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‘Aan de keukentafel met’ burgemeester Hein van der Loo
Podcastaflevering 3
In de podcastserie ‘Aan de keukentafel met’
voert burgemeester Hein van der Loo gesprekken met inwoners uit Zwijndrecht over hoe zij
deze coronatijd beleven. Wat maken ze mee,
waar worden zij verdrietig of juist blij van? De
gesprekken over hoop, tegenslag en vertrouwen vinden plaats aan zijn eigen keukentafel.
Café ‘t Spatje behaalde op 1 maart 2021 een
prachtig 50-jarig jubileum. Ruim een jaar geleden hadden we toch niet kunnen bedenken
dat dit niet groots gevierd kon worden. En ook
niet dat de deuren van café ‘t Spatje, net zoals
voor alle andere horeca, al sinds 14 oktober zijn

gesloten. In deze derde podcast gaat de burgemeester in gesprek met Hugo Vermoen eigenaar
van café ‘t Spatje, over de impact van corona op
zijn bedrijf, zijn leven.
Gedicht
In iedere podcastaflevering luistert burgemeester Hein van der Loo samen met zijn gast naar
een speciaal geschreven gedicht over corona.
Deze keer luistert hij met Hugo Vermoen naar
het gedicht ‘een halve eeuw, ruim genomen’
van Peter M van der Linden.

Afvalinzameling tijdens de
feestdagen
Rond feestdagen wijzigt de afvalinzameling
van HVC. Mogelijk worden de bakken rond de
feestdagen op een eerder of later moment geleegd. Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in
de HVC afval-app of op hvcgroep.nl wanneer
jouw bak wordt geleegd of de zakken worden
opgehaald.
Hoe zit het met Koningsdag?
Rond Koningsdag (27 april) komt HVC mogelijk
op een andere dag langs dan je gewend bent.
Wil je weten op welke dag jouw bak geleegd
wordt? Download de HVC afval-app of kijk in de
online afvalkalender op hvcgroep.nl/afvalkalender en vul je postcode en huisnummer in. In
de app kan je er ook voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer HVC langskomt en
kan je opzoeken welk afval in welke bak hoort.
Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen gesloten. De dagen voor en na feestdagen zijn vaak
drukker. Mocht een bezoek toch noodzakelijk
zijn, houd dan rekening met langere wachttijden. Kijk voor het adres en de openingstijden
van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation in de
HVC afval-app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Wat is uw wijkwens?

Woont u in de wijk Kort Ambacht, Noord of besteden. Doe er vooral een foto/plaatje/filmHeer Oudelands Ambacht en heeft u een wens pje bij, dan gaat uw idee leven!
voor uw wijk? Dan is dit uw kans!
Ga naar www.wijkenzwijndrecht.nl/wijkwens
en is afvalbrengstation open. We verwachten
en klik op uw wijk! Hier vindt u alle informatie
extra drukte op het afvalbrengstation met Be- De gemeente heeft een bedrag van € 5.000,- en voorwaarden voor uw wijkwens.
vrijdingsdag, houd rekening met een langere beschikbaar om te besteden aan ideeën die
wachttijd of kom op een andere dag langs.
de wijk gezelliger, mooier of fijner maken. Elke Wijkplatforms overige wijken
inwoner van Kort Ambacht, Noord en Heer Ou- In de overige wijken van Zwijndrecht heeft het
delands Ambacht kan een wens voor de wijk wijkplatform beschikking over het wijkbudinsturen. Denk aan een leuke activiteit zoals get. In Heerjansdam is dit de dorpsraad. Deze
een wijkfeest. Maar u kunt ook denken aan het groepen actieve inwoners zetten zich het hele
extra groen of kleur in uw buurt.
jaar in voor de wijk en besteden het wijkbudget in overleg met de inwoners van de wijk.
Stuur uw wijkwens in
Wilt u meer weten over de besteding van het
Laat ons weten wat uw wens voor uw wijk is. budget in uw wijk? Neem dan contact op met
Stuur voor 14 mei 2021 uw wijkwens in en vertel wijkbureau@zwijndrecht.nl, dan sturen wij uw
waarom u het budget aan deze wijkwens wilt bericht door naar het platform van uw wijk.

check de

afvalkalender.
Rond de feestdagen
komen we mogelijk op
een andere dag langs
om jouw bak te legen.
Check dus de
afvalkalender vroegtijdig
in de HVC afval-app of
website!

Geopend met Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC gewoon
langs om de bakken te legen, is de klantenservice van HVC op de normale tijden bereikbaar

hvcgroep.nl

Vergroening Raadhuisplein
Een gedeelte van het Raadhuisplein is afgelopen week vergroend: tegels eruit, groen erin!
Onder het carillon ligt nu een mooi perk met
verschillende planten.

Podcast luisteren
De podcast is te beluisteren via vrijwel alle podcastplatforms- en apps, waaronder Soundcloud,
Spotify, Itunes en ook via www.zwijndrecht.
nl/podcast. U kunt de podcast ook beluisteren
door onderstaande QR-code te scannen.

aan vogels, bijen en vlinders. Als het regenwater
op beplante grond valt in plaats van op tegels,
gaat het direct de grond in en hoeft het niet via
het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om
wateroverlast op straat bij heftige regenbuien
Minder tegels en meer groen is niet alleen mooi, te voorkomen. En vogels, bijen en vlinders wormaar heeft veel voordelen: het regenwater kan den ook heel blij van bloemen en planten.
in de bodem wegzakken en je biedt leefruimte
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
De beste stuurlui horen in de Raad

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Onderzoek naar wateroverlast
afgerond
Gemeente bespreekt de uitkomsten en mogelijke
maatregelen met gemeenteraad
In Zwijndrecht hebben afgelopen zomer hevige hoosbuien geleid tot veel wateroverlast
en schade. Gemeente Zwijndrecht heeft de
afgelopen maanden de problemen onderzocht door o.a. in gesprek te gaan met bewoners en rioolsimulaties uit te voeren. De
uitkomsten uit het onderzoek en de mogelijke maatregelen zijn afgelopen dinsdag 13
april voorgelegd aan de gemeenteraad.

wateroverlast de afgelopen zomer een grote
rol heeft gespeeld.

Dat de problemen met de wateroverlast groot
zijn is ook voor de gemeenteraad duidelijk.
Na het aanhoren van de uitkomsten complimenteerden onder andere CDA, ZPP en D66
de wethouder voor de duidelijke presentatie
en het werk dat inmiddels gedaan is om meer
inzicht te krijgen in de problemen en oplosNaast dat er gesprekken zijn gevoerd met het singen.
waterschap en de brandweer is wethouder
Jacqueline van Dongen (Leefomgeving, Wo- De heer Van der Duijn Schouten (Christennen, Klimaat & Energie) met een team van unie-SGP) en de heer De Kool (ABZ) merkten
experts de wijken in gegaan om met bewo- op dat dit onderzoek gericht is op de straten
ners te praten over wat de exacte problemen waar afgelopen zomer wateroverlast is gewaren tijdens deze regenbuien. Deze bezoe- weest, maar hoe zit het met de andere wijken?
ken hebben nuttige informatie opgeleverd Moeten daar ook maatregelen voor genomen
die meegenomen is in verdere analyses. De worden? Hans Keller, coördinator klimaatanalyses zijn gebruikt door een extern ad- adaptatie van de gemeente: “Er wordt op dit
viesbureau dat de werking van de riolering moment gewerkt aan het programma ‘Duuren de stroming van het riool- en regenwater zaamheid’. In dit programma is klimaatadapin beeld heeft gebracht. De afgelopen weken tatie voor de hele gemeente opgenomen.”
zijn de uitkomsten van het onderzoek al voorgelegd aan de bewoners van de straten waar

Evert-Jan van de Mheen
Fractievoorzitter CDA

Inhoud cursus
Tijdens de cursus leren deelnemers hoe ze invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming.
Ook krijgen ze les over hoe een debat verloopt en gaan ze aan de slag met praktische
opdrachten. Verder staan er ontmoetingen
met raadsleden en bestuurders op het programma.
Wie geeft de cursus?
De cursus wordt gegeven door de gemeente
Zwijndrecht en ProDemos. Dat is een organisatie die als doel heeft om aan zoveel mogelijk mensen uit te leggen hoe de democratie
werkt. Met de cursus wil de gemeente inwoners enthousiast maken om politiek actief te
worden.
Wanneer is de cursus?
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op
maandagavond:
10 mei, 17 mei, 31 mei, 7 juni en 21 juni
Als de coronamaatregelen het toelaten, zijn

de bijeenkomsten fysiek. Als dat nog niet kan,
dan is de cursus digitaal te volgen.
Meedoen?
Inwoners die willen meedoen, kunnen zich zo
spoedig mogelijk aanmelden bij de raadsgriffie van Zwijndrecht via griffie@zwijndrecht.nl

gemeenteraadsverkiezingen. Onze
griffie organiseert de cursus “Politiek Actief”. Zo kun je kennis maken
met wat een raadslid allemaal doet
en kan betekenen voor Zwijndrecht. Kijk daarvoor op de website
van de gemeente Zwijndrecht en
meld je aan, want wees nou eerlijk
de beste stuurlui zitten toch in de
Raad en staan niet op de wal?
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
E.vande.Mheen@zwijndrecht.nl

Paarse krokodil

Sabine Schipper
Fractievoorzitter D66

Gemeente Zwijndrecht en ProDemos geven cursus
Politiek Actief
Inwoners van de gemeente Zwijndrecht kunnen in mei en juni meedoen aan de cursus
Politiek Actief van ProDemos. Deelnemers
leren verspreid over vijf avonden hoe de
gemeenteraad werkt. In maart 2022 zijn de
verkiezingen voor de gemeenteraad. Dus dit
is een mooi moment om nu de gratis cursus
te volgen.

Half maart nam ons fractielid Iekje
Berg afscheid als raadslid (ze
maakte plaats voor Johan Limberger). Ze zei onder andere dat ze
politiek actief werd omdat ze vond
dat ze het niet alleen kon laten bij
het geven van kritiek, maar dat je
er dan zelf wat aan moet doen. Kritiek geven is leuk maar wel makkelijk. Bedenk je eens dat het veel
leuker is om zelf mee te praten, zelf
in de raad het debat aan te gaan
en zo veranderingen tot stand te
brengen. Jij kunt dat ook. Over een
jaar zijn er ook in Zwijndrecht weer

Ken je die tv-reclame nog van
moeder en dochter die een paarse krokodil op komen halen bij
de informatiebalie van een zwembad? Die reclame is zo’n 15 jaar
oud en al jaren van tv verdwenen, maar de paarse krokodil is
springlevend! Deze staat inmiddels symbool voor bureaucratie,
verschuilen achter regeltjes en
gebrek aan inlevingsvermogen.
Hier zijn genoeg voorbeelden
van. En dat is raar. Want we willen
allemaal gehoord worden, gezien
worden, begrepen worden. We
willen als mens behandeld worden, niet als nummer. Niet in het
zwembad, maar zeker niet door
(uitvoeringsorganisaties) van de
overheid. We hebben toch veel
meer aan een overheid die mensen begrijpt en zo nodig afwijkt

van de regeltjes? In Zwijndrecht
maken we hier stappen mee, bijvoorbeeld door de zorgmariniers
en armoedebestrijding. Daar is
D66 blij mee, maar er moet een
tandje bij.
D66 zet zich hiervoor in en doet
dat graag samen met jou! Sluit
aan bij ons (digitale) fractieoverleg op maandagavond en vertel
ons jouw ervaringen en ideeën.
Want het is tijd om die paarse
krokodil bij het grofvuil te zetten.
Het is de hoogste tijd voor een
menselijke overheid!
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
SK.Schipper@zwijndrecht.nl

RaadsFlits
Nieuwsgierig naar nieuws van de gemeenteraad van Zwijndrecht? Lees regelmatig onze
nieuwsbrief de RaadsFlits over de vergaderingen van de gemeenteraad en blijf op de

hoogte van wat de Zwijndrechtse politieke
partijen vinden. Neem een (gratis) abonnement op onze digitale nieuwsbrief. Meld je
aan op onze website www.raadzwijndrecht.nl

Heeft u (hoge) schulden? Krijg
weer grip op uw financiële situatie
Uw baan verliezen, een scheiding, te veel toe- www.socialedienstdrechtsteden.nl/bewindvoering
slagen terug moeten betalen of huurachter- of neem contact op met onze klantenservice via
stand. Het kan iedereen overkomen. Heeft u 078 770 8910.
(hoge) schulden? De Sociale Dienst Drechtsteden kan u hierbij helpen.
Elke financiële situatie
is anders en vraagt om
een andere aanpak. Samen pakken wij elke
kans aan om uw schulden op te lossen. Met
elkaar brengen wij weer
rust in uw leven en zorgen wij voor grip op uw
financiële situatie. Meld
u aan via onze website:
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Bespaar op uw energieverbruik! Waarom isoleren en hoe?
Isoleren
Isoleren. Waarom? Het isoleren van uw woning u terecht met vragen? Op deze pagina leest u
is hartstikke goed om te doen. U bespaart flink er meer over.
op uw energieverbruik en het is goed voor uw
portemonnee!
U hoort er vast wel eens
mensen over praten of u
ziet buren die maatregelen
treffen in hun woning. Maar
wat kunt u doen? Wat past
bij uw woning en waar kunt

Check de subsidies
Er zijn regelmatig subsidies voor het treffen U kunt hiervoor kijken op www.rvo.nl/isde of
van maatregelen om woningen te verduur- op de site van het Regionaal Energieloket.
zamen.

We willen flink besparen op energie, want wat
je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.
En ook niet te betalen! Door uw huis goed te
isoleren kunt u de woning energiezuinig maken én voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. Met isoleren voorkomt u dat warmte
onnodig naar buiten verloren gaat. Dat maakt
de woning comfortabeler en u bespaart dus
op uw energierekening. Er zijn verschillende
manieren om te isoleren. Denk aan vloer- en
bodemisolatie, isolerend glas, dakisolatie en
muurisolatie.
Vloer- en bodemisolatie
Het isoleren van de vloer voorkomt optrekkende kou en vocht uit de bodem. Dit zorgt
voor een gezonder en warmer klimaat in huis.
En voor warmere voeten in de winter. Wie wil
dat nou niet?
Isolerend glas
Ramen isoleren zorgt ervoor dat warmte zo veel
mogelijk binnen blijft. En de kou buiten. Wanneer ramen niet goed geïsoleerd zijn merkt u dit
in huis. Daarom is het een goed idee dit aan te
pakken.

Waarom stoppen met aardgas?
Een goed geïsoleerde woning is klaar voor de
toekomst. Een toekomst zonder aardgas. Maar
waarom stoppen we nu eigenlijk met aardgas?
Hieronder een kleine selectie uit de meest gestelde vragen & antwoorden. Kijk voor meer
uitleg en een uitgebreide lijst met vragen en
antwoorden op www.zwijndrecht.nl/duurzaam.

Over een paar jaar is er
voldoende groen gas en
waterstof. Kunnen we daar
niet op wachten?
De beschikbaarheid van
groen gas voor de gebouwde omgeving in de toekomst is met onzekerheden omgeven. Het is namelijk veel voor de hand
liggender dat de industrie en het zware transport een beroep zullen doen op dit gas wanneer
dit beschikbaar is. De gebouwde omgeving is
minder voor de hand liggend omdat woningen
voor een heel groot deel ook met lagere temperaturen verwarmd kunnen worden.
Waterstofgas komt er wel aan, maar voordat we
dat op grote schaal duurzaam kunnen produceren, zijn we tientallen jaren verder. Gezien deze
onzekerheden is het onwenselijk om nu niks te
doen en te wachten op de beloften van groen
gas en waterstof. De uitdaging om alle woningen voor 2050 van het aardgas te krijgen is zo
groot dat we geen tijd kunnen verliezen. Zeker
op plekken waar een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas voorhanden is.

Waarom stoppen we met aardgas?
We gebruiken met z’n allen veel aardgas voor
het verwarmen van onze huizen, het douchen
en het koken. Door over te stappen op andere
manieren van verwarmen kunnen we onze uitstoot van CO2 verminderen. Internationaal zijn
er in 2015 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op
aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dit
is nodig om de klimaatverandering tegen te
gaan. Als gevolg daarvan moet de CO2-uitstoot
in 2050 met 85 tot 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Bijna 95% van de 7,7 miljoen
huishoudens in Nederland gebruikt nog steeds
aardgas. Al die woningen bij elkaar zorgen voor
een flinke CO2-uitstoot. In Nederland hebben
we daarom afgesproken dat we in 2050 geen
aardgas meer gebruiken om huizen en gebou- Waar kan ik meer informatie vinden over de
plannen?
wen te verwarmen.
Onder het motto ‘De Drechtsteden gaan voor
Waarom gaan wij van het aardgas af, terwijl nieuwe energie’ werken gemeenten en betrokandere landen zoals Duitsland juist overstap- ken partijen in de Drechtsteden samen aan de
energietransitie. Ook inwoners en ondernepen op aardgas?
In Nederland heeft het merendeel van de huis- mers zijn de afgelopen maanden diverse keren
houdens al jarenlang een aardgasaansluiting. gevraagd om mee te denken. Meer weten? Kijk
In Duitsland worden rond de 5 miljoen huizen op www.drechtstedenenergie voor meer infornog verwarmd met stookolie. Deze olieketels matie.
zijn erg vervuilend. Duitsland heeft daarom een
tussenstap toegevoegd richting 2050. Eerst
worden alle olieketels vervangen door aardgas.
Daarmee vermindert de totale CO2-uitstoot van
Duitse huishoudens met ongeveer 30 procent.
Maar uiteindelijk gaan ook deze woningen in
Duitsland alsnog van het aardgas af.

Muurisolatie
Buitengevelisolatie, binnengevelisolatie of
spouwmuurisolatie? Kies de vorm die bij uw
huis en uw budget past. Met deze maatregel
zorgt u ervoor dat de warmte niet meer via de
muren weglekt.
Dakisolatie
Dakisolatie is de vorm van isolatie waarmee u
de meeste energie bespaart. Dit is omdat warme lucht van nature opstijgt. Zonder dakisolatie
verlaat het grootste deel van de warmte uw huis
via het dak.
Bekijk het stappenplan en kies uw maatregel
Maar wat past bij uw woning? Heeft u bijvoorbeeld een woning die gebouwd is tussen 1993
en 1999? Dan zijn er waarschijnlijk bij de bouw
meteen redelijk goed geïsoleerde daken en betonnen vloeren geplaatst. Wel kan het zo zijn
dat u last heeft van warmteverlies door relatief
slecht isolerend dubbel glas. Zo zijn er bij elke
woning mogelijk dingen die u nog onder handen
kunt nemen. Wie weet bespaart u straks veel
geld op de energierekening! Op de website van
het Regionaal Energieloket kunt u per bouwperiode bekijken welk stappenplan past bij uw
woning en welke maatregelen wel of niet handig zijn. Kijk gerust eens op de website, u vindt
hier heel veel informatie en tips.

Vraag het Regionaal Energieloket advies!
Heeft u een vraag over isoleren? Of een an- mail sturen naar: vragen@regionaalenergiedere vraag over het verduurzamen van uw loket. Schroom niet, zij helpen u graag verder
woning? Het Regionaal Energieloket zit voor op weg!
u klaar. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur bereikbaar via telefoonnummer: 088-5254110. U kunt ook een

Meer duurzame nieuwtjes?
Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven van nieuws over de energietransitie, het
klimaat en andere duurzame onderwerpen?
Meld u dan aan voor de nieuwe nieuwsbrief
‘Zwijndrecht Duurzaam’.
Dan kan heel gemakkelijk via
www.zwijndrecht.nl/duurzaam. Doe het meteen, want aanstaande vrijdag 23 april verschijnt de 2e editie!
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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 - einddatum volgt.
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info: www.zwijndrecht.
nl/walburgknaptop

- Sterrenbuurt – groot onderhoud – 15 februari tot en met eind juni 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.
- Jollensteiger – herbestrating – vanaf 23
maart 2021.

- Kort Ambachtlaan – herbestrating – 15
maart tot en met 16 april 2021.
- Koninginneweg tussen Willem van Oranjelaan en Rotterdamseweg – vervangen
lichtmasten – 12 mei 2021.
- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021.
- Heerjansdam Dorpsstraat thv Prins

Bernhardstraat – werkzaamheden – data
volgen.
- Burg. Pijlhogeweglaan – halve rijbaan
afsluiting ivm vervangen verlichting – 3 t/m
11 mei.

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE
WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 12 april 2021 tot en met 18
april 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Vergunning tijdelijke geluidsontheffing
in verband met het ingraven van een telecomkabel van Ziggo B.V. aan de Lindtsedijk te Heerjansdam in de gemeente
Zwijndrecht. Dit voor de periode van
maandag 19 april 2021, 23.00 uur tot en
met dinsdag 20 april 2021, 07.00 uur.
Collectevergunning collecte aan “Stichting Kinderen van de Voedselbank” voor
het houden van een collecte in de gemeente Zwijndrecht in de periode van 25
juli 2021 tot en met 31 juli 2021.

Zwijndrecht. Dit voor de periode van 3
mei 2021 tot en met 12 mei 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor uitstallingen bij de winkel Westra
Witgoed, gelegen aan de Frits Vogelstraat
16 in Zwijndrecht. Deze vergunning wordt
verleend voor de periode van 10 maart
2021 tot en met 31 december 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een caravan langer dan de toegestane drie dagen op een
parkeerplaats aan de Stenenkamer 9 in

Koekoekstraat 11 (2021-054): het
plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde en een nokverhoging
aan de achterzijde van de woning
15-4-2021

Ingediende aanvragen
In de periode van 9 april tot en met 16
april 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 9 april
tot en met 16 april 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:

•

•

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

•

•
•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een tijdelijke containerlift (15m2) aan het IJsvogelplein
9-56, rechts van de hoofdingang. Dit voor
de periode van 19 april 2021 tot en met
21 mei 2021.

•

•

•

•

Johannes Postlaan 61 HJD (2021107): het realiseren van een nokverhoging 9-4-2021
Trompetstraat 27 (2021-108): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 12-4-2021
Langeweg 336 (2021-109): het kappen van 1 Populier 12-4-2021
Landmanweg 8 (2021-110): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 13-4-2021
Saturnusstraat 371 (2021-111): het
plaatsen van een airco-unit 14-42021
Molenweg 50 HJD (2021-112): het
situeren van een kamer op het
dakterras 14-4-2021
De Hoef 66 HJD (2021-113): het
aanleggen van een in/-uitrit 15-42021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 9 april tot en met 16
april 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):

•
•

Kort Ambachtlaan 3, 5, 67, 95B,
97, 99, 101, 105 t/m 123, 135 t/m
201, 203 t/m 241 (2020-245): het
realiseren van een nieuw winkelvolume 12-4-2021
Beethovenlaan 264 (2021-052): het
kappen van een boom 15-4-2021
Burgemeester Jansenlaan 153
(2021-056): het aanpassen van de
pui en het plaatsen van een 24 uurs
automaat 15-4-2021

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
Bekendmaking verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 21 april 2021 het volgende verkeersbesluit bekendgemaakt in
de Staatscourant.
Dit betreft de volgende besluiten (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd):
www.officielebekendmakingen.nl
Verkeersbesluit:
1. Het aanwijzen van de op bijgevoegde
tekening aangegeven parkeervak aan
de Pruylenborg als parkeerplaats 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”;
2. 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 22 april 2021
tot en met tot en met 3 juni 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 3 juni 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,-.

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.

