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Nieuwe expositie bij KunZt - Over Vloed
Van 13 februari tot en met 24 april 2022 is
in KunZt de expositie ‘Over Vloed’ te bewonderen. Deze expositie is het resultaat van
een prachtige samenwerking tussen KunZt
en het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk in
Zeeland.
Zwijndrecht is omgeven met water. In deze regio heeft het water voor veel rijkdom gezorgd,
maar dit kwam niet zonder prijs.
Over Vloed
In de tentoonstelling ‘Over Vloed’ nemen we
u mee langs twee grote overstromingen en de
gevolgen voor Zwijndrecht. Want wat gebeurde er precies bij de St. Elizabethsvloed van
1421? En hoe beleefde Zwijndrecht de watersnoodramp van 1953? Door klimaatverandering dreigt nu een nieuw gevaar. Hoe gaan we
hiermee om? Ontdek het in de tentoonstelling
‘Over Vloed’.

Feestelijke en leerzame opening
Op 11 februari van 17.00-19.00 uur is de feestelijke opening van de expositie met een
speciaal programma. Hierbij zijn Siemco Louwerse, algemeen directeur van het Watersnoodmuseum en wethouder Jacqueline van
Dongen (Duurzaamheid en Milieu) aanwezig.
Na de openingshandeling volgt een lezing van
Steven Weisscher, wetenschapper op o.a. het
gebied van rivieren en klimaatverandering.
Zijn lezing ‘De Biesbosch – een verhaal van
verdrinking en landspiegelstijging’ gaat over
hoe meerdere dijkdoorbraken tijdens de SintElisabethsvloed ervoor zorgden dat een stuk
Nederland terug werd gegeven aan de natuur.
Dit heeft geleid tot het prachtige natuurgebied de Biesbosch, dat vanwege natuurlijke
opslibbing nu hoger ligt dan de omliggende
polders. Steven licht toe hoe dit natuurlijke
proces van landspiegelstijging werkt en hoe
we hier ons voordeel mee kunnen doen in de

Nieuwe stap naar 1 Loket voor
alle vragen
Vivera Sociaal Wijkteam in het gemeentehuis
Sinds begin januari 2022 kunnen inwoners
van Zwijndrecht met vragen over Wmo,
schulden, bijstand, armoede en zorg ook terecht in het gemeentehuis. Een medewerker
van het Vivera Sociaal Wijkteam houdt hier
elke donderdag spreekuur. Samen met de
Sociaal Raadslieden, die ook in het gemeentehuis werken, kan zij veel vragen direct
beantwoorden of in contact brengen met
andere organisaties. Zoals Sociale Dienst
Drechtsteden, Drechtwerk, het werkgeversservicepunt, welzijnsorganisatie Diverz of
Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt. Het Vivera Sociaal Wijkteam blijft ook bereikbaar
op de verschillende locaties in de wijken.
Alle vragen aan de overheid
Dit is een nieuwe stap naar de uitbreiding van
de 1 loketfunctie in het gemeentehuis die in
de loop van dit jaar gaat plaatsvinden. Inwoners en ondernemers kunnen hier dan 5 da-

gen per week terecht met al hun vragen aan
de overheid. Dit loket is in het bijzonder bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij
het indienen van aanvragen en invullen van
formulieren. In juli 2021 heeft de gemeenteraad het college van B&W opgeroepen om dit
loket in te richten.

toekomst. Daarna is er nog voldoende tijd om
na te praten en de expositie te bezichtigen.
Reserveer een plekje voor de opening
Het gehele programma wordt muzikaal omlijst door Vincent Houdijk, (jazz)vibrafonist.
Vanwege de coronamaatregelen is het nodig
om te reserveren en is het aantal plekken
beperkt. Het tonen van een coronatoegangsbewijs (QR-code) is verplicht. Reserveren kan
via www.kunztzwijndrecht.nl/overvloed.
Openingstijden en informatie
U kunt de expositie gratis bezoeken. KunZt is
elke woensdag, donderdag, vrijdag en zondag open van 13.30 -16.30 uur. Adres: Oude
Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Zwijndrecht
(ingang aan de kant van de Burgemeester de
Bruïnelaan). Meer informatie op
www.kunztzwijndrecht.nl/overvloed.

Burgemeester bezoekt
100-jarige heer De Groen
Onlangs bezocht burgemeester Hein van
der Loo in zorgcentrum De Lindonk de
100-jarige Piet de Groen. De heer De Groen
woont sinds zijn 95ste in het zorgcentrum.
Toen hij nog zelfstandig woonde, bezocht
hij dagelijks de Hema, waar zijn koffie en
krantje vaak al voor hem waren klaargezet.
Ook bracht hij de wintermaanden graag
door in Spanje.

Zijn ondernemende, werkende leven bestond
voor de heer De Groen vooral uit fietsen. Hij
had een fietsenzaak in Rotterdam, had zijn
eigen fietsenmerk (PDG fietsen), een eigen
wielerbaan en was zelfs even beroepswielrenner. De heer De Groen komt uit een sterk
geslacht: van zijn tien broers en zussen
werden velen ouder dan negentig. De burgemeester heeft daarom al een uitnodiging
voor het vieren van zijn 101ste verjaardag.

Goede adres
Wethouder Tycho Jansen: “Uiteindelijk kunnen inwoners, ondernemers en ZZP-ers in het
gemeentehuis terecht met al hun vragen. Of
het nu gaat om de aanvraag van een vergunning of paspoort, opvoedingsvragen, hulp bij
formulieren, maar ook bij schulden of regelingen voor ondernemers, bij dit loket is iedereen aan het goede adres.”

Vogelgriep vastgesteld in de
regio
Sinds oktober 2021 is de vogelgriep in Nederland vastgesteld. Ook in onze regio zijn
er meldingen gedaan van zieke of dode vogels. Mogelijk zijn deze vogels besmet met
de vogelgriep.
Houd uit voorzorg uw hond aan de lijn op
plekken waar dode watervogels kunnen liggen. Zo voorkomt u dat uw hond in contact
komt met besmette vogels. Vindt u een zieke

of dode vogel? Raak deze niet aan! Meld uw
vondst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Meer informatie over de vogelgriep en de link
naar de website van de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit vindt u op
www.zwijndrecht.nl/nieuws. Daar kunt u ook
lezen of u zelf of uw huisdier besmet kunt raken.

Op zijn 100ste verjaardag kreeg Piet de Groen bezoek van burgemeester Hein van der Loo. Op de achtergrond de dochter en de schoonzoon van de heer De Groen. Foto gemeente Zwijndrecht

Fitnessapparaten in het
Develpark
Daar staan ze dan in het Develpark! De fitnessapparaten waarop het meest is gestemd
door de inwoners van Zwijndrecht.
De fitnessapparaten zijn vrij te gebruiken. Er
staat een uitleg bij hoe het apparaat werkt of
u scant de QR-code voor een instructie. Frisse
buitenlucht en daglicht zorgen voor meer energie voor lichaam en geest! Zien we u binnenkort sporten in het Develpark?
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Burgemeester bezoekt
60-jarig bruidspaar
van Koolwijk – de Groot
Burgemeester Hein van der Loo ging 31 janu- vrijwilligerswerk. In de zomer beleeft het echtari 2022 naar Hennie en Riek van Koolwijk- paar veel plezier van de groentetuin, waar ze
de Groot om het bruidspaar te feliciteren met lekker van eten.
hun 60-jarige jubileum.
Het echtpaar heeft elkaar leren kennen in een
cafetaria in Druten (Gelderland). Riek sprong
bij Hennie achterop de fiets en ze is nooit
meer afgestapt. Het echtpaar heeft vier kinderen, zes kleinkinderen en inmiddels zelfs
zeven achterkleinkinderen. Hennie van Koolwijk heeft zes jaar gevaren. Toen hij van boord
kwam, zijn ze in Zwijndrecht gaan wonen, omdat de kinderen naar school moesten. Riek
van Koolwijk-de Groot zorgde voor de kinderen en maakte 15 jaar lang schoon bij cafetaria
Vermoen. Hennie van Koolwijk werkte tot zijn
55ste in de Rotterdamse haven. Hij doet graag

Bruidspaar Hennie en Riek van Koolwijk-de Groot
en burgemeester Hein van der Loo. Foto gemeente
Zwijndrecht

Tijdelijk extra
vaccinatieplekken in de regio
Woensdag t/m donderdag
Zonder afspraak 1e, 2e en boosterprik
Van 7 februari t/m 26 februari 12.00 – • Andreaskerk (Jacob van Heemskerckstraat 19, Dordrecht)
18.00 uur
U kunt zonder afspraak terecht op de vol- Vrijdag t/m zaterdag
• Gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Hargende locaties:
dinxveld-Giessendam)
• Het Bonkelaarhuis (Bonkelaarplein 7,
Maandag t/m dinsdag
Sliedrecht)
• Bioscoop Landvast (Haven 4, Alblasserdam)
• VV Peursum (Sportplein 2C, Giessenburg)

ZONDER AFSPRAAK
CORONAPRIK OF
BOOSTER
KOM TUSSEN 12:00 EN 18:00 UUR LANGS OP:
Woensdag 9 februari & donderdag 10 februari

Welkom zonder afspraak. Neem een geldig

Woensdag 16 februari en donderdag 17 februari*

rijbewijs, ID-kaart of paspoort mee.

Woensdag 23 februari & donderdag 24 februari

Vergeet uw mondkapje niet.

* tot 17:30 uur

LOCATIE
•

Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

WOORDKUNS ENAAR
GEZOCHT

Ben je 18 jaar of jonger?
En ben je goed met woorden?
Hou je van dichten of van rappen?
Of ben je meer een singer-songwriter?

Dan zijn we op zoek naar jou !
Doe mee met de woordkunstenwedstrijd!
Schrijf je eigen gedicht, rap of songtekst
met als thema
“vrijheid in verbondenheid”
Stuur je bijdrage in voor donderdag 25 maart 2022
naar representatie@h-i-ambacht.nl
Voor meer informatie ga je naar de Facebook-pagina van het Herdenkingscomité 4 en 5 mei.
http://www.facebook.com/4.5meihia/

ENGLISH

GERMAN

Without appointment corona
vaccination in the city hall
• 9, 10, 16, 23, 24 Februari 12:00-6:00 PM
17 Februari 12:00-5:30 PM
• Location: Raadhuisplein 3, Zwijndrecht
• Bring a valid ID

Corona-Pieks ohne Terminabsprache im Rathaus
• 9., 10., 16., 23., 24. Februar 12:00-18:00
• 17. Februar 12:00-17:30 Uhr
• Ort: Raadhuisplein 3, Zwijndrecht
• Bringen Sie einen gültigen Führerschein,
Personalausweis oder Reisepass mit

FRENCH

POLISH

Vaccin contre le coronavirus sans rendez-vous
à la maison communale
• Les 9, 10, 16, 23 et 24 février de 12 h à 18 h
• Le 17 février de 12 h à 17 h 30
• Lieu : Raadhuisplein 3, Zwijndrecht
• Apportez un permis de conduire, une carte
d’identité ou un passeport en cours de
validité

Szczepienie na Covid bez rejestracji w
siedzibie gminy
• 9, 10, 16, 23 i 24 lutego w godzinach
12:00-18:00
• 17 lutego w godzinach 12:00-17:30
• Lokalizacja: Raadhuisplein 3, Zwijndrecht
• Zabierz ze sobą ważne prawo jazdy,
dowód osobisty lub paszport.

ARABIC

TURKISH

VACCINEREN = GRATIS
Het is mogelijk om uw eerste, tweede
of boostervaccinatie (vanaf 18 jaar) te krijgen.
Kinderen vanaf 12 jaar en onder
de 16 jaar onder begeleiding van
een volwassene. U krijgt het
mRNA vaccin van BioNtech/Pfizer.
U bepaalt zelf of u een vaccinatie wilt.

MEER INFORMATIE
Kom langs om uw vragen te stellen,
kijk op www.vragenovercorona.nl
of bel naar de GGD 0800 – 7707707.

Belediye binasında randevusuz korona aşısı
• 9, 10, 16, 23, 24 Şubat,
saat 12:00-18:00 arası
• 17 Şubat, saat 12:00-17:30 arası
• Yer: Raadhuisplein 3, Zwijndrecht
• Yanınızda geçerli bir sürücü ehliyeti,
kimlik kartı veya pasaport getirin

woensdag 9 februari 2022
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

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 Thomas Loos van ABZ en Patrick Stam van Groen Links aan het woord.

Samen op weg naar een
krachtig Zwijndrecht
Vier jaar geleden heb ik mij voor het eerst
verkiesbaar gesteld voor Algemeen Belang
Zwijndrecht (ABZ). Min of meer ben ik inmiddels al 16 jaar betrokken bij de lokale politiek in Zwijndrecht. Als klein mannetje hielp
ik mijn vader al met campagne voeren in
winkelcentrum Walburg. Ook thuis werden
er van jongs af aan al meerdere onderwerpen aan de keukentafel besproken.
Nu mag ik dat zelf doen. Daarom
ben ik ook erg trots dat ik nu
als 23-jarige op nummer 6 van
onze lijst mag staan. Ik blijf
mij er hard voor maken om het
geluid van jongeren steviger in
de politiek te laten horen. Ook
moeten zij de kans krijgen om
in Zwijndrecht een betaalbare
woning te krijgen.
Het vertrouwen in de
Zwijndrechtse politiek

Kwetsbaarheid en kracht

moet terugkomen, dat moeten wij samen
doen. De communicatie met inwoners kan
beter en moet beter. ABZ gaat daar echt de
vinger aan de pols houden. Ook veiligheid,
verkeer en handhaving worden voor mij belangrijke speerpunten. Met méér ervaring en
hetzelfde enthousiasme wil ik graag samen
met u verder werken aan een krachtig Zwijndrecht.
Wij weten wat er leeft en weten
wat er speelt in Zwijndrecht en
Heerjansdam. Meer informatie: t.loos@zwijndrecht.nl of
www.abzwijndrecht.nl.

Thomas Loos
Algemeen Belang Zwijndrecht

Mijn naam is Patrick Stam, 49 jaar, in Zwijndrecht geboren en trotse vader van 3 kinderen. Mijn werk bracht mij in interessante
posities. Van o.a. magazijnmedewerker,
actief lid in een ondernemingsraad tot trajectbegeleider Re-integratie, Detacheren en
Begeleid Werken bij (toen) Drechtwerk en
loonwaardespecialist bij de Sociale Dienst
Drechtsteden. Ik ben uiteindelijk door ziekte
arbeidsongeschikt geraakt. Geen fijne periode, maar ik heb hierdoor wel geleerd dat
kwetsbaarheid en kracht goed
samengaan. Iets wat ik graag
terug zou zien in het bestuur
van onze gemeente. Wees
open en eerlijk over kwetsbare zaken en zoek gezamenlijk naar oplossingen.
Ik mag momenteel het Sociaal Wijkteam Vivera en de
Sociale Dienst Drechtsteden ondersteunen als
projectlid, ben vorig jaar
politiek actief geworden

en sinds december 2021 commissieraadslid. GroenLinks staat voor Menselijk, Eerlijk
en Duurzaam. In Zwijndrecht richten wij ons
niet alleen op armoedebestrijding, voor iedereen betaalbaar wonen, een groene en
fijne leefomgeving, maar ook op een Zwijndrecht voor en met iedereen.
Er staat een nieuw team klaar, met steun
van ‘oudgedienden’. Ik kan met recht zeggen trots te zijn hier onderdeel van uit te
mogen maken en nodig de inwoners van
Zwijndrecht en Heerjansdam graag
uit GroenLinks te stemmen. Meer
informatie:
https://zwijndrecht.groenlinks.nl

Patrick Stam
Groen Links

Verkiezingskalender
Het duurt nog even voordat u naar de stembus kunt. U kunt zich ondertussen wel oriënteren op de standpunten van de
politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Zaterdag 12 februari
De VVD gaat graag met u in gesprek:
• van 11.00-13.00 uur bij winkelcentrum
Noord en Passage;
• van 11.00-14.00 uur bij Lady Ann, winkelcentrum Walburg.

Zaterdag 12 februari van 11.00 - 14.00 uur Dinsdag 15 februari van 10.00-12.00 uur
Valentijnsactie door de PvdA in Winkel- De VVD gaat graag met u in gesprek in
centrum Kort Ambacht voor alle inwo- het Badhuis.
ners
Dinsdag 15 februari van 18.00-19.00 uur
Zaterdag 12 februari om 15.00 uur
Rijnmond Kiest: Verkiezingsuitzending
Pluim van de Arbeid door de PvdA Win- vanuit het gemeentehuis door Rijnmond
Zaterdag 12 februari van 12.00 - 13.00 uur kelcentrum Walburg voor inwoners die in samenwerking met ATOS RTV. De lijstGroen Links organiseert een opruimac- zich in het bijzondere hebben ingezet trekkers gaan met elkaar in debat. Live
tie zwerfvuil in winkelcentrum Kort Am- voor een sociale Zwijndrecht / Heerjans- te volgen op Radio Rijnmond 93.4 FM en
bacht. Doe mee en/of ga in gesprek.
dam
via een live stream op
Rijnmond.nl/Rijnmondkiest

Zaterdag 19 februari van 12.00 - 15.00 uur
Landelijke campagneaftrap door de
PvdA Winkelcentrum Walburg voor alle
inwoners
Vrijdag 25 februari
De stemwijzer Zwijndrecht komt online.
Aan de hand van een aantal vragen kunt
u kijken welke partij het beste bij u past.
Ook vindt u hier dan de standpunten van
de verschillende partijen u op een rij.

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 31 januari 2022 tot en met 6
februari 2022, de volgende beschikkingen afgegeven:
Collectevergunning voor Terre des Hommes in week 28 2022. Terre des Hommes

zal huis aan huis een kledinginzamelingsactie houden d.m.v. het verspreiden van
kledingzakken die dan langs de kant van
de weg worden opgehaald.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een schaftwagen,
een afvalcontainer en een mobiel toilet
aan de Frans Halsstraat bij de kruising
Nicolaas Maesstraat tot en met 18 maart
2022.

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 27 januari tot en met 3
februari 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):

• Van Schaikstraat ong. (2022-020): het
kappen van 1 boom 27-1-2022
• Jeroen Boschlaan 38 (2022-021): het
verhogen van de nok en het plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde
van de woning 31-1-2022
• Reigerstraat 23 (2022-022): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 31-1-2022

Stukken ter
inzage
Alle stukken van de bekendmakingen
en kennisgevingen liggen ter inzage
in het gemeentehuis. Zie het colofon
voor adres en openingstijden.
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Besluit verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure
In de periode van 27 januari tot en met 3
februari 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.

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

In deze week zijn er geen verleende vergunningen.
Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 27 januari tot en met 3
februari 2022 is de beslistermijn verlengd
met 6 weken voor de volgende aanvragen
om omgevingsvergunningen:

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

• Industrieweg 8 HJD (2021-269): het
kappen van 2 Wilgen 27-1-2022
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.

Digitaal
Steeds meer producten zijn ook
digitaal te krijgen op
www.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,-.

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.

