechtse
gemeentepolitiek? Lees regelmatig onze
nieuwsbrief de RaadsFlits. Neem een (gratis)

abonnement op onze digitale nieuwsbrief.
Meld je aan op onze website www.raadzwijndrecht.nl

Toegang naar hulp bij geldzorgen eenvoudiger
Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft in deze tijd moeite om de rekeningen te betalen. In Zwijndrecht heeft zelfs ruim
1 op de 3 huishoudens kans op problematische schulden. Zwijndrecht werkt daarom samen met de Nederlandse Schuldhulproute om
inwoners met financiële problemen te helpen.
Inwoners kunnen vanaf nu gebruik maken van
de online test op Geldfit.nl
Voor veel mensen is niet altijd duidelijk waar je
terecht kunt voor hulp bij geldzorgen. Inwoners
van Zwijndrecht kunnen gebruikmaken van de
test op Geldfit.nl. Door korte vragen krijg je inzicht in jouw financiële situatie. De uitslag van
de test bevat een persoonlijk advies. Vanaf nu
ontvang je ook een overzicht van hulp die beschikbaar is in jouw gemeente. Denk aan lokale vrijwilligersorganisaties of gemeentelijke
schuldhulploketten. Mensen die liever bellen
kunnen gratis gebruikmaken van telefoonnummer 0800-8115. Een medewerker denkt mee en
verwijst eventueel door naar passende hulp in
de buurt.
“Iedereen kan te maken krijgen met financiële
problemen. Ontslag, relatieproblemen en ziekte

zijn bijvoorbeeld situaties waardoor iemand te
maken krijgt met zorgen om geldzaken. Deze
zorgen kunnen snel oplopen in schulden. Dit
willen we met Geldfit.nl en 0800-8115 voorkomen. En dat doen we niet alleen, maar samen
met gemeenten, banken, verzekeraars en andere bedrijven”, vertelt Martin Suithoff, directeur
Nederlandse Schuldhulproute.
Geldzorgen bij ondernemers
Ook ondernemers worden hard getroffen door
de coronacrisis. Ondernemers in Zwijndrecht
kunnen nu terecht bij Geldfitzakelijk.nl. “Ondernemers lopen andere financiële risico’s dan
consumenten. Daarom is specifieke hulp hard
nodig. Met Geldfit Zakelijk bieden we ondernemersgerichte tips, tools en hulpverlening”,
aldus Martin Suithoff.

in via:
www.wijkenzwijndrecht.nl/prijsvraagspelen.
Dit formulier kunt u indienen tot uiterlijk donderdag 10 juni.

Laat
die
auto
staan!
Laat
die
auto
Laat die auto staan!
staan!
SCHAF EEN
SCHAF
EEN
SCHAF
EEN
(ELEKTRISCHE)
(ELEKTRISCHE)
(ELEKTRISCHE)
FIETS MET
FIETS
MET
FIETS
METAAN!
KORTING
KORTING
KORTING AAN!
AAN!

We werken zo veel mogelijk vanuit huis. Moet je
We
werken
veel mogelijk
huis. Moet
je
toch
naar jezo
werk?
Dan kom vanuit
je misschien
wel in
We werken
zo
veel mogelijk
vanuit
huis. Moet
je
toch
naar je werk?
Danmooie
kom jekorting
misschien
wel in
aanmerking
voor
een
van
toch naar je werk? Dan kom je misschien wel in
aanmerking
voor
mooie korting
vanfiets,
maximaal
€300
opeen
de aanschaf
van een
aanmerking
voor
een
mooie korting
van
maximaal
€300
op de aanschaf
van een
fiets,
e-bike,
speed
pedelec
of
elektrische
scooter.
maximaal €300 op de aanschaf van een fiets,
e-bike, speed pedelec of elektrische scooter.
e-bike, speed pedelec of elektrische scooter.
Ga naar de actiepagina op ways2go.nl/acties
klik de
opactiepagina
“Kortingsregeling
Tweewielers”
Gaennaar
op ways2go.nl/acties
Gaennaar
op ways2go.nl/acties
klik de
opactiepagina
“Kortingsregeling
Tweewielers”
en klik op “Kortingsregeling Tweewielers”
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Doe wat kan en wat bij u past!
Meer planten in de tuin, het regenwater opvangen of een groen dak? Hoe ziet uw tuin
eruit? Duurzaam omgaan met de natuur is iets
waar steeds meer mensen bij stil staan. Het
maakt niet uit wat u doet, doe wat kan én wat
bij u past! Met deze pagina vol tips helpen we
u een beetje op weg!

Een tuin met veel groen vangt ook meer regenwater op. Daarnaast blijft het buiten en binnen
koeler in een hete zomer. Zorg voor gras, struiken, heggen, planten en bomen in je tuin als
daar plaats voor is. Vang regenwater op in een
regenton en gebruik het om de planten water te
geven. Heb je ruimte voor een groen dak op je
schuur of garage? Een groen dak houdt tijdelijk
Meer groen betekent meer leven in de tuin, water vast en neemt water op. Ook zorgt het
waar dieren een plekje hebben voor voedsel en voor isolatie en dus minder hitte.
beschutting. Goed voor de biodiversiteit dus!

Tegels uit de tuin en dan?
Wil je meer groen in de tuin? Dat kan heel gemakkelijk door wat tegels weg te halen. Wanneer de stenen weggehaald zijn, blijft er een
dor zandpakket over. Planten zullen hier niet
goed op groeien. Graaf het zand af en spit de
grond eronder los. Bij kleigrond kun je een deel
van het vrijgekomen zand mengen door de klei.
Vul vooral de plek aan met goede tuinaarde om

de bodem te verbeteren en voeg
beplanting toe die
geschikt is voor de
plek. Meer weten?
Kijk op www.steenbreek.nl

Biodiversiteit, wat is het en
waarom is het belangrijk?
Biodiversiteit betekent alle soorten dieren,
planten en micro-organismen die we hebben.
En dat kan zijn in een klein of groot gebied. Dus
uw tuin heeft een bepaalde biodiversiteit, maar
Heerjansdam en Zwijndrecht, Zuid-Holland,
Nederland en de aarde hebben dat ook. Al die
dieren, planten, micro-organismen en wij als
mens houden elkaar in balans. Is er te veel of
te weinig van een bepaalde soort? Dan komt
de natuur, inclusief de mens in de problemen.

Daarom vinden we het bijvoorbeeld ook zo belangrijk te zorgen voor genoeg bijen in de natuur. Bijen zorgen voor honing en voor de verspreiding van het stuifmeel van veel planten.
En die balans in de biodiversiteit maakt het ook
mogelijk voor de mens om voedsel te verbouwen, zorgt dat we frisse lucht hebben om in te
ademen en nog veel meer. Daarom is biodiversiteit zo enorm belangrijk!

Een regenton in iedere
tuin!
Een regenton is een goede manier om de natuur
een handje te helpen. Door het regenwater op
te vangen kun je het gemakkelijk hergebruiken
om bijvoorbeeld de planten water te geven. Dat
zachte water is ook nog eens veel fijner voor de
planten dan kraanwater, omdat er veel minder

kalk in zit. En hergebruik je regenwater in je
tuin? Dan heb je minder
kraanwater nodig. Dat is
fijn besparen!

Vergroot de biodiversiteit in uw
tuin met deze 3 tips!
nier doet, omdat uw afval dan niet op de grote
hoop verwerkt hoeft te worden. U helpt dus
mee aan het verkleinen van de afvalberg en bespaart energie. Alleen maar dikke pluspunten
dus!

Tip 1: Zorg voor een mix van bomen en struiken
Bijna iedereen vindt een tuin vol bloemen er
mooi uitzien. En bloemen zijn niet alleen mooi,
maar ook belangrijk voor insecten, vogels en
andere dieren. Maar wist u dat ook bomen en
struiken belangrijk zijn voor de biodiversiteit?
Bomen en struiken bieden onderdak en bescherming aan allerlei dieren. Zo kunnen ze
veilig broeden. En fruitbomen zorgen met hun
vruchten en bloesems ook nog eens voor voedsel. Wilt u de natuur dus helpen? Kies dan het
liefst voor een mix tussen bloemen, planten,
bomen en struiken. Heeft u niet zo’n hele grote
tuin? Dan heeft u misschien wel plek voor een
kleine boom of een aantal heesters. Kijk eens
online of in het dichtstbijzijnde tuincentrum
welke beplanting geschikt is voor uw tuin.
Tip 2: Tuinier zo duurzaam mogelijk
Een tweede tip is zo duurzaam mogelijk te tuinieren. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf compost
maken door al uw organische afval te verzamelen. Zelf compost maken is de ideale manier
om voor gratis vruchtbare aarde voor bloemen
en planten te zorgen. Bovendien is het ook nog
eens milieuvriendelijk als u het op de juiste ma-

Tip 3: Koop een insectenhotel
Hang een insectenhotel in uw tuin of balkon.
Zo’n hotel trekt allerlei insecten en bijen aan
die in de gaten van het hotel hun nest maken.
De beestjes helpen bij het bestuiven van bloemen. En ze helpen om planten gezond te houden. Een insectenhotel hoeft niet duur te zijn en
kunt u ook zelf maken. Misschien nog een leuk
project voor op een regenachtige dag! Hang
een insectenhotel het liefst op een plek waar
volop zon en weinig wind is. En in de buurt bij
bloemen is helemaal mooi! De insecten en bijen
zullen u dankbaar zijn!

Over een mooie groene tuin gesproken! Dit is de
tuin van de familie Slobbe, winnaars van de
Groenste Tuin Zwijndrecht 2020.

Binnenkort online!
Er komt een gloednieuwe website aan, namelijk www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl.
Op deze website vindt u allerlei tips en inspirerende voorbeelden op het gebied van
duurzaamheid.

Ontvangt u ‘m al?
Wilt u meer tips op het gebied van duurzaamheid? Of wilt u op de hoogte blijven van het
duurzame nieuws in Zwijndrecht? Ga dan
snel naar Zwijndrecht.nl/duurzaam. Klik
op nieuwsbrief Zwijndrecht gaat Duurzaam
om vanaf dat moment de nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox te ontvangen!
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Corona-kunst uit het hart bij KunZt
Na een succesvolle online editie in 2020, tonen
ook dit jaar tientallen Zwijndrechtse scholieren
van het Develstein College hun kunnen tijdens
de expositie ‘Verhalen van hun Harten – kunst
uit de tweede lockdown’ van KunZt. Wat de
quarantaineperiode losmaakte bij de leerlingen is haarfijn voelbaar en zichtbaar in deze
prachtige virtuele kunstexpositie. Het gaat in
veel gevallen om heel persoonlijk leerlingwerk, waarbij de boodschap soms regelrecht
uit het hart komt. Het eerste deel van Verhalen
van hun Harten is vanaf 1 juni te bekijken op
www.kunztzwijndrecht.nl.
Jaarlijks biedt de gemeentelijke expositieruimte
KunZt aan het Raadhuisplein een podium aan
Zwijndrechtse scholieren. Zij laten zien wat zij
dat schooljaar tijdens de kunstlessen (drama/
theater en beeldend) creëerden. Dit jaar met
de opdracht een persoonlijke en kunstzinnige
interpretatie te geven van het effect dat de lockdown had op hun belevingswereld. Vanwege
het overweldigende aanbod op de verschillende vakgebieden kent de expositie op www.
kunztzwijndrecht.nl vier releasedata voor nieuw

in rook opgaan. Geen reacties uit het publiek,
geen ontlading, geen staande ovatie, geen bos
Shana Broer - de Vlaam ( begeleidend docent bloemen na afloop, maar gelukkig nu wel een
beeldende vorming/ckv): “Wat een bijzondere mooi digitaal podium waar men alsnog kan meepareltjes zaten er dit schooljaar weer bij. Menig genieten van dit bijzondere eindproduct.”
keer werden de docenten én de desbetreffende
klasgenoten verrast door wat een aantal kunste- Fotowedstrijd Verhalen van hun Harten
naars in spé hadden gecreëerd. Waar het de ene Aan Verhalen van hun Harten is een kunstwedkeer ging om een steengoed concept, ging het strijd verbonden waaraan alle Zwijndrechtenaren
een andere keer bijvoorbeeld om een prachtig kunnen meedoen, jong en oud. De wedstrijd start
mooi afgewerkt kunstwerk. De drama-leerlingen op 1 juni. Vóór die tijd wordt alle informatie hierzagen vanwege corona hun live theaterproductie over bekend gemaakt.
materiaal: 1 juni, 15 juni, 29 juni en 6 juli 2021.

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
- Sterrenbuurt – groot onderhoud – 15 fe-

Bekendmakingen

termijn verlengd met een termijn van 6
weken:

VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN

• Nabij Winkelhaak 11 (2021-097): het
plaatsen van 4 padel kooien 18-5-2021
• Gerrit Kögelerstraat 20 (2021-100):
het realiseren van een dakopbouw
18-5-2021
• Landmanweg 25 (2021-104): het
realiseren van een wanddoorbraak
19-5-2021

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode
van 17 mei 2021 tot en met 24 mei 2021, de
volgende beschikkingen afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit mobiel onderzoekscentrum wordt geplaatst aan de Kromme
Nering te Heerjansdam voor de periode
van medio november 2021 tot en met eind
januari 2022.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een spandoek ten
behoeve van de collecteweek van het
MS fonds op de kruising Molenstraat en
Dorpsstraat in Heerjansdam voor de periode van 28 juni 2021 tot en met 3 juli 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte voor
het plaatsen van een container (10m2) aan
de ingang van de Dollard 48, 54 en 76 in
Zwijndrecht. Dit voor de periode van 22
april 2021 tot en met 28 mei 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 14 mei tot en met 21 mei
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):
• Stationsplein 4A (2021-139): het plaatsen van gevelreclame 12-5-2021
• W.P. Speelmanstraat 5 (2021-140):
het plaatsen van een dakkapel aan de

voorzijde van de woning 14-5-2021
• Polre 13 (2021-141): het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de
woning 17-5-2021
• Kadastrale percelen 6173 en 6174 HJD
(2021-142): inrichten t.b.v. natuurontwikkeling, aanleggen wandelpad,
plaatsen hekwerken, zitelementen en
informatiepanelen 17-5-2021
• Langeweg 480A HJD (2021-143): het
kappen van 7 bomen 18-5-2021
• Bolero 54 (2021-144): het plaatsen van
een berging met meterkast t.b.v. de
woonwagenstandplaats 19-5-2021
• Ellingtonstraat 12 (2021-145): het
plaatsen van een overkapping aan de
bestaande schuur 19-5-2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 14 mei tot en met 21 mei
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
• Burgemeester de Bruïnelaan 118
(2021-030): het plaatsen van ene dakkapel aan de voorzijde van de woning
18-5-2021
• Lindtsedijk 81 HJD (2021-092): het
tijdelijk (2 jaar en 3 maanden) plaatsen
van een stacaravan 19-5-2021
• Nabij Winkelhaak 11 (2021-097): het
plaatsen van 4 padel kooien 20-5-2021
• Gerrit Kögelerstraat 20 (2021-100):
het realiseren van een dakopbouw
20-5-2021
• Parklaan 3 (2021-137): het kappen van
33 bomen 18-5-2021
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 14 mei tot en
met 21 mei 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslis-

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
Vaststelling bestemmingsplan Heerjansdam en bedrijventerrein Gors
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken op grond van artikel 3.8 Wro
bekend dat de gemeenteraad op 25 mei
2021 het bestemmingsplan “Heerjansdam
en bedrijventerrein Gors” gewijzigd heeft
vastgesteld.
Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk
conserverend van aard en heeft als doel
het huidige bestemmingsplan op enkele
onderdelen te verbeteren en te actualiseren. Na de inwerkingtreding van het huidige bestemmingsplan “Heerjansdam-Gors”
zijn enkele postzegelbestemmingplannen
vastgesteld en omgevingsvergunningen
verleend. Deze zijn verwerkt in het voorliggend vastgestelde bestemmingsplan.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn
twee zienswijzen ingediend. Deze ziens-

bruari tot en met eind juni 2021
- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021
- Koninginneweg – bestratingswerkzaamheden fietspaden tussen Burg. Jansenlaan en Rotterdamsweg – 25 mei t/m 25
juni 2021.

wijzen zijn voor de vaststelling van het bestemmingsplan in een notitie zienswijzen
opgenomen en afgewogen. Daarnaast zijn
er ambtshalve wijzigingen met betrekking
tot definitiebepalingen, zoals ondermeer
van de begrippen evenement en woning
en zijn de regels die betrekking hebben op
evenementen aangescherpt. Deze wijzigingen zijn in de notitie ambtshalve wijzigingen opgenomen. De notitie zienswijzen
en de notitie ambtshalve wijzigingen maken onderdeel uit van de vaststelling van
het bestemmingsplan.
Inzage
Het bestemmingsplan ligt vanaf 28 mei
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 9.00-11.00 uur.
- Woensdag van 15.00-20.00 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 telefoonnummers: 14078.
Het bestemmingsplan is ook in te zien
op www.zwijndrecht.nl (onder inwonersruimtelijke plannen-vastgestelde bestemmingsplannen en daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl
Beroep
Op basis van artikel 8.2 Wro kan een ieder
die het niet eens is met het vorengemelde
besluit tot gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan “Heerjansdam bedrijventerrein Gors” beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Gedurende deze termijn kan
beroep worden ingesteld door een ieder
die het niet eens is met het vorengemelde
besluit tot gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan. (Wel speelt het zogenaamde “relativiteitsbeginsel” van artikel

8:69a Awb een rol bij de beoordeling omtrent de ontvankelijkheid van het beroep)
Het beroepschrift moet worden gestuurd
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s Gravenhage. Een beroepschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: naam en adres van de indiener,
dagtekening, omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt, alsmede
de gronden van het beroep.
Inwerkingtreding besluit.
Het bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook
een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Aan het instellen
van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over
de hoogte hiervan kunt u contact opnemen
met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

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

donderdag 27 mei 2021

Colofon

Bekendmakingen (vervolg)
2. Dit besluit in werking te laten treden zoVaststelling aangepaste Beleidsre- beleidsregels worden de eerder vastge- Bekendmaking verkeersbesluiten
dra het betreffende bord is geplaatst.
gels Tijdelijke ondersteuning nood- stelde TONK-voorwaarden op drie punten
verruimd, namelijk door verhogingen van Burgemeester en wethouders van Zwijnzakelijke kosten Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op 12
mei 2021 de ‘Beleidsregels Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten
Drechtsteden’ met terugwerkende kracht
aangepast per 1 januari 2021. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) biedt 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.
Inwoners van de Drechtstedengemeenten
kunnen voor de periode van 1 januari 2021
tot 1 juli 2021 in aanmerking komen voor
de TONK-tegemoetkoming. Met de nieuwe

de maximumbedragen, inkomensgrenzen
en vermogensgrenzen. Door deze aanpassingen, gecombineerd met de extra inzet
op het vergroten van de bekendheid van
de regeling, is de verwachting dat meer
inwoners van de Drechtstedengemeenten
gebruikmaken van de TONK.
Wilt u de beleidsregels inzien? Kijk dan op
de website van de Sociale Dienst Drechtsteden www.socialedienstdrechtsteden.nl.

drecht hebben op 26 mei 2021 het volgende verkeersbesluit 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. Eén parkeerplaats aan de Veilingdreef
aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door middel
van het plaatsen van verkeersbord E6
inclusief onderbord met kenteken conform bijgaande tekening

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van 26 mei 2021 tot
en met 7 juli 2021 bezwaar maken bij het
college van burgemeester en wethouders.
De manier waarop u dit kunt doen, staat
elders op deze pagina.
Nadere informatie
De stukken liggen tot en met 7 juli 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.

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,-.

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

Stukken ter
inzage

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

