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Beste Zwijndrechtenaren,
Vrolijke gezichten in onze cafés en restaurants. Niet alleen aan tafels
en aan de bar. Ook bij alle medewerkers in de horeca. Zij konden na
lange tijd weer gastvrouw en gastheer zijn. ‘Heeft het u gesmaakt?’
Heerlijk om met een volmondig ‘Ja, dankjewel!’ te kunnen antwoorden. Wat te denken van de activiteiten op onze sportvelden! En in de
gymzalen. Sporters mochten weer. Jong en oud. Als u wilde, kon u ernaar gaan kijken. Aanstaand weekend kan het weer!
Langzaam gaat onze gemeente van het slot. We krijgen weer wat lucht en ruimte. Ondanks het oplopende aantal coronabesmettingen heeft ons nieuwe kabinet stappen gezet. Stappen naar normaal.
Begrijpelijk. Mensen worden minder ziek. Zeker met een boosterprik. Bovendien, ook een lockdown
beschadigt onze gezondheid. Daarom is het zo belangrijk om er samen voor te zorgen dat het niet meer
hoeft. Dat al die vergaande maatregelen niet meer nodig zijn.
Ondertussen werken de ziekenhuizen in onze regio met man en macht aan het wegwerken van wachtlijsten. Voor iedereen weer de medische aandacht die zij of hij nodig heeft. De locatie Zwijndrecht van
het Albert Schweitzer ziekenhuis is sinds vorige week weer 100% open. Maar let op, door het enorme
aantal besmettingen (meer dan 100.000 per dag) zit het gevaar van overvolle ziekenhuizen nog steeds
in een klein hoekje. Corona blijft riskant. Een booster is uw beste bescherming.
De opkomst voor de boosterprik is in Zwijndrecht tot nu toe 48%. Dat is laag. Te laag. Temeer omdat
de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen niet gevaccineerd zijn. Mag ik u vragen? Uw
vaccin tegen corona draagt bij aan de broodnodige zorg voor iedereen.
Vanaf woensdag 9 februari is het gemeentehuis geopend voor iedereen die zich zonder afspraak wil
laten vaccineren. Mensen die een boosterprik willen. Mensen die alsnog een eerste of tweede vaccin
wensen. Medewerkers van de GGD staan voor u klaar. Drie weken lang. Op woensdag en op donderdag. Van 12.00 tot 18.00 uur. U bent van harte welkom.
In mijn vorige brief schreef ik u: het moet anders! Inmiddels is het anders. In Zwijndrechtse taal: het
schip van staat heeft de steven gewend. Het roer van maatregelen is om. Houden zo. Dan koersen we
op normaal. Zonder corona. Met corona. Samen naar normaal.
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester
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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

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,

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

kijk op www.vragenovercorona.nl
of bel naar de GGD 0800 – 7707707.

Tijdelijk extra
vaccinatieplekken in de regio
Zonder afspraak 1e, 2e en boosterprik
Woensdag t/m donderdag
Van 7 februari t/m 26 februari 12.00 – • Andreaskerk (Jacob van Heemskerck18.00 uur
straat 19, Dordrecht)
U kunt zonder afspraak terecht op de vol- Vrijdag t/m zaterdag
gende locaties:
• Gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Hardinxveld-Giessendam)
Maandag t/m dinsdag
• Het Bonkelaarhuis (Bonkelaarplein 7,
• Bioscoop Landvast (Haven 4, AlblasserSliedrecht)
dam)
• VV Peursum (Sportplein 2C, Giessenburg)

Kamers met Aandacht gezocht
Bij Kamers met Aandacht verhuren mensen een kamer aan een
jongere die nét dat duwtje naar een goede toekomst nodig heeft.

Wie is de eigenaar van deze
aanhangwagen?

Het gaat om jongeren die zelf geen of een beperkt vangnet
hebben, bijvoorbeeld doordat ze in een leefgroep of pleeggezin
hebben gewoond. Ze zijn toe aan zelfstandigheid, maar de stap op
eigen benen is soms net te groot.
Als verhuurder help je de jongere door een veilige en zelfstandige
woonplek te bieden en daarbij een oogje in het zeil te houden.
Ondertussen blijft de jongere begeleiding krijgen vanuit de betrokken hulporganisatie. Kamers met Aandacht is daarom méér dan
het verhuren van een kamer; jij bent van betekenis voor iemand
die al het één en ander heeft meegemaakt.
Elke maand organiseert stichting Kamers met Aandacht een
online informatiebijeenkomst.
Meer informatie op www.kamersmetaandacht.nl

De aanhangwagen staat aan de Cort v/d Lindenlaan. Bent u de eigenaar? Haal hem dan vóór
29 januari weg. Daarna zullen wij de aanhangwagen verwijderen.
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Meer ruimte voor dieren én
Zwijndrecht wint de award
bezoekers in voorlopig ontwerp ‘Beste Groenspreiding’ van de
van de Kiboe-hoeve
Groene Stad Challenge
De Kiboe-hoeve wordt volledig vernieuwd.
RoosRos Architecten heeft het voorlopig ontwerp voor de nieuwe Kiboe-hoeve gemaakt.
De Kiboe-hoeve blijft op de huidige locatie,
maar door een andere indeling ontstaat er
meer ruimte voor dieren én bezoekers. De
gemeenteraad buigt zich 8 februari over dit
ontwerp.
Wethouder Jacqueline van Dongen: “Het plan
waar de gemeenteraad zich over buigt, is het
resultaat van een goede samenwerking tussen de gemeente, de stichting Vrienden van
de Kiboe-hoeve en de beheerder van de kinderboerderij. RoosRos Architecten heeft alle
ideeën en wensen omgezet in een voorlopig
ontwerp. Ik ben ontzettend blij met het voorlopig schetsontwerp en hoop dat we snel verder kunnen met het uitwerken van het plan!”

belangrijke rol in het voorlopig ontwerp. De
Kiboe-hoeve wordt voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Ook is de wens om
zoveel mogelijk duurzame materialen te gebruiken en waar mogelijk worden bestaande
materialen hergebruikt. Het toepassen van
bijvoorbeeld groene daken en waterdoorlatende bestrating versterken het groene karakter van de Kiboe-hoeve. Het oranje puntdak dat zich kenmerkt voor de Kiboe-hoeve
speelt ook in het nieuwe ontwerp een centrale rol. Vanwege het groene karakter van de
omgeving past de naam parkboerderij beter
bij de Kiboe-hoeve en zal voortaan door het
leven gaan als parkboerderij Kiboe-hoeve in
plaats van kinderboerderij.

Centrale rol oranje puntdank
De Kiboe-hoeve blijft op de huidige locatie,
maar in het nieuwe ontwerp worden hokken
en weides anders verdeeld en zijn per saldo
groter dan de bestaande verblijven. De bomen en de daarbij behorende slingerende
paden komen ook in het nieuwe ontwerp
terug en er worden bij diverse weides half
verharde ontdekkingspaden toegevoegd.
Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor dieren
én bezoekers. Duurzaamheid heeft een zeer

Zwijndrecht is in de prijzen gevallen bij de
Groene Stad Challenge. De gemeente sleepte
de award voor ‘Beste Groenspreiding’ in de
wacht. Dit betekent dat Zwijndrecht van de
ruim honderd deelnemende gemeenten het
groen op de beste manier heeft verspreid
in de gemeente. Wethouder Jacqueline van
Dongen ontving de award uit handen van Lodewijk Hoekstra en Harm Edens.

ben gewonnen. Het is een bevestiging dat we
de juiste weg zijn ingeslagen als het gaat om
groen in onze gemeente. Maar we zijn er nog
lang niet. In de data die we van de Groenste
Stad Challenge hebben ontvangen zien we
dat er werk aan de winkel is om gemeente
Zwijndrecht écht te vergroenen. En dan niet
alleen in de openbare ruimte, maar ook in de
tuinen van onze inwoners. We zullen de inwoners nog meer stimuleren om tegels uit de
Het afgelopen jaar heeft de organisatie van tuin te halen en er groen voor terug te plaatde Groene Stad Challenge ruim 100 gemeen- sen.”
ten geanalyseerd op kwaliteit en hoeveelheid
groen. Voor de award ‘Beste
Groenspreiding’ is er gekeken naar het groen dat in de
gemeente aanwezig is en hoe
dit is verspreid. Niet alleen
in de openbare ruimte, maar
ook in particuliere tuinen. Is
er overal evenveel groen aanwezig? Gemeente Zwijndrecht
kwam daarbij als winnaar uit
de bus. Dat betekent dat het
groen in de gemeente goed
verdeeld is over alle wijken
en buurten.
Wethouder Jacqueline van
Dongen: “Het is ontzettend
mooi dat we deze award heb-

Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Carrousels raad 8 februari 2022 over
Kiboe-hoeve én Bedrijventerreinenstrategie en Havenvisie 2035
Dinsdag 8 februari zijn er carrousels vanaf
20.00 uur over onder meer Kiboe-hoeve én
Bedrijventerreinenstrategie en Havenvisie
2035. U kunt de vergadering via video live
rechtstreeks volgen. Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de agenda en de meest
actuele informatie.
Vaststellen programma van eisen Parkboerderij Kiboe-hoeve
Afgelopen maanden is hard gewerkt aan
de (ver)nieuwbouwplannen voor de Kiboehoeve. Er ligt nu een schetsontwerp. Dit
plan onderstreept het belang van de Kiboehoeve als voorziening voor Zwijndrecht.
Aan de raad wordt gevraagd het programma van eisen vast te stellen en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor
de verdere uitwerking van de vernieuwde
Parkboerderij Kiboe-hoeve.
Bedrijvenstrategie en Havenvisie 2035
Zwijndrecht
De raad bespreekt de bedrijvenstrategie en

De staat van Zwijndrecht: Werk aan de winkel
De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft de
“Staat van Zwijndrecht “opgemaakt. Zij
heeft daarbij onderzocht hoe de wijken van
Zwijndrecht zich in de periode 2014-2020
ontwikkeld hebben op meerdere gebieden.
De wijken van Zwijndrecht en Heerjansdam
hebben zich op het gebied van leefbaarheid, welzijn, zorg en welbevinden en op
economisch gebied positief ontwikkeld, op
Kort Ambacht na. Maar die positieve ontwikkeling kan niet direct worden gezien als
het resultaat van gemeentelijk beleid. De
gemeente moet haar kennis van de wijken
vergroten om een werkende buurtaanpak te
kunnen maken.

is het beleid van de gemeente goed. Op ‘burgerparticipatie‘ scoren alle wijken negatief.
De Rekenkamer vindt dat de gemeente om
een werkende wijkaanpak te krijgen de kennis van de wijken moet vergroten, én de relatie met de inwoners moet verbeteren. De gemeente zal dus aan het werk moeten om haar
inwoners per wijk beter te leren kennen, om
zo de relatie met hen te verbeteren en beter
met hen samen te werken.

22.10 - 22.45 uur: Vaststelling bestemmings- 20.55 - 21.15 uur: Ontwerpbesluit tot oprichplan Lindtsebenedendijk 149-151, locatie ‘t
ting Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt BV
Hoff
21.20 - 22.55 uur: Besluitvorming Bedrijventerreinstrategie en Havenvisie 2035 ZwijnCarrousel 2 Openbaar / live stream
drecht
20.00 - 20.50 uur: Vaststellen Programma 22.10 - 22.45 uur: Staat van Zwijndrecht, onvan Eisen Parkboerderij Kiboe-hoeve
derzoek rekenkamer

De vergadering is te volgen via onze website.
Inspreken kan (maximaal 5 minuten). Meld
u tot 4 uur voor de vergadering via grifﬁe@
zwijndrecht.nl. Voor de meest actuele stukken en het volgen van de vergadering kijk op
www.raadzwijndrecht.nl

de havenvisie in de carrousel. De bedrijvenstrategie geeft inzicht in het functioneren
van de bedrijventerreinen, de toekomstige
behoefte aan bedrijventerreinen en de ontwikkelingsperspectieven. Geconcludeerd
wordt dat het goed gaat met het Zwijndrechtse bedrijfsleven op de bedrijventerreinen. Watergebonden bedrijvigheid en
havens zijn kenmerkend voor de economie
van Zwijndrecht. Daarom is een havenvisie
opgesteld. Hierin komt de bijzondere positie van het zeehavencomplex van Zwijndrecht op de diverse corridors naar voren.

De Rekenkamer geeft daarvoor een vijftal
handreikingen aan de gemeente. Ook geeft
de Rekenkamer aandachtspunten per wijk.
De nieuwe gemeenteraad, die in maart 2022
gekozen gaat worden, kan dit onderzoek geDe Rekenkamer vindt dat de gemeente nog bruiken voor het nieuwe raadsprogramma.
ﬂink wat werk aan de winkel heeft om ervoor Dat was ook een belangrijk doel van dit onte kunnen zorgen dat verbeteringen ook blij- derzoek.
ven, of nu voor Kort Ambacht, gemaakt kunnen worden. De wijken zijn én ontwikkelen Het rapport de “Staat van Zwijndrecht” is op 1
zich namelijk verschillend. De gemeente weet februari gepresenteerd aan de gemeenteraad
per wijk niet genoeg om een werkende buur- van Zwijndrecht. Op 8 februari om 22.10 uur
bespreekt de raad het onderzoek in de cartaanpak te hebben.
rousel. Het rapport vindt u op onze website
De huidige buurtaanpak lijkt nog niet vol- www.raadzwijndrecht.nl bij de publicaties
doende effect te hebben. Alleen op veiligheid van de Rekenkamer Zwijndrecht.

AGENDA CARROUSELS
Carrousel 1 Openbaar / live stream
20.00 - 20.50 uur: Verordening Jeugdhulp
Zwijndrecht
20.55 - 21.15 uur: Archiefverordening
21.20 - 22.05 uur: Vaststelling bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Stationskwartier
Zwijndrecht en beeldkwaliteitsplan
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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 Andries van Gemerden van de ChristenUnie-SGP en Hilda Rijnaard van de PvDA aan het woord.

Zeggen wat je doet en doen wat
je zegt
Geboren en getogen in Zwijndrecht. Vaak
heb ik het als ontzettend waardevol ervaren
om hier geboren en getogen te zijn. Ik ben
getrouwd met een vrouw die ook haar hele
leven al in Zwijndrecht woont. Inmiddels heb
ik drie kinderen van 13, 2 en 1 jaar. Juist het
opvoeden van mijn kinderen maakt me vaak
ook duidelijk waarvoor wij ons werk doen
in de gemeenteraad. We doen het niet voor
onszelf, maar we doen het voor elkaar en voor een toekomstige
generatie. We hebben de aarde
niet gekregen van onze ouders, maar we lenen de aarde
van onze kinderen.

transparante manier. Dienstbaar, duurzaam
en duidelijk. Ook na de verkiezingen wil ik
weer actief aan het werk voor Zwijndrecht
en Heerjansdam. De verkiezingen voor de
komende raadsperiode vinden plaats in een
tijd dat het vertrouwen in de politiek zeer
laag is. Ik realiseer me dat alleen politici dat
vertrouwen weer kunnen herstellen.
Ik wil werken aan een politiek en gemeentebestuur waarin we zeggen
wat we doen, doen wat we zeggen.
Meer informatie zie: www.
zwijndrecht.christenunie.nl.

Voor mij was het duidelijk
dat ik mij zou inzetten voor de
ChristenUnie-SGP. De partij past
bij mijn waarden.
We proberen poliAndries van Gemerden
tiek te bedrijven
op een eerlijke en fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

Genoeg te doen!
Eigenlijk had ik er nooit aan gedacht om actief te worden in de politiek. Totdat ik in 2014
lid werd van de PvdA. In de bijeenkomsten
zaten we met een aantal mensen die de neuzen in dezelfde richting hadden. Ik voelde me
daar gauw thuis en werd al snel bestuurslid.
In 2018 ben ik raadscommissielid geworden.
Dat was wel wennen. Maar er was genoeg te
doen!

gevolgen voor de kinderen heb ik gezien.
Het is dus goed dat men hier in Zwijndrecht
hard werkt om deze problemen op te lossen.
Er is genoeg te doen!
Er moeten voor het onderwijs ook nog veel
zaken geregeld worden. Zoals een goede
ventilatie, een veilige schoolomgeving, het
terugdringen van laaggeletterdheid enz. Ik
wil me hier de volgende periode voor inzetten. Er is genoeg te doen! Meer informatie zie:
www.zwijndrecht.pvda.nl.

Voor mijn werk heb ik voor de klas
gestaan. Het langst heb ik op een
school in een achterstandswijk
gewerkt. Wat heb ik een hekel
aan het woord achterstandswijk. Ik noem het liever een
wijk die aandacht nodig heeft.
En aandacht is nodig, veel aandacht. Ik heb armoede gezien
en het gevecht om eruit te komen. Er waren gezinnen
die zorg nodig hadden,
Hilda Rijnaard
maar niet wisten hoe ze
dat moesten regelen. De
raadscommissielid PvdA

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.
Vrijdag 4 februari
Het centraal stembureau stelt de kandidaatlijsten en de nummering vast. Zodra
bekend, kunt u deze terug vinden via
www.zwijndrecht.nl/verkiezingen.

Dinsdag 15 februari van 18.00-19.00 uur Live te volgen op Radio Rijnmond 93.4 Vrijdag 25 februari
Verkiezingsuitzending vanuit het ge- FM en Rijnmond.nl.
De stemwijzer Zwijndrecht komt online.
meentehuis door Rijnmond in samenAan de hand van een aantal vragen kunt
werking met ATOS RTV. De lijsttrekkers
u kijken welke partij het beste bij u past.
gaan met elkaar in debat.
Ook vindt u hier dan de standpunten van
de verschillende partijen u op een rij.

Wegafsluitingen
• Heer Oudelands Ambacht fase 3a - tot en met december 2022 - grote aanpak openbare ruimte
• Julianabuurt – 7 februari tot en met 11 februari 2022 - kabel en leiding werkzaamheden
• Hoveniersstraat – 4 maart 202 tot en met 22 maart 2022 – halve rijbaan afsluiting
• Bootjessteeg – 24 januari 2022 tot en met 4 februari 2022 – werkzaamheden aan de
bushaltes
• Slagveld – 10 januari 2022 tot en met 4 maart 2022 – kabel en leiding werkzaamheden
• Witte de Withstraat- tot aan de bouwvak 2022 - werkzaamheden in de buurt rondom
de Witte de Withstraat.
• Jeroen Boschlaan- afhankelijk van de weersinvloeden tot maximaal het eerste kwartaal gedeeltelijk afgesloten door doorgaand verkeer- rioolvervanging en herinrichting
van de buitenruimte.
• Sportlaan- t/m maart 2022 - riool- en herinrichtingswerkzaamheden.
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Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 20 januari tot en
met 27 januari 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
• Groene Dreef 14 HJD (2022-017):
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde en een dakopbouw aan de achterzijde van de
woning 20-1-2022
• Prinses Marijkestraat 19 (2022018): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 21-1-2022
• Obrechtstraat t.h.v. 1, 9, 17 en 35
(2022-019): het kappen van 4 bomen 26-1-2022

volgende aanvragen om omgevings- ken ligt vanaf 3 februari 2022 voor
een periode van zes weken ter invergunningen:
zage.
• Trompetstraat 130 (2021-296):
het uitbreiden van de begane Het bestemmingsplan is in te zien
grond en het plaatsen van een op www.zwijndrecht.nl (onder ruimtelijke plannen -> vastgestelde
dakopbouw 21-1-2022
• Hofwijk 4 (2021-298): het plaat- bestemmingsplannen). Tevens is
het bestemmingsplan te raadplegen
sen van een dakkapel 24-1-2022
• Kort-Ambachtlaan 117 (2021-302): op de website www.ruimtelijkeplanhet plaatsen van reclame en ver- nen.nl. Het planidentiﬁcatienummer is NL.IMRO.0642.bp15Lindeanderen van kozijnen 26-1-2022
weg12-3001.
Rectificatie
In week 2 (6 januari tot en met 13 ja- Daarnaast is het bestemmingsplan
nuari 2022) is de volgende aanvraag in te zien in de publiekshal van het
gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in
gepubliceerd:
Zwijndrecht (vanwege de corona• Juliana van Stolbergstraat 12 maatregelen bij hoge uitzondering
(2022-003): het plaatsen van op afspraak (telefoon 14 078)).
een dakkapel aan de voorzijde
Beroep
van de woning 11-1-2022
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de
Dit moet zijn:
• Juliana van Stolbergstraat 12 termijn van terinzagelegging beroep
(2022-003): het plaatsen van een worden ingesteld bij de Afdeling bedakkapel aan de achterzijde van stuursrechtspraak van de Raad van
State door:
de woning 11-1-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 20 januari tot en
met 27 januari 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiBezwaar maken
teit, datum besluit):
Tegen genoemde besluiten kunt u
• Burg. Pijl Hogeweglaan 1 (2021- een bezwaarschrift indienen bij het
245): het verruimen van de toe- college van burgemeester en wetgestane activiteiten in de Pieter- houders. De manier waarop u dit
mankerk en op de naastgelegen kunt doen staat verderop in deze
publicatie.
parkeerplaats 24-1-2022
• Duivenvoorde 2 (2021-272): het
kappen van 1 Amberboom, 1 Berk Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de
en 1 Gleditsia 24-1-2022
• Nabij Duivenvoorde 2 (2021-299): afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
het kappen van 1 Japanse Sierkers via telefoonnummer 14 078 of per een verplanten van 2 Zuil-eiken 24- mail: gemeente@zwijndrecht.nl.
1-2022
• Verleunstraat 40 (2021-308): het BEKENDMAKINGEN
realiseren van een nokverhoging/
dakopbouw en het plaatsen van Gewijzigd vastgesteld bestemeen dakkapel aan de voorzijde mingsplan ‘8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Linvan de woning 26-1-2022
deweg 12’
Geweigerde omgevingsvergunninBurgemeester en wethouders van
gen
Door of namens burgemeester en Zwijndrecht maken bekend dat het
wethouders zijn in de periode van bestemmingsplan ‘8e herziening
Buitengebied,
20 januari tot en met 27 januari bestemmingsplan
2022 de volgende omgevingsver- locatie Lindeweg 12’ met numNL.IMRO.0642.bp15Lindegunningen geweigerd (adres, activi- mer
weg12-3001 op 25 januari 2022 door
teit, datum besluit):
de gemeenteraad van Zwijndrecht
• Bereveld 1 (2022-002): het aan- gewijzigd is vastgesteld.
Het bestemmingsplan maakt de
leggen van een uitrit 26-1-2022
oprichting van een zorgboerderij in
Besluit verlenging beslistermijn combinatie met paarden mogelijk.
aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 20 januari tot en Inzage
met 27 januari 2022 is de beslister- Het gewijzigd vastgestelde bestemmijn verlengd met 6 weken voor de mingsplan met bijbehorende stuk-

- een belanghebbende die op tijd
een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het
ontwerpbestemmingsplan;
- een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet
op tijd een zienswijze heeft ingediend;
- een belanghebbende, tegen de
gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd
is vastgesteld.

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.
Gemeente Zwijndrecht, beschikking
maatwerkvoorschriften
Kort-Ambachtlaan 117 te Zwijndrecht
Kennisgeving beschikking Maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Zwijndrecht maken
bekend dat zij de volgende 2 hebben besloten:
Aanvraag:
Z-21-400712
Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Maatwerkverzoek Kort-Ambachtlaan 117 Zwijndrecht
Het gaat over het oprichten van een
inrichting, zijnde een pizzeria, gelegen aan de Kort-Ambachtlaan 117 te
Zwijndrecht. Bij de melding is een
verzoek ingediend (gedateerd1 januari 2017) om van de verplichting
voor het hebben van een vetafscheider en slibvangput af te zien.

Het beroepschrift moet gestuurd
worden 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.

Inzage
De beschikking met bijbehorende
stukken is vanaf3 februari 2022 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

Inwerkingtreding van het 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

Om de beschikking met bijbehorende stukken op het gemeentehuis in
te zien, dient u een afspraak te maken door een e-mail te sturen aan:
vergunningen@zwijndrecht.nl. Is op
afspraak in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.
Via telefoonnummer 078 – 770 85
85 kunt u een afspraak maken.

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:

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

Locatie: Kort-Ambachtlaan 117 te
Zwijndrecht
Datum besluit: 26 januari 2022

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:

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken
van bezwaar dient te geschieden
door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht. Een
bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6
weken na de verzending van deze
beschikking. Een bezwaarschrift
moet worden ondertekend en dient
in ieder geval het volgende te bevatten:
· de naam en het adres van de indiener;
· de dagtekening;
· een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
· de gronden van het bezwaar.

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 € 184,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 365,-.

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.

