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over succes, veerkracht en ambitie van vv Heerjansdam
BOOSTER
Nieuwe podcastserie ‘Vertel het de burgemeester’
woensdag
16 februari 2022

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
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Tijdelijk extra
vaccinatieplekken in de regio
Maandag t/m dinsdag
Woensdag t/m donderdag
Vrijdag t/m zaterdag
Zonder afspraak 1e, 2e en boosterprik
Van 7 februari t/m 26 februari 12.00 – 18.00 • Bioscoop Landvast (Haven 4, Alblasser- • Andreaskerk (Jacob van Heemskerckstraat • Gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Hardinxdam)
19, Dordrecht)
veld-Giessendam)
uur
• VV Peursum (Sportplein 2C, Giessenburg)
• Het Bonkelaarhuis (Bonkelaarplein 7,
Sliedrecht)
U kunt zonder afspraak terecht op de volgende locaties:
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• 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
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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
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VACCINEREN = GRATIS
Het is mogelijk om uw eerste, tweede
of boostervaccinatie (vanaf 18 jaar) te krijgen.
Kinderen vanaf 12 jaar en onder
de 16 jaar onder begeleiding van
een volwassene. U krijgt het
mRNA vaccin van BioNtech/Pfizer.
U bepaalt zelf of u een vaccinatie wilt.

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

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

woensdag 16 februari 2022

Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Gemeenteraad enthousiast over
schetsontwerp Kiboe-hoeve
De Kiboe-hoeve is een begrip in Zwijndrecht. Wie is er niet als klein kind geweest of heeft de kinderboerderij met zijn
of haar eigen (klein)kind bezocht. De gebouwen en voorzieningen van de in 1968
gebouwde Kiboe-hoeve zijn gedateerd
en na jaren van intensief gebruik toe aan
vernieuwing. Dinsdagavond 8 februari besprak de gemeenteraad van Zwijndrecht
de plannen voor de vernieuwing van de
Kiboe-hoeve.

om! We hebben ons de afgelopen tijd over
verschillende dingen zorgen gemaakt, maar
dit voorstel neemt onze zorgen weg. Het
wordt een prachtige plek waar jong en oud
kan wandelen en genieten van de dieren.”

Voor GroenLinks is de duurzaamheid in
het ontwerp belangrijk. Lia Prins: “Wij zijn
heel enthousiast over de plannen, want het
ziet er prachtig uit. We worden vooral blij
van het hergebruik van de materialen. Het
is ook fijn dat de kinderboerderij voor een
Tijdens deze avond maakte Gerard Keu- grotere doelgroep wordt opengesteld.” Wel
zenkamp, voorzitter van de Stichting Vrien- heeft Groen Links wat zorgen over de kosden van de Kiboe-hoeve, gebruik van het ten van de vernieuwing.
spreekrecht. Hij complimenteerde wethouder Jacqueline van Dongen en projectleider Meerdere partijen vragen aandacht voor
Melle van Dijk voor de manier waarop het het welzijn van de dieren tijdens de werkontwerp tot stand is gekomen. Bij het ma- zaamheden. De wethouder belooft in het
ken van het schetsontwerp zijn de stichting programma van eisen op te nemen dat het
en de beheerder actief betrokken. Daar- dierwelzijn geborgd wordt.
naast bood hij ook een AED aan de wethouder aan. Deze AED is gesponsord door Het voorstel gaat als hamerstuk naar de
enkele inwoners en een bedrijf.
raadsvergadering van 22 februari 2022.
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 hele gemeenteraad is enthousiast over het ontwerp. Sabine Schipper
van D66: “Zwijndrecht krijgt een prachtige
Kiboe-hoeve en daar zijn we ontzettend blij

Politieke markt 22 februari 2022
De raad over waterbusverbinding Veerplein Hooikade én
ondergrondse goederenspoorlijn en verdiepte
ligging A16
Dinsdag 22 februari zijn er carrousels vanaf
18.15 uur (let op de aangepaste aanvangstijd!) over onder meer waterbusverbinding
Veerplein Hooikade én ondergrondse goederenspoorlijn en verdiepte ligging A16. De
raadsvergadering is om 21.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in het gemeente-

huis. U kunt de vergadering via video digitaal live volgen.
Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de
agenda en de meest actuele informatie.

Personenvervoer over water per 2022 en schriftelijke
vragen over de waterbusverbinding Veerplein-Hooikade én
initiatiefvoorstel veerverbinding
De brief van het college aan de raad van
13 juli 2021 over personenvervoer over water wordt besproken in de carrousel ook is
door een viertal partijen, te weten ABZ, ZPP,
D66 en PvdA schriftelijke vragen gesteld
aan het college over de waterbusverbinding tussen Zwijndrecht Veerplein en Dordrecht Hooikade. Deze vragen zijn door het
college beantwoord. Op 1 januari 2022 is
Blue Amigo gestart met de exploitatie van
de waterbusverbindingen tussen de verschillende steden in de Drechtsteden en
tussen Dordrecht en Rotterdam. De raad is
per raadsinformatiebrief geïnformeerd over
de nieuwe dienstregeling. Het college van
B&W vindt het ook bijzonder jammer dat de
Hooikade niet meer wordt aangedaan. Het
college is daarnaast positief over de nieuwe
dienstregeling waarbij Zwijndrecht een veel

betere aansluiting heeft op het complete
waterbusnetwerk.
Het vervallen van deze verbinding heeft
geleid tot veel maatschappelijke onrust.
Het CDA dient daarom een initiatiefvoorstel
in over het herstel van de Veerverbinding
Zwijndrecht Hooikade Dordrecht v.v. en
stelt voor de verbinding Veerplein Hooikade voor de winterperiode gezamenlijk
met Dordrecht aan te besteden. Het initiatiefvoorstel staat deze avond ook op de
raadsagenda.

Onderzoek dedicated goederenlijn en verdiepte ligging A16

Goed vestigingsklimaat voor nu en in de toekomst
Vorige week sprak de gemeenteraad in
de carrousel over de Bedrijventerreinstrategie en Havenvisie 2035 Zwijndrecht. De
bedrijventerreinen in de gemeente Zwijndrecht zijn belangrijk voor de economie
en de werkgelegenheid. Met bijna 8.800
banen voorzien deze bedrijventerreinen
voor ca. 43% van de werkgelegenheid in
de gemeente.

Parallel aan de bedrijventerreinstrategie
is in samenspraak met bedrijfsleven en
belangenorganisaties een havenvisie opgesteld. Watergebonden bedrijvigheid en
havens zijn kenmerkend voor de economie
van Zwijndrecht. In de “Havenvisie 2035
Zwijndrecht” komt de bijzondere positie
van het zeehavencomplex van Zwijndrecht
op de diverse corridors nadrukkelijk naar
voren. Er is aandacht voor de huidige situIn Zwijndrecht bieden we graag een goed atie, ontwikkelingen die op ons afkomen en
vestigingsklimaat voor nu en in de toe- toekomstscenario’s.
komst: Zwijndrecht als plek waar het goed
ondernemen is en het bedrijfsleven vol- De gemeenteraad vond beide stukken duidoende mogelijkheden krijgt zich (duur- delijk en overzichtelijk. Het geeft een inkijk
zaam) te ontwikkelen en te excelleren. De in de toekomstige behoefte en perspectief
Bedrijventerreinenstrategie geeft inzicht in op mogelijke ontwikkelingen. Ook werden
het huidig economisch en ruimtelijk func- vragen gesteld over het spanningsveld tustioneren van de bedrijventerreinen; de sen meer woningen en bedrijventerreinen,
toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve de leegstand van kantoren, de aansluiting
behoefte aan (nieuwe) bedrijventerreinen van de arbeidsmarkt naar het onderwijs,
en de ontwikkelingsperspectieven, zowel het aanbod in Zwijndrecht voor bedrijven
gemeente breed als voor de afzonderlijke van buitenaf, de behoefte aan ruimte en
bedrijventerreinen.
herontwikkelen.

Tot 2040 is er een behoefte aan nieuwe
woningen in de Zuidelijke Randstad, waarvan het grootste deel in bestaand stedelijk
gebied en nabij knooppunten van hoogwaardig openbaar vervoer. De gemeenten
Dordrecht, Zwijndrecht en de provincie
Zuid-Holland willen daarom de kansen in de
Spoorzone benutten om nieuwe bewoners
aan de regio te binden en een impuls te geven aan de economische positie. Hiervoor
hebben zij het onderzoek Verkenning effec-

ten Dedicated Goederenlijn Drechtsteden
laten doen. Aan de raad wordt gevraagd
de voorkeursvariant: een ondergrondse
goederenspoorlijn in combinatie met de
ondertunneling van de A16 vast te stellen
en gezamenlijk (gemeenten Zwijndrecht en
Dordrecht) bij de provinciale en rijksoverheid te lobbyen om de voorkeursvariant
verder uit te werken en de benodigde financiering te realiseren.

AGENDA CARROUSELS
Carrousel 1 Openbaar / live stream- aanvang 18.15 uur
18.15 – 18.45 uur: Vaststelling bestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149-151, locatie ‘t Hoff (2021-0169203) (geen inspraakmogelijkheid)
18.50 – 19.50 uur: Personenvervoer over
Water per 2022 (2021-0092307) en Beantwoording schriftelijke vragen 22F01/22F02/
22F03/22F04 inzake Waterbusverbinding
Veerplein-Hooikade en 22G02 Initiatiefvoorstel Veerverbinding
20.00 – 20.45 uur: Vaststelling bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Stations-

kwartier Zwijndrecht en beeldkwaliteitsplan
(geen inspraakmogelijkheid)
Carrousel 2 Openbaar / live stream
18.15 – 18.45 uur: Vaststelling bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Stationskwartier Zwijndrecht en beeldkwaliteitsplan
18.50 – 19.20 uur: Resultaten onderzoek
Dedicated Goederenlijn en verdiepte ligging A16
19.30 - 20.45 uur: Verordening Jeugdhulp
Zwijndrecht (geen inspraakmogelijkheid)

AGENDA RAADSVERGADERING
Fysiek raadzaal – Openbaar–aanvang 21.00 uur

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden

tie Dorpsstraat 209 Heerjansdam d. Huisvestingsverordening gemeente
Zwijndrecht 2019, 1e wijziging
e. Aanwijzing accountant (direct naar de
raad)

7. Ter besluitvorming: Debatstukken
a. Wijziging Verordening Starterslening
4. Terugkoppeling van het college
		 (direct naar de raad)
b. Vaststelling Bestemmingsplan
5. Vaststellen besluitenlijst van: 25 januari 		 verbrede reikwijdte Stationskwartier
2022
c. Bedrijventerreinstrategie en
		 Havenvisie 2035
6. Ter besluitvorming: Hamerstukken
d. Aanpassing rechtsvorm
a. Archiefverordening
		 Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt
b. Vaststellen voorbereidingskrediet en
e. Verordening nadeelcompensatie
		 programma van eisen Kiboehoeve
		 gemeente Zwijndrecht
c. Vaststelling 7e herziening
f. Staat van Zwijndrecht
		 bestemmingsplan Buitengebied, locag. Coronabudget lokaal preventie

		
		
h.
		
i.
		
		
j.

akkoord en motie gezonde leefstijl
(direct op raad)
Statutenwijziging OZHW (direct
op raad)
Verordening auditcommissie
Zwijndrechtcommissie Zwijndrecht
(direct op raad)
Mandaat griffier (direct op raad)

8. Hamerstukken/Debatstukken
(agendering onder voorbehoud carrousels 22 februari)
a. Resultaten onderzoek Dedicated
		 Goederenlijn en verdiepte ligging A16
b. Verkoop van het Natuureducatie		 centrum aan hotel Ara
c. Verordening jeugdhulp Zwijndrecht
d. Vaststelling bestemmingsplan
		 Lindtsebenedendijk 149-15, locatie Hoff

e. Initiatiefvoorstel CDA Veerverbinding
9. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en
		 schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten 28 januari 2022,
		 4 februari 2022 en 11 februari 2022 en
		 18 februari
10. Sluiting
De vergadering kunt u digitaal volgen via
video-live. Inspreken kan fysiek in het gemeentehuis (maximaal 5 minuten) bij de
carrousels en de gemeenteraad. Meld u via
griffie@zwijndrecht.nl tot 4 uur voor de vergadering. Voor de meest actuele stukken en
actuele informatie over het volgen van de
vergadering kijk op www.raadzwijndrecht.nl

woensdag 16 februari 2022

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 Niels Florusse van het CDA en Adem Mustafa Negash van de PvdA aan het woord.

Iedereen telt!
Na 3 jaar uit de raad geweest te zijn en veel markt. De opgaven zijn enorm, maar elke
andere leuke dingen gedaan te hebben, is de kans op verbetering moeten we aangrijpen.
tijd weer gekomen om me politiek in te zetten voor Zwijndrecht.
Als politiek hebben we behoorlijk wat goed
te maken, gezien de afgelopen jaren. De
Als DJ bij ATOS Radio en als een van de orga- toeslagenaffaire bijvoorbeeld heeft ervoor
nisatoren van de Winterdriedaagse, waarbij gezorgd dat het vertrouwen tot onder het
we producten inzamelen voor de Voedsel- nulpunt is gedaald. Ik wil laten zien dat het
bank en de Kledingbank, heb ik van de an- ook anders kan en dat we samen, gemeente
dere kant gezien hoeveel problemen
en inwoners, kunnen bouwen aan een
er zijn onder een grote groep
beter Zwijndrecht. Iedereen telt!
inwoners van Zwijndrecht en
Meer informatie: www.cda.nl/
Heerjansdam. Dit zal me altijd
zuid-holland/zwijndrecht.
bijblijven en is een grote motivatie om hier politiek aan bij
te dragen.
Ook hoop ik met mijn financiële
achtergrond en mijn kennis van
de woningmarkt een rol te kunnen
gaan spelen in het zoeNiels Florusse
ken naar oplossingen op
nummer 3 lijst CDA
deze moeilijke woning-

Samen vooruit - voor een eerlijk
en duurzaam Zwijndrecht
Mijn naam is Adem Mustafa Negash, geboren in Ethiopië en gevormd in Zwijndrecht.
Ik wil streven naar een Zwijndrecht waarin
we zoeken naar overeenkomsten en wat ons
bindt in plaats van wat ons scheidt. Want
hoewel we allemaal verschillen vanuit onze
achtergrond, opvoeding en ervaringen, zijn
het de verbindingen die ons en onze stad
sterker kunnen maken.

name voor deze mensen. Dat doe ik met een
focus op overeenkomsten en verbinding,
zowel binnen de politiek als daarbuiten, om
van Zwijndrecht een nog mooiere stad te maken. Samen kunnen we op 16 maart kiezen
voor wat écht belangrijk is. Voor een overheid die naast en niet boven mensen staat.
Voor een sociale stad. En voor fijne, groene
en veilige wijken. Doe je mee? Kies dan
op 14, 15 en 16 maart voor de PvdA.
Meer informatie: https://zwijndrecht.pvda.nl.

Als kind ervaarde ik dat het
leven niet voor iedereen
makkelijk is. De plek waar je
opgroeit bepaalt nog te veel
de kansen die je krijgt in het
leven. Ik zag mensen die niet
goed konden lezen en schrijven en buren die problemen
hadden om de huur elke
maand te betalen. Ik wil
graag iets betekenen Adem Mustafa Negash
nummer 3 lijst PvdA
voor Zwijndrecht, met

Verkiezingskalender
Het duurt nog even voordat u naar de stembus kunt. U kunt zich ondertussen wel oriënteren op de standpunten van de politieke
partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Zaterdag 19 februari van 12.00-15.00 uur Zaterdag 19 februari
PvdA deelt bloemen uit in winkelcentrum De VVD gaat graag met u in gesprek:
Walburg en gaat graag met u in gesprek
• van 11.00-13.00 uur bij winkelcentrum;
• van 11.00-14.00 uur bij Lady Ann, winkelZaterdag 19 februari van 13.00 - 14.00
centrum Walburg.
uur
• van 11.00-13.00 uur bij winkelcentrum
Groen Links organiseert een opruimactie
Kort Ambacht/Oudelandsambacht
zwerfvuil bij de winkels aan de Grote Beerstraat. Doe mee en/of ga in gesprek.

Zaterdag 19 februari van 18.00-20.00 uur
ATOS Radio gaat in gesprek met de lijsttrekker van:
• D66 (van 18.00-19.00);
• GroenLinks (van 19.00-20.00).

25 februari - 8 maart
Kandidaten van Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) komen huis aan huis langs
om bij u de ABZ verkiezingskrant af te geven.

Dinsdag 22 februari van 10.00-12.00 uur Vrijdag 25 februari
De VVD gaat graag met u in gesprek in het De stemwijzer Zwijndrecht komt online.
Aan de hand van een aantal vragen kunt
Badhuis.
u kijken welke partij het beste bij u past.
Ook vindt u hier dan de standpunten van
de verschillende partijen op een rij.

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a - tot
en met december 2022 - grote aanpak
openbare ruimte
- Hoveniersstraat - 4 maart 202 tot en
met 22 maart 2022 – halve rijbaan
afsluiting
- Slagveld - 10 januari 2022 tot en met 4
maart 2022 – kabel en leiding werkzaamheden
- Witte de Withstraat - tot aan de bouw-

vak 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.

woensdag 16 februari 2022

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BEKENDMAKINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 3 februari tot en met 10
februari 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):

Vastgesteld besluit hogere grenswaarden
Sumatralaan 16 - 58 Zwijndrecht

• Europaweg 28 (2022-024): het kappen
van een boom 4-2-2022
• Biesbos 3 (2022-025): het wijzigen van
de gevelkozijnen 4-2-2022
• Duivenvoorde 2-4 (2022-026): het bouwen van de school De Twee Wieken en
het plaatsen van een erfafscheiding
4-2-2022
• Lodewijk van Nassaustraat 55 (2022027): het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning 7-22022
• Paganinistraat 10 (2022-028): het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 4-2-2022
• Langs A16 (2022-029): het kappen van
20 bomen 8-2-2022
• Grondzeiler 9 HJD (2022-030): het verwijderen van de draagmuur tussen de
woonkamer en keuken 8-2-2022
• Oude Stationsweg 7B (2022-031): het
plaatsen van een blokhut 8-2-2022
• Krammer 9 (2022-032): het kappen van
1 Gleditsia 8-2-2022
Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 3 februari tot en met 10
februari 2022 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
• bij Winkelcentrum Walburg (parkeerterrein) (2021-270): het plaatsen van
7 wagenstallingen voor de stalling van
winkelkarretjes 7-2-2022
• Van Karnebeekpad 6 (2021-273): het
tijdelijk (10 jr.) plaatsen van units aan
het bestaande gebouw 9-2-2022
• t.h.v. Sumatralaan ong. (2022-004):
het kappen van 5 stuks Fraxinus Excelcior 10-2-2022
• Prinses Beatrixstraat 13 (2022-011):
het aanleggen van een uitrit 10-2-2022
• Europaweg 28 (2022-024): het kappen
van een Acasia 10-2-2022
Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 3 februari
tot en met 10 februari 2022 de volgende
omgevingsvergunningen
geweigerd
(adres, activiteit, datum besluit):
• Pijperlaan 23B (2022-016): het aanleggen van een uitrit 10-2-2022
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

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten hogere grenswaarden vast te stellen voor het bouwen
van woningen aan de Sumatralaan te
Zwijndrecht. Het betreft het realiseren van
29 vervangende woningen aan de Sumatralaan 16 tot en met 58 (even nummers)
Voor het toevoegen van geluidgevoelige
gebouwen is een beperkte afwijking van
het bestemmingsplan noodzakelijk op
grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder
2 van de Wabo. De aanvraag van de omgevingsvergunning is getoetst aan de Wet
geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer
(A16) en spoorweglawaai hoger is dan de
wettelijke voorkeurswaarde die genoemd
is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder
voorwaarden, ontheffing te verlenen van
deze voorkeurswaarde. Het college van
burgemeester en wethouders heeft voor
onderhavig plan gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid en heeft op 11 januari
2022 het besluit hogere waarden vastgesteld.
Inzage
Het besluit hogere grenswaarden en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 17
februari 2022 gedurende zes weken ter
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht, geopend van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 17.00. Het besluit is
ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder: inwoners -> nieuws en bekendmakingen -> bekendmakingen -> hogere
grenswaarden wet geluidhinder).
Indienen bezwaarschrift
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Zwijndrecht, t.a.v. Commissie
bezwaarschriften, Postbus 15, 3330 AA
Zwijndrecht. Het bezwaarschrift dient in
ieder geval de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en de gronden van het
bezwaar te bevatten. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift bedraagt
zes weken en vangt aan met ingang van
de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
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 Postbus 50959,
3007 BX Rotterdam. Aan het aanvragen
van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2A Heerjansdam
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van één levensloopbestendige en
duurzame woning in de Jhr. G.C.W. van
Tets van Goudriaanlaan te Heerjansdam.
Het plangebied wordt begrensd door de
Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan
aan de westzijde, de tuin van bestaande
woning Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2 aan de zuidzijde; een watervoerende sloot aan de oostzijde en een
braakliggend perceel van De Gors aan de
noordzijde.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
17 februari tot en met 31 maart 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 9.00-12.00 uur
- Woensdag van 13.00-19.00 uur
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 en het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden zijn 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.
BPGoudriaanlaan2a-2001.
Zienswijze
Eenieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen op
het ontwerpbestemmingsplan onder vermelding van ‘zienswijze Goudriaanlaan
2a’ op de volgende wijze:
• 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) 770 83 01.
Gemeente Zwijndrecht, besluit maatwerk
voorschriften Stationsplein 4B te Zwijndrecht
Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat zij
de volgende hebben besloten:
Op 15 februari 2021 heeft het college
van burgermeester en wethouders van
Zwijndrecht een verzoek ontvangen van
Subway Zwijndrecht B.V., gelegen aan
Stationsplein 4b te Zwijndrecht, waarin
wordt verzocht om maatwerk om van de

verplichting voor het hebben van een
slib-/vetafscheider af te zien. Het verzoek
is geregistreerd onder zaaknummer Z-21393222.
Aanvraag:
Z-21-393222
Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Verzoek om maatwerk m.b.t. het
lozen van afvalwater Stationsplein 4B te
Zwijndrecht.
Locatie: Stationsplein 4B te Zwijndrecht
Datum besluit: 2 februari 2022
Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is vanaf 17 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
Om de beschikking met bijbehorende
stukken op het gemeentehuis in te zien,
dient u een afspraak te maken door een email 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.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen 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, Postbus 15, 3330 AA 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.
Voorlopige voorziening
Deze beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na verzending aan de
aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige
voorziening is verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige
voorziening treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist.
Men kan ook digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig.
Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit
milieubeheer Mandenmakersstraat 6 te
Zwijndrecht

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,-.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat
zij de volgende melding in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding)
Inrichting: Dubbeldam Carrosserie B.V.
Voor: Melding Activiteitenbesluit Mandenmakersstraat 6 Zwijndrecht
Het gaat over het tijdelijk lozen van
grondwater tijdens een tanksanering op
de locatie:
Locatie: Mandenmakersstraat 6 te Zwijndrecht
Datum ontvangst: 20 december 2021
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-401784.
Indien daaraan behoefte bestaat kunt u,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen worden inwinnen 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.

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.

