donderdag
28 april 2022

Herdenking 4 mei 2022 in Zwijndrecht en Heerjansdam
Dit jaar is er in Zwijndrecht en Heerjansdam weer een Dodenherdenking
met publiek, zoals gebruikelijk. In de
afgelopen twee jaar was dit vanwege
corona niet mogelijk. Op 4 mei herdenken we alle slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. Ook herdenken we de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de
Tweede Wereldoorlog.

Het thema van dit jaar is ‘vrijheid in
verbondenheid’. In Zwijndrecht is burgemeester Hein van der Loo, in Heerjansdam locoburgemeester Jacqueline van Dongen.

Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om samen met het gemeentebestuur de gevallenen te herdenken en
stil te staan bij het begrip ‘vrijheid’.

Programma herdenking
Zwijndrecht
18.00 uur
Vlaggen uit – halfstok.
18.45 uur
Herdenkingsdienst in de “Heilig Hart Kerk”
aan de Burg. de Bruïnelaan 78 met als thema ‘Vrijheid in verbondenheid’. Voorgangers: dominee W. van der Schee en pastoraal medewerker E. van der Vaart.
19.40 uur
Ceremonie vangt aan door het spelen van
de Dodenmars op het Raadhuisplein, verzorgd door de Christelijke muziekvereniging Celebration.

20.00 uur
Twee minuten stilte.
20.02 uur
Het Wilhelmus (twee coupletten), begeleid
door Christelijke Harmonievereniging Het
Geklank des Konings.
20.05 uur
Krans- en bloemlegging door burgemeester
Hein van der Loo en vice-voorzitter Chris
Moorman van de gemeenteraad. Vervolgens worden er kransen en bloemen gelegd
voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers.

19.45 uur
Toespraak door burgemeester Hein van der 20.15 uur
Defilé met gelegenheid tot het leggen van
Loo.
bloemen. Stichting 4 en 5 mei Comité Zwijndrecht deelt dit jaar een bloem uit aan alle
19.53 uur:
Gedicht voorgedragen door kinderburge- aanwezigen om bij het monument te leggen.
meester Jaylinn Addink.
21.10 uur
19.55 uur
Ontsteken van de vlam bij het oorlogsmo- Strijken van de vlaggen.
nument.
19.56 uur
Christelijke Harmonievereniging Het Geklank des Konings.
19.59 uur
Signaal Taptoe ter aankondiging van de
twee minuten stilte, door één van de trompettisten van Showband Jong Holland.

Basisschool Develhoek
adopteert het oorlogsmonument
In het kader van het landelijk onderwijsproject van het Nationaal Comité 4 en 5
mei adopteert een basisschool het oorlogsmonument op het Raadhuisplein in
Zwijndrecht. Dit jaar adopteert basisschool
Develhoek het oorlogsmonument. De leerlingen van basisschool Develhoek leggen
bloemen bij het monument. De jongeren

worden op deze manier betrokken bij het
herdenken van de Tweede Wereldoorlog.
Geen 5 mei-viering
Eén keer in de vijf jaar wordt Bevrijdingsdag
gevierd in de gemeente Zwijndrecht. Dit jaar
zijn er geen gemeentelijke activiteiten, de
eerstvolgende 5 mei-viering is in 2025.

Programma herdenking
Heerjansdam
19.15 uur
Samenkomst van de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek onder leiding van
dominee Teuwissen in de Dorpskerk aan de
Molenweg 8 in Heerjansdam.

20.02 uur
Hoornsignaal geeft einde stilte aan. Zingen
van het eerste couplet van het Wilhelmus
onder begeleiding van EMM.
Voorlezen van een gedicht door Rimas Hel19.35 uur
waini van de Koningin Julianaschool, naEinde samenkomst.
mens de jeugd van Heerjansdam.
Neerleggen van een bloemstuk door Sil
19.40 uur
Hasman en Jesselyn Hoving van het ChristeVerzamelen op het plein bij de Dorpskerk lijk Kindcentrum De Rank, namens de jeugd
aan de Molenweg.
van Heerjansdam.
Aansluitend gelegenheid voor overige aan19.45 uur
wezigen om bloemen neer te leggen.
Stoet formeren en stille tocht naar het vredesmonument.
20.15 uur
Stoet formeren voor aftocht.
19.50 uur
Toespraak door locoburgemeester Jacque- 20.20 uur
line van Dongen.
Afsluiting voor genodigden in de BoomKranslegging namens het college en de ge- gaardkerk aan de Dorpsstraat 42a in Heermeenteraad door Jacqueline van Dongen, jansdam.
Arnold de Jong en Lia Prins.
Belangstellenden kunnen bij de kerk aanTrompetsignaal geeft aanvang twee minu- sluiten of bij het monument. Indien u een
ten stilte aan.
krans of boeket bij het monument wenst te
leggen, volgt u de aanwijzingen op, die ter
20.00 uur
plekke worden gegeven.
Twee minuten stilte.
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Doe mee met de Buitenspeeldag ‘Zwijndrechtse Heugel’ voor
Gerja Eijk-Stofregen

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de
buitenspeeldag op woensdag 8 juni? Doe
dit dan snel! Aanmelden kan nog tot maandag 2 mei via het e-mailadres wijkbureau@
zwijndrecht.nl of via het telefoonnummer
078 770 37 05. Alle straten kunnen meedoen, behalve de straten waar de bussen
rijden. Wilt u eerst informatie? dan kunt u
natuurlijk ook contact met ons opnemen.

ring, dan zorgt de gemeente voor de vergunning en voor hekken om de straat af te sluiten
voor het verkeer. De meeste wijkplatforms en
de dorpsraad geven een financiële bijdrage.
Geen Wijkplatform in de wijk? geen probleem
want een bijdrage is ook mogelijk via PAK
AAN! Geef bij uw aanmelding aan of u hier
gebruik van wilt maken, dan zorgen wij dat u
met hen in contact komt.

Vergunning en bijdrage
Wanneer u zorgt voor de ideeën en de uitvoe-

Gerja Eijk-Stofregen uit Heerjansdam is vrijdag 22 april 2022 onderscheiden met ‘De
Zwijndrechtse Heugel’. Burgemeester Hein
van der Loo reikte namens het gemeentebestuur van Zwijndrecht de gemeentelijke onderscheiding uit aan het verraste bestuurslid van Landelijke Ruitersportvereniging en
Ponyclub de Develruiters uit Heerjansdam.
Mevrouw Eijk-Stofregen kreeg de gemeentelijke erespeld voor haar inzet bij De Develruiters. Sinds 2004 zet zij zich in voor de kantinecommissie van de vereniging.
Vanuit die rol was zij actief en verantwoordelijk voor de inkoop en de schoonmaak bij de
Develruiters. In 2019 werd zij voorzitter van
de kantinecommissie en lid van het algemeen
bestuur.

derscheiding uit tijdens de algemene ledenvergadering van L.R. & P.C. de Develruiters.
Van der Loo: “Gerja Eijk-Stofregen is het
toonbeeld van een hard werkende vrijwilliger,
die zich al jaren belangeloos inzet voor haar
club en daarmee ook voor de gemeenschap.
Prachtig!”
Zwijndrechtse Heugel
‘De Zwijndrechtse Heugel’ is een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een draagspeld, die toegekend wordt aan personen
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor
Zwijndrecht. Een Heugel kan worden aangevraagd voor personen die een onbezoldigde
bestuursfunctie van minstens 10 jaar hebben
verricht of vrijwilligers die (buiten familiebanden) minimaal 15 jaar vrijwilligerswerk in
Zwijndrecht hebben gedaan.

Burgemeester Hein van der Loo reikte de on-

Paascross een groot succes
Op zaterdag 16 april heeft Toppie Sportcoaches in samenwerking met stichting Kairos
Peony weer een Paascross georganiseerd.
Het was een prachtige zonnige dag voor dit
kleinschalige charmante evenement in het
mooie natuurgebied de Hooge Nesse.

lende leuke paas-tikspelletjes gedaan, samen met de Toppie mascotte!

Ook was er tijdens het evenement aandacht
voor de JOGG aanpak (Jongeren Op Gezond
Gewicht). Er was voor elk kind een lekker
stuk fruit en water beschikbaar gesteld om
Voor de volwassenen was er een canicross gezonde voeding te stimuleren.
en een gewone cross door het natuurgebied.
Voor de kinderen was er een cross van 600 Na afloop gingen kinderen met hun ouders
meter. Deze hebben de kinderen zelfs twee spelen in het speelbos in de Hooge Nesse.
keer gelopen! Voor de allerkleinsten was er Deze speellocatie biedt de mogelijkheid om
een speurtocht waar ze paaseieren konden gezond te bewegen en te spelen in de natuur.
zoeken. Onder begeleiding van de Toppie Door deze activiteit stimuleren wij het buiten
sportcoaches hebben de kinderen verschil- spelen. Op naar de volgende editie.

Wijkspreekuur Ronald de Meij
Heeft u een vraag over uw wijk of buurt?
Of over (jeugd)zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning,
Onderwijs, Sport en
Cultuur? Wethouder
Ronald de Meij ontvangt u graag tijdens
het wijkspreekuur om
daar met u over te
praten. Het is fijn als
u zich van te voren
aanmeldt via wijkbu-

Nieuws van de gemeenteraad

Dank aan de kiezers, we gaan er weer
4 jaar tegen aan

Vooruitblik
Raadsprogramma

Raadsflits
De nieuwe raad rechtstreeks volgen? Neem Aanmelden kan via onze website
een abonnement op de digitale nieuwsbrief www.raadzwijndrecht.nl /Nieuwsbrief van
van de raad: De RaadsFlits. Dan krijgt u het de raad
nieuws van de gemeenteraad kosteloos
toegestuurd.

Datum: woensdag 18 mei 2022
Tijd: Van 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: Xiejezo, Grote Beerstraat 10

Praat met de raad

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

- Dinsdag 10 mei om 20.30 tot 22.30 uur:

reau@zwijndrecht.nl , maar u kunt ook
zonder afspraak binnenlopen. De koffie/
thee staat klaar!

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Groot is onze dankbaarheid dat wij
gegroeid zijn van 8 naar 10 zetels.
We zullen ons de komende vier
jaar dan weer in het Algemene Belang inzetten.
In het Algemene Belang door samen met de andere partijen eerst
te werken aan de inhoud. Op een
manier zodat u kunt volgen - via
onze livestream - wat elke partij
met de aan hem of haar gegeven
stem doet. Inhoud boven poppetjes is wat veelal niet gebeurt zoals
we om ons heen zien. Daar wordt
door een aantal partijen, niet alle,
die toevallig samen een meerder-

heid vormen in de achterkamertjes
buiten uw zicht bepaald wat gaan
we wel en wat niet doen. De overige partijen hebben dan het nakijken en kunnen hun ideeën voor de
komende 4 jaar niet kwijt.
Hoe anders is dat in Zwijndrecht
waar de inhoud voor ego’s gaat. Ik
ben en blijf daar samen met mijn
fractiegenoten - en ik weet zeker
met de overige leden in de raad trots op.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of www.facebook.com/abzwijndrecht/ of mail
f.Loos@zwijndrecht.nl
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Altijd op de
hoogte van
besluiten in
uw buurt

Wegafsluitingen Zwijndrecht
-

Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving
kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving. Uw gemeente en andere
overheidsorganisaties publiceren deze
besluiten op Berichten over uw buurt.
Ga naar: overheid.nl/berichten-overuw-buurt.

-

Heer Oudelands Ambacht – tot medio december 2022 – diverse werkzaamheden
Noordelijke rijbaan Raadhuisplein – tot en met 1 mei 2022 ¬– in verband met kermis
Noordelijke rijbaan Raadhuisplein – 4 mei – in verband met dodenherdenking
Brugweg richting Dordrecht – in de nacht van 12 op 13 mei 2022 – asfaltonderhoud
De buurt rondom de Witte de Withstraat – tot aan de bouwvakvakantie – wegwerkzaamheden ( verkeer wordt ter plaatse
omgeleid)
Rondom winkelcentrum Kort Ambacht vinden werkzaamheden plaats waardoor een aantal parkeerplaatsen aan de noordzijde van de rijbaan zijn vervallen. De daar aanwezige invalidenparkeerplaats is verplaatst naar de zuidzijde
Sumatralaan – naar verwachting tot medio juni 2022 – werkzaamheden HVC
Laan van Nederhoven – van 2 tot en met 5 mei (locatie nabij Kerkweg) en van 13 tot en met 17 juni (locatie nabij Meerkoetstraat) – werkzaamheden voor kabels en leidingen
Rotonde Laan van Walburg – Thorbeckelaan – Hoofdland – van 2 tot en met 6 mei – asfaltwerkzaamheden

Wegafsluitingen Heerjansdam
- Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 71 – 23 en 24 mei – werkzaamheden telecomkabel
- Sportlaan ter hoogte van de Dorpsstraat – tot en met 13 mei 2022- wegwerkzaamheden.

Wegafsluitingen Bedrijventerreinen
- In verband met het opstellen van (vracht)wagens voor de kermis is de rijbaan van de Middellijn tussen de toegang naar de
gemeentewerf en de Munnikensteeg afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting duurt tot en met 1 mei 2022
- Tot en 6 mei zijn enkele parkeerplekken aan de Kreekweg afgesloten in verband met boringen

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van
18 april 2022 tot en met 24 april 2022, de
volgende beschikkingen afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van peilbuizen ten behoeve van onderzoek naar de grondwater
kwaliteit op de locatie Kreekweg in Zwijndrecht. Werkzaamheden vinden plaats in
de week van 2 mei 2022
Vergunning gebruik openbare ruimte voor
het plaatsen van een container op een
parkeerplaats in de buurt van de Roerdompstraat in Zwijndrecht. De container
wordt geplaatst op 25 april 2022 en zal
blijven staan tot en met 31 juli 2022
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 14 april tot en met 21
april 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
• Patrijsstraat 15 (2022-067): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 12-4-2022
• Admiraal Trompstraat 87 (2022-068):
het vergroten van de dakkapel aan de
achterzijde van de woning 12-4-2022
• Kort Ambachtlaan 99 (2022-069): han-

delen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve van een lunchroom
met terras 12-4-2022
• Rotterdamseweg 86 (2022-071): het
verplaatsen van de uitrit 13-4-2022
• Ds. J.A. Visserstraat 35 HJD (2022-072):
het verhogen van de gehele kap van de
woning 13-4-2022
• Molenvliet 1 (2022-073): het aanpassen van de gevels en de indeling en het
uitbreiden van het bedrijfspand 15-42022
Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 14 april tot en met 21
april 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
• Wiekslag 8 HJD (2022-006): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 19-4-2022
• Nijverheidsstraat 34 HJD (2022-009):
het vervangen van de erfafscheiding
12-4-2022
• Reigerstraat 23 (2022-022): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 21-4-2022
• Reigerstraat 29 (2022-045): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning 21-4-2022
• Christiaan Huygensstraat 1 (2022-066):
het kappen van een Berk en een Spar
21-4-2022
Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 14 april tot en met 21
april 2022 is de beslistermijn verlengd
met 6 weken voor de volgende aanvragen

om omgevingsvergunningen:
• Voltastraat ong. (2021-277): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
met 9 units, het aanleggen van twee
uitritten, een dam en een weg 14-42022
• Duivenvoorde 2-4 (2022-026): het bouwen van de school De Twee Wieken en
het plaatsen van een erfafscheiding 144-2022
• Nabij Plantageweg (2022-029): het
kappen van 20 bomen nabij op- en afrit
A16 19-4-2022
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.
Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.

Activiteit:
• Milieu (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)
Voor: het veranderen van een afbouw- en
onderhoudsbedrijf. De verandering betreft het plaatsen van een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen.
Locatie: Houtkopersstraat 20 te Zwijndrecht
Datum ontvangst: 5 april 2022

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen worden ingewonnen bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht
op dat deze bekendmaking uitsluitend
een informatief karakter heeft.

BEKENDMAKINGEN
Gemeente Zwijndrecht
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Houtkopersstraat 20 te Zwijndrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat zij
de volgende melding in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen van Roblaco B.V.:

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:

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

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-407008.

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:

Stukken ter
inzage

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,-.

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.

