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Dodenherdenking in Zwijndrecht
In Zwijndrecht vond gisteren vanwege de coronamaatregelen de Dodenherdenking in aangepaste vorm plaats. De herdenking was helaas
niet toegankelijk voor publiek, maar is terug te
zien via het YouTube-kanaal van de gemeente
Zwijndrecht en www.zwijndrecht.nl/4en5mei.
Op deze site is ook de toespraak terug te lezen.

Stichting 4 en 5 Mei Comité Zwijndrecht en Merel Janssen, winnaar van de Woordkunstenwedstrijd 2021. Merel mocht daarna haar winnende
gedicht voordragen. Trompettist Madelon Voetée van Showband Jong Holland speelde het
Taptoesignaal, waarna er twee minuten stilte in
acht werden genomen. De Zwijndrechtse zanger
Lyall Silié besloot de herdenking met het zingen
van het Wilhelmus. De herdenking werd geleid
Burgemeester Hein van der Loo was niet bij de door mevrouw Hofland.
herdenking aanwezig, omdat hij vorige week
positief testte op corona. Loco-burgemeester Van de herdenking is een video-opname geJacqueline van Dongen legde met het Vetera- maakt. Omdat de harde wind een stoorzender
nencomité en de Stichting 4 en 5 Mei Comité was voor het geluid, is ervoor gekozen om de
Zwijndrecht bloemen op de oorlogsgraven op herdenking niet op het Raadhuisplein maar in
de algemene begraafplaats aan de Jeroen Bos- het gemeentehuis te houden. De opname is
chlaan en bij de Pietermankerk. Daarna bracht aangevuld met korte interviews met Frans Meze een eerbetoon aan de oorlogsmonumenten ijer, voorzitter van de Stichting Stolpersteine
in Zwijndrecht en Heerjansdam, in aanwezig- Zwijndrecht, kinderburgemeester Sophie van
heid van jeugdleden van de scoutinggroepen der Walle, Remco van der Pol, veteraan en lid
van Zwijndrecht en Heerjansdam.
van de Stichting 4 en 5 Mei Comité Zwijndrecht,
en Ilse van Driel, kleindochter van Jan en CorDe herdenking was in het gemeentehuis met rie van Driel, een Zwijndrechts echtpaar dat in
een toespraak van loco-burgemeester Van het verzet zat. In de videoportretten vertellen zij
Dongen. De vlam naast het monument werd wat voor hen de waarde van herdenken is.
ontstoken door Wil Hofland, voorzitter van de

Jij en ik zijn al meer dan 75 jaar vrij
Daarvoor ben ik dankbaar en blij
Alhoewel ik de oorlog nooit heb meegemaakt
hebben de verhalen hierover mij altijd diep geraakt

Bloemen en/of krans leggen
Voor iedereen was er gelegenheid om bloemen
en/of een krans bij de monumenten in Zwijndrecht en Heerjansdam te leggen op 4 mei, met
inachtneming van de geldende coronaregels.

5 Mei
Vandaag is het Bevrijdingsdag en mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot
zonsondergang in top.

Vandaag is het 5 mei,
Bevrijdingsdag. Wat betekent
vrijheid voor jou?

Zo’n oorlog krijgen we hopelijk niet weer

“Vrijheid betekent voor mij een samenleving waarin
iedereen gelijkwaardig wordt behandeld.”

Want dat willen we echt niet meer

Frans Meijer

Tot vorig jaar kon je doen en laten wat je wil
Maar door Covid stond alles opeens stil
Oorlog en een pandemie: lijken ze op elkaar?
Niks meer kunnen of mogen is zo zwaar
Tijdens de 2e wereldoorlog duurde dat zelfs 5 jaar

“Vrijheid betekent voor mij naar buiten gaan en naar
school gaan, zonder bang te hoeven zijn.”
Sophie van der Walle

Hopelijk is Covid snel voorbij
en zijn we weer helemaal vrij
Vrij van oorlog, vrij van al het leed
Maar laten we zorgen dat niemand de oorlog ooit vergeet.

“Vrijheid betekent voor mij dat ik mijn eigen keuzes
kan maken, zonder dat ik in mijn vrijheid
beperkt word.”
Remco van der Pol

Merel Janssen
Zwijndrecht, 4 mei 2021.

“Vrijheid betekent voor mij dat ik mijn zoon op kan
laten groeien in een land waarin we er zijn
voor elkaar.”
Ilse van Driel
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Lintjesregen: vijf Koninklijke
onderscheidingen

Vraag een gratis geveltuintje
aan!

Op maandag 26 april 2021 hebben 5 inwoners van Zwijndrecht een Koninklijke onderscheiding ontvangen ter gelegenheid van de
viering van de verjaardag van Zijne Majesteit
de Koning. In het Raadhuis van Zwijndrecht
heeft burgemeester Hein van der Loo in de
trouwzaal stilgestaan bij hun uitzonderlijke
verdiensten voor de samenleving en hen het
lintje uitgereikt.

Mevrouw I. (Irene) van Wingerden-Versluijs
De heer G.C. (Gerard Cornelis) Vaandrager

Zou u uw huis en straat willen opfleuren, maar
heeft u geen voortuin? Dan is een geveltuintje dé oplossing. U kunt nu een geveltuintje
aanvragen en de gemeente legt het in juni
gratis voor u aan. Het enige dat u hoeft te
doen is planten kopen die u mooi vindt, ze in
het geveltuintje zetten en natuurlijk regelmatig water geven.

Het aantal gedecoreerden in Zwijndrecht is uitgebreid met vier Leden in de Orde van OranjeNassau en één Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Het gaat om één dame en vier heren:
De heer W. (Willem) Sandee
De heer A.J. (Arie Jacob) den Hoed
De heer A.A. (Albertus Antonius) van Lint

Vanwege de coronamaatregelen is er gekozen
voor een intieme bijeenkomst, die afgesloten
werd met het Wilhelmus, gezongen door de
Zwijndrechtse zanger Bart Mijnster. Via een
livestream konden familie en vrienden van de
gedecoreerden de bijeenkomst volgen.

De heer Vaandrager is benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. De andere vier inwoners zijn onderscheiden tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Mevrouw Van Wingerden-Versluijs ontving haar decoratie op het Ministerie
van Defensie in Utrecht.

Gratis geveltuintje
De gemeente geeft ook dit jaar weer geveltuintjes weg. Dit tuintje legt de gemeente gratis bij
u aan. Nadat u de tuin heeft aangevraagd, komt
er iemand bij u langs om de wensen te bespreken én te kijken of een geveltuintje bij uw woning mogelijk is. U zorgt zelf voor de aanschaf
van de plantjes en het planten en onderhouden
daarvan.

Wat is een geveltuintje?
Een geveltuintje is een strook planten tegen Wilt u meer weten over deze actie of direct een
de gevel van het huis. Een geveltuintje heeft geveltuintje aanvragen? Ga dan naar
de breedte van één of twee stoeptegels. Ideaal www.wijkenzwijndrecht.nl/geveltuintje.
dus voor woningen die geen voortuin hebben!
Als uw stoep breed genoeg is, is er ruimte voor
een geveltuintje.
Voordelen van een geveltuintje
Een geveltuintje biedt veel voordelen. Natuurlijk maakt het uw straat groener en fleuriger.
Maar wist u ook dat meer groen op hete dagen
voor verkoeling zorgt in uw straat? En als u een
klimplant in het geveltuintje zet, zorgt dit ook
voor verkoeling van uw woning. Ook nemen
planten meer water op, waardoor er minder water op de stoep blijft staan. Vergeet niet dat het
ook een bijdrage levert aan de biodiversiteit.
Genoeg voordelen dus!

Misleidende advertentieWaal- en Weidebad Heerjansdam verkoop gemeentegids in
omloop
open voor baantjes zwemmen
Op zaterdag 1 mei is het Waal- en Weidebad in
Heerjansdam weer deels geopend. Wethouder
Ronald de Meij (Sport) was aanwezig bij de
opening van het buitenzwembad: “We zijn blij
dat het Waal- en Weibad weer open is. Hulde
aan de vrijwilligers die al weken bezig zijn om
het bad en terrein klaar te maken voor gebruik.

Vanaf nu kan iedereen op reservering weer
baantjes trekken in de buitenlucht of lekker
spelen in het water.”
Voor reserveren en meer informatie kijkt u op:
www.waalenweidebad.nl

In september 2021 komt er nieuwe editie
van de gemeentegids uit voor de gemeente
Zwijndrecht. Akse Media is gestart met de
voorbereidingen voor de nieuwe gids. Nu
blijkt dat er advertenties in omloop zijn
van andere partijen die doen alsof zij samenwerken met de gemeente Zwijndrecht.
Deze partijen verkopen onder andere advertenties voor de gemeentegids of informatiegids. Ga hier niet op in! Als gemeente
werken wij alleen samen met Akse Media.
Staat u al in de huidige gids vermeld? Dan
neemt Akse Media contact op om uw gegevens te controleren.
De gemeentegids is een handig naslagwerk
met onder meer informatie van en over de
gemeente en de producten en diensten die
de gemeente biedt. Ook vindt u er informatie
over maatschappelijke organisaties, clubs
en verenigingen in Zwijndrecht en Heerjansdam. U kunt de gemeentegids bekijken via
zwijndrecht.smartmap.nl, de Gemeentegids
App of een papieren exemplaar afhalen op
het gemeentehuis of in de bibliotheek.

Gegevens aanpassen
Akse Media neemt vanaf deze week contact op met organisaties/verenigingen die
al in het adressengedeelte van de huidige
gemeentegids staan, om te vragen of de
gegevens nog kloppen. Geef de wijzigingen
uiterlijk 21 mei 2021 aan de uitgever door.
Gegevens die u na deze datum doorgeeft,
kunnen niet meer in de papieren gids worden meegenomen. Na die datum verwerkt de
uitgever de gegevens wel in de digitale gids.
Aanmelden
Staat uw organisatie/vereniging nog niet in
de gemeentegids en wilt u ook een gratis basisvermelding? Dan kunt u tot 21 mei 2021
uw gegevens doorgeven of informatie hierover vragen bij Akse Media.
Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v.
gemeentegids Zwijndrecht)
Schriftelijk: Akse Media, t.a.v. gemeentegids
Zwijndrecht, Postbus 6033, 1780 KA Den
Helder.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Hoe is het toch mogelijk “extra geld
nodig voor kunstgrasvelden”?

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raadcarroussels
Raadscarrousels 11 mei 2021 Gemeentelijk
Verkeers- en VervoersPlan Zwijndrecht en
buitenruimte deel project Veerplein
Video (live) vergadering via
www.raadzwijndrecht.nl

toverkeer, parkeerbeleidsplan en vrachtverkeer en bedrijvigheid.

Dinsdag 11 mei vanaf 19.30 uur zijn er carrouselvergaderingen van de gemeenteraad over
onder meer het Gemeentelijk Verkeers- en
VervoersPlan en de buitenruimte deel project
Veerplein

De Nieuwstraat en Maasplein/Werf zijn de
eerste twee onderdelen uit het totaal plan
Veerplein e.o. en kadeherstel. Met de uitvoering van beide plannen worden parkeerplaatsen verplaatst zodat na uitvoering ruimte
gemaakt kan worden voor het herstel van
de kade. De Nieuwstraat wordt opnieuw ingedeeld en Het Maasplein/de Werf wordt
ingericht met groepen parkeerplaatsen. Voor
het herschikken van parkeerplaatsen en het
inrichten van de boulevard is het nodig de
parkeerplaatsen te verplaatsen.

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
(GVVP), Verkeersvisie en modules
Aan de raad wordt gevraagd een besluit te
nemen over het geactualiseerde GVVP. Het
GGVP bestaat uit een visie voor de lange termijn en modules voor korte termijn maatregelen. De visie omschrijft een toekomstbeeld
Zwijndrecht in 2050 hoe mobiliteit er dan uit
kan zien en de mogelijke impact op Zwijndrecht. Bijvoorbeeld zaken als het verwijderen van de afslag A16, het omvormen van de
spoorlijn langs de Lindtsedijk tot fietspad of
een extra oeververbinding met Dordrecht. Dit
zijn nadrukkelijk geen korte termijn maatregelen Hier wordt naar gekeken zodra daar op
de lange termijn aanleiding en noodzaak toe
is. Tot 2030 zijn er een achttal hoofdthema’s
te weten: verkeersveiligheid, voetgangers,
fiets, openbaar vervoer, smart mobility, au-

Deel project Veerplein (Buitenruimte Maasplein, Werf en Ringdijk)

€350.000. Of de gemeente Krimpenerwaard die in december 2019 een
besluit nam en het veld in augustus
2020 geopend heeft. De kosten waren geraamd op €400.000.

Ons besluit is genomen in juli 2019,
dan had het hier toch ook moeten
lukken, waarom dat toch niet? We
gaan hierover het gesprek met de
wethouder aan die ons nog verder
mag uitleggen waarom het elders
Waarom lukt het onze gemeente wel kan en bij ons niet. Hier is het
niet op basis van een besluit in laatste woord nog niet over gespro2019 om dit al geregeld te hebben ken.
waar andere gemeenten dit wel gelukt is in een kortere periode? Als Reageren kan op Facebook
voorbeeld de gemeente Vorden, gemeente Zwijndrecht,
besluit over kunstgrasvelden in juli www.facebook.com/abzwijndrecht/
2020 genomen, geopend in 2021. via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.
De kosten waren geraamd op

Vergadering volgen
Inspreken kan vanuit huis bij de carrousels - de actuele stukken en agenda vinden: zie
Vergaderstukken;
(maximaal 5 minuten). Meld u tot 4 uur voor
- zich aanmelden voor onze nieuwsbrief de
de vergadering via griffie@zwijndrecht.nl.
RaadsFlits en wekelijks op de hoogte blijven
Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:
van nieuws van de gemeenteraad.
- de vergadering live volgen of terugkijken:
zie Video live;

Wegafsluitingen

Agenda
Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 - 20.40 uur: Gemeentelijk Verkeers en
VervoersPlan, verkeersvisie en modules
20.45 - 21.55 uur: Verklaring van Geen
Bedenkingen vaststelling herziene lijst
22.00 - 22.45 uur: Kredietvrijgave Veerplein
(Buitenruimte Maasplein, Werf en Ringdijk)

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

De gemeenteraad en de diverse
voetbalverenigingen zijn deze
week geïnformeerd over het feit
dat het niet tijdig lukt om de beloofde kunstgrasvelden aan te leggen. Hiervoor worden de diverse
redenen genoemd als de commotie rond het rubbergranulaat, de
verwerking van de oude kunststofmatten en prijsstijgingen. Allemaal
waar, maar...

Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 - 20.20 uur: Plan van aanpak grondstoffen beleidsplan
20.25 - 21.05 uur: Beheervorm nieuwe
zwembad
21.10 - 21.35 uur: Zienswijze begroting 2022
GR Gevudo
21.40 - 22.10 uur: Bestemmingsplan:
Heerjansdam en Bedrijventerrein en Gors
22.15 - 22.45 uur: Stedin

- 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 informatie kijk op
www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop.
- Sterrenbuurt – groot onderhoud –
15 februari tot en met eind juni 2021.
- Jollensteiger – herbestrating – vanaf
23 maart 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.
- Burg. Pijlhogeweglaan – halve rijbaan
afsluiting ivm vervangen verlichting –
3 t/m 11 mei.
- Sumatralaan – wegafsluiting vanwege
proefsleuven – 4 mei 2021.
- Burg. Van t Hoffweg – halve rijbaan
afsluiting – 3 t/m 7 mei 2021.
- Frans Halsstraat tussen Hobbemastraat
en Rembrandstraat – rioolwerkzaamheden
3 t/m 7 mei 2021.

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE
WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 23 april 2021 tot en met 02
mei 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het inrichten van een bouwplaats
ten behoeve van de bouw van een gymzaal in de wijk Heer Oudelands Ambacht.
Deze bouwplaats wordt op het grasveld
geplaatst naast de sloot aan de Serenade
in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 21

april 2021 tot en met 18 februari 2022.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een afvalcontainer
op een parkeerplaats aan de Mozartlaan
in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 26
april 2021 tot en met 17 juni 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een vuilcontainer
op een parkeerplaats aan de Gerrit v.d.
Veenstraat in Zwijndrecht. Dit voor de
periode van 19 april 2021 tot en met 28
mei 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van materialen en een

dixi-toilet op vier parkeerplaatsen achter
het adres Grondzaaier in Heerjansdam
ten behoeve van de herinrichting van het
speelterrein aldaar. Dit voor de periode
van 10 mei 2021 tot en met 21 mei 2021.
Tijdelijke geluidsontheffing voor de periode van 1 nacht in week 16 (zaterdag 24
april 2021), 2 nachten in week 18 (donderdag 6 mei 2021 en vrijdag 7 mei 2021)
en 2 nachten in binnen de periode van 10
mei 2021 tot en met 31 augustus 2021. Dit
ten behoeve van asfaltwerkzaamheden
aan de A16 aan bruggen en viaducten in
de gemeente Zwijndrecht.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de

afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 23 april tot en met 30
april 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•

•

Appelgaard 31 HJD (2021-122): het
uitbreiden van de woning op de
eerste verdieping 22-4-2021
Verweystraat 19 (2021-123): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 24-4-2021

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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Vervolg bekendmakingen
•

•

Akeleilaan 12 (2021-124): het veranderen van de gevels, het realiseren van een zwembad, het kappen
van 4 bomen en het bouwen van
een schutting 26-4-2021
Molenweg 25A HJD (2021-125):
het aanleggen van een zwembad
26-4-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 23 april tot en met 30
april 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•

•

•

•

•
•

Maasboulevard/Euryzakade/
Maasplein/Zomerlust/Thorhoofd
ongenummerd (2021-011): ontheffing verlenen op de regels van het
bestemmingsplan (max. 10 jaar)
t.b.v. de jaarlijkse evenement binnenvaartdagen 26-4-2021
Burg. G.H. Dercksenstraat 3 HJD
(2021-017): het verhogen van de
nok aan de achterzijde en plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 26-4-2021
Beneluxlaan 52 (2021-045): het
tijdelijk (10 jr.) plaatsen van een
pin-kiosk 26-4-2021
Reigerstraat 36 (2021-050): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 26-4-2021
Dorpsstraat 32 HJD (2021-066): het
kappen van een Berk 26-4-2021
Biesbos 6 (2021-071): het veran-

•
•
•

•

keren van de parasolvoet t.b.v. het
terras 26-4-2021
Rotterdamseweg 120 (2021-075):
het kappen van 1 Spar 29-4-2021
Kijfhoek 10 (2021-076): het kappen
van 2 Populieren 29-4-2021
Houtkopersstraat 38 (2021-080):
het verbouwen van het pand en
het aanleggen van een in-/uitrit
26-4-2021
Officiersvliet 37 (2021-102): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 26-4-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 23 april
tot en met 30 april 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•

•

•

Molenweg 37 HJD (2020-257): het
wijzigen van de gevel en herindelen
van het restaurant 23-4-2021
Kort Ambachtlaan 26A (2021-042):
het plaatsen van een rolluik voor
de pui van de garage/schuur 264-2021
Gerrit van der Veenstraat 50 (2021068): het realiseren van een erker
aan de voorzijde van de woning
29-4-2021

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.

Waal aan de westzijde, de Molenweg
aan de oostzijde, Molenweg 33B aan de
noordzijde en Molenweg 29 en 31 aan de
zuidzijde.

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

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 6
mei 2021 tot en met 16 juni 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 9.00-12.00 uur
- Woensdag van 13.00-19.00 uur

BEKENDMAKINGEN
APV en bijzondere wetten
Beleidsregels
De burgemeester heeft op 22 april 2021
de beleidsregels ‘Beoordelingscriteria
slecht levensgedrag’ vastgesteld. Deze
beleidsregels zijn met name van belang
voor (toekomstige) exploitanten en leidinggevenden van openbare inrichtingen, zoals horeca-inrichtingen en de coffeeshop.
Deze beleidsregels treden op 6 mei 2021
in werking en zijn te vinden op de website
van de gemeente Zwijndrecht.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Molenweg 33 Heerjansdam”
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestemmingsplan voorziet in de
realisatie van twee woningen op de locatie van Molenweg 33 te Heerjansdam.
Het plangebied wordt begrensd door de

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. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder ruimtelijke plannen (link
onder blauwe buttons) -> ruimtelijke
plannen) en daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0642.
BPMolenweg33-1001.
Zienswijze
Eenieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen op
het ontwerpbestemmingsplan naar voren
brengen onder vermelding van ‘zienswijze Molenweg 33’ en verwijzing naar het
betreffende plan op de volgende wijze:

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,-.

- schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht);
- per e-mail (e-mailadres: gemeente@
zwijndrecht.nl);
- mondeling, na afspraak met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (telefoon
078-7708301).

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.

