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Beste Zwijndrechtenaren,
De afgelopen twee jaar schreef ik u regelmatig brieven over de coronacrisis. Gelukkig kunnen we wat corona betreft weer een beetje normaal
leven. Maar wat heet normaal? Met een oorlog op slechts 2000 kilometer van ons vandaan?
U hoort en ziet veel over deze oorlog. Zelf kijk ik er met afschuw naar.
Ik vind de Russische invasie van Oekraïne een aanval op de internationale rechtsorde. Het is ook een bedreiging van de wereldvrede. Boven
alles een nachtmerrie voor de Oekraïners. Ik denk aan de slachtoffers. Jong en oud. Aan de verwoeste
dorpen en steden. Ik denk ook aan de jonge Russische militairen. Op een dodelijke missie. Gedwongen
door een machtswellustig regime in Moskou.
Inmiddels zijn 2,7 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. Binnen Oekraïne zijn nog eens 2 miljoen
mensen van huis en haard verdreven. Gezinnen zijn uiteen gerukt. Hun vraag: komt het ooit nog goed?
Het antwoord op die vraag ligt in handen van goed bedoelende en helaas ook sommige kwaad bedoelende wereldleiders. Hun wijsheid bepaalt de aﬂoop van deze oorlog en het voorkomen van zulk
geweld in de rest van de wereld. Ik wens hen dialoog. Ontwapenend contact.
Ondertussen is het hartverwarmend om te zien hoe Zwijndrecht helpt. U verzamelt spullen. U maakt
geld over. Vorige week liepen ruim 150 mensen mee in een solidariteitswandeling. U bent er voor de
inwoners van Oekraïne.
De eerste vluchtelingen hebben een veilige plek gevonden in onze gemeenschap. In Zwijndrecht en in
Heerjansdam. Sinds afgelopen weekend geef ik zelf ruimte aan twee Oekraïense gezinnen. Zij vertellen
hartverscheurende verhalen, maar blijven vertrouwen op geloof, hoop en liefde.
Wij kunnen allemaal iets betekenen. Dat is voor iedereen verschillend. Op www.zwijndrecht.nl/oekraïne
staat een overzicht van wat u allemaal kunt doen. Alle beetjes helpen. Heeft u zelf al genoeg zorgen? Dan
uiteraard begrip!
Samen hebben we het gewonnen van corona. Samen zijn we er voor Oekraïne. Samen zijn we Zwijndrecht, met recht gehecht aan vrijheid. Aan veiligheid en democratie. Dat is onze inzet. Voor onszelf.
Voor iedereen.

Hein van der Loo
Burgemeester
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De opvanglocaties in Zwijndrecht
Op verschillende plekken in Zwijndrecht en
Heerjansdam zijn de eerste woonruimtes ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het
gaat om een aantal woningen en het gebouw
van kerkgenootschap Nehemia. In totaal is
er daarmee nu al plek voor veertig mensen
in nood. Naar verwachting kunnen twintig
mensen terecht in het Nehemia-gebouw.
Nood is groot
Dit is het begin van de opvang in Zwijndrecht,
zegt burgemeester Hein van der Loo: “De
nood is veel groter. We zetten alles op alles
om op korte termijn tweehonderd plaatsen
klaar te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. En we moeten er rekening
mee houden dat dit aantal nog zal toenemen.”
Hartverwarmend
Burgemeester Hein van der Loo vindt het
hartverwarmend om te zien wat er gebeurt in
Zwijndrecht en Heerjansdam om mensen in
nood te helpen: “Ik doe een dringend beroep
op ons als Zwijndrechtse gemeenschap om de
vluchtelingen met open armen te ontvangen.
Verder vraag ik iedereen om vluchtelingen
rust en ruimte te geven. Ze hebben veel meegemaakt en een lange reis achter de rug.”

Eerste lading hulpgoederen
vanuit Zwijndrecht naar Krakau
De inzamelingsactie voor Oekraïne, die mantelzorgorganisatie ZorgMies afgelopen week
heeft opgezet is een groot succes. Vanaf
maandag 7 maart stromen de hulpgoederen
binnen bij de door Blue Amigo beschikbaar
gestelde locatie aan de Lindtsedijk 14, waar
een groep vrijwilligers dagelijks klaar staat
om alles in ontvangst te nemen. Afgelopen
vrijdag hebben leerlingen van De Sprong
een helpende hand geboden bij het aannemen en sorteren van de goederen.

Locatie blijft open op woensdag
De locatie aan de Lindtsedijk 14 blijft voorlopig open op woensdagen. Vrijwilligers zijn op
die dag tussen 09.00 en 15.00 aanwezig om
spullen aan te nemen. Er is vooral behoefte
aan batterijen, lucifers, aanstekers, poedermelk voor baby’s en ﬂesjes water. Kleding is
niet meer nodig.

“Hartverwarmend”, noemen de initiatiefnemers de betrokkenheid en vrijgevigheid van
zowel inwoners als bedrijven in Zwijndrecht.
Met de stroom hulpgoederen die afgelopen
week is ingezameld, is inmiddels de eerste
vrachtwagen volgeladen en vertrokken.

De gemeente Zwijndrecht wil Oekraïense
vluchtelingen die in Zwijndrecht verblijven graag registeren. Zo moet er een beter beeld ontstaan van hoeveel mensen
in nood er in onze gemeente zijn en op

welke manieren zij het beste geholpen
kunnen worden.
Registratie van vluchtelingen kan aan de
balie van het gemeentehuis. Een afspraak
maken hiervoor is niet nodig.

Vluchtelingen in de regio en
praktische informatie
De situatie in Oekraïne heeft gevolgen voor
de samenleving en roept veel vragen op. Zo
komen er veel vragen binnen over mogelijke hulpverlening, opvang (in eigen huis)
en andere zaken. Alle vragen worden zo
goed als mogelijk beantwoord op de website
www.zhzveilig.nl.

Donaties
Ruim 300 inwoners doneerden afgelopen
week pallets, dozen, tassen en zakken vol
hygiëneproducten zoals deodorant, maandverband, lenzenvloeistof, tandpasta, tandenborstels, zeep, shampoo, haarborstels, handdoeken, toiletpapier, luiers en babydoekjes.
Ook werden er tassen en vuilniszakken vol
slaapzakken, dekens, kruiken, nieuw ondergoed, sokken en schoenen gebracht. Verder
houdbaar (blik)voedsel, ook voor dieren, en
poedermelk voor baby’s. En tot slot EHBOartikelen en medicijnen.
Verschillende bedrijven leverden onder andere 350 verhuisdozen, 2100 kilo koffie, een
grote hoeveelheid levensmiddelen, lenzenvloeistof, toiletpapier en babyvoeding en 65
grote legopakketten.

Registratie van vluchtelingen

Scan de QR-code om de vragen en antwoorden meteen te bekijken.

Lokale acties
en initiatieven
Kratten, dozen en tassen vol met hulpgoederen zijn
de afgelopen week door inwoners en bedrijven ingezameld en zijn inmiddels onderweg naar Krakau.

Kijk voor de meest actuele informatie en
onze lokale acties en initiatieven op
www.zwijndrecht.nl/oekraine

Solidariteitswandeling door
Zwijndrecht
Zo’n 130 mensen betuigden afgelopen week
hun steun en solidariteit met het Oekraïense
volk tijdens een Solidariteitswandeling voor
Oekraïne.

eindigde op het Raadshuisplein. Voorafgaand aan de wandeling hielden Jordy en
burgemeester Hein van der Loo een korte
toespraak. Het Raadhuis was voor de gelegenheid in de blauw-gele kleuren van de
De wandeling, georganiseerd door Zwijn- Oekraïense vlag uitgelicht.
drechtenaar Jordy Nijenhuis, startte en
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Verkiezingsavond in het
gemeentehuis

Einde coronasteunpakket
voor ondernemers in zicht

Hoe heeft Zwijndrecht gestemd? Hoeveel
mensen hebben de gang naar de stembus
gemaakt? Woensdagavond 16 maart verzorgt de gemeente Zwijndrecht vanuit het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein een
speciale verkiezingsuitzending; ‘Politiek
dichtbij’. U kunt daar bij zijn: in het gemeentehuis of thuis via de livestream.

Vanaf 1 april 2022 stopt het kabinet met het
coronasteunpakket voor ondernemers. Dat
betekent onder andere het einde voor de
tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de
zogenaamde ‘Bbz light’ (opvolger Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)), NOW en Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL). Verschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel
gelden na het eerste kwartaal van 2022.

af 21.30 uur via de livestream
www.zwijndrecht.nl/verkiezingen. De livestream duurt tot 00.00 uur. De bijeenkomst
in het gemeentehuis totdat de uitslag bekend
is. Kom naar de verkiezingsavond of kijk vanuit huis!

Vanaf 21.30 uur gaan diverse inwoners van
Zwijndrecht, de lijsttrekkers van de politieke
partijen en burgemeester Hein van der Loo
in gesprek met presentator Bart Cosijn over
de gemeenteraadsverkiezingen. Live vanuit
de publiekshal! In afwachting van de uitslag
blikken de politieke partijen terug op hun verkiezingscampagnes. De kinderburgemeester
en –ambassadeurs stellen vragen aan de
lijsttrekkers. Op hun beurt vertellen de lijsttrekkers over de relatie tussen de gemeentepolitiek en de samenleving en waarom ze de
politiek in zijn gegaan. Ook is er live muziek.
Kom woensdag 16 maart vanaf 21.00 uur naar
het gemeentehuis of volg de uitzending van-

Verwacht u na 1 april 2022 nog (financiële)
ondersteuning nodig te hebben? Dan kunt
u hiervoor terecht bij het Ondernemersloket
Drechtsteden. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op socialedienstdrechtsteden.nl

Bart Cosijn, presentator verkiezingsavond

Landelijke Opschoondag
zaterdag 19 maart
19 maart is de Landelijke Opschoondag.
materialen beschikbaar zoals afvalgrijpers
Met elkaar steken we de handen uit de
en handschoenen. Deze kan je ophalen bij
mouwen om zwerfafval op te ruimen. Hoe
de receptie van het gemeentehuis en/of
schoner de buurt, hoe meer het uitnodigt
kinderboerderij De Kiboehoeve.
om schoon te houden. Je ziet steeds meer 2. Delen: Inspireer je omgeving door jouw inverpakkingen op straat liggen. De meeste
zet tijdens de landelijke Opschoondag onverpakkingen kunnen gerecycled worden
line te delen met #landelijkeopschoondag.
als ze op de juiste manier worden wegge- 3. Zwerfafval ophaaldienst: Zakken vol zwerfgooid. Helpen jullie ook mee?
afval verzameld? Zoveel dat het niet meer
bij het huishoudelijke afval past? Meld dit
Je wilt je inzetten op de Landelijke Opschoonvia Fixi en wij zorgen dat het verzamelde
dag? Geweldig! Met deze tips wordt het nog
zwerfafval wordt opgehaald.
leuker.
1. Gratis materiaal: de gemeente stelt gratis

Burgemeester bezoekt 65-jarig
bruidspaar Biemond - van Nes
Op maandag 7 maart 2022 bezocht burgemeester Hein van der Loo het bruidspaar
Biemond - van Nes om hen te feliciteren. Zij
waren namelijk op 28 februari 2022 65 jaar
getrouwd.

woont in Nieuw-Zeeland en het echtpaar
heeft samen nog de lange reis gemaakt om
hem te bezoeken.
Jaap Biemond is in 1957 met zijn bedrijf Biemond en van Pelt in de verhuur van graafmachines gegaan. Inmiddels is de derde generatie Biemond actief en heet het tegenwoordig
Het jubileum vierden ze in huiselijke kring Biemond en Zonen B.V. Het geheim van 65
met lekker eten. Het is altijd een hardwer- jaar huwelijk is dat ze geduld hebben met elkend en praktisch gezin geweest en hebben kaar en goed afstemmen.
vijf zonen en een dochter grootgebracht en
zijn 24 kleinkinderen rijker. De oudste zoon

Bruidspaar Biemond- van Nes en burgemeester Hein van der Loo

Waterschap haalt spookbootjes Gemeente heropent Burgeweg
meester van ‘t Hoffweg voor
vrachtverkeer

Langs de oever van het Waaltje aan de
Prins Bernhardstraat in Heerjansdam liggen
bootjes die al lange tijd niet meer worden
gebruikt en soms half gezonken zijn. Ook de
steigertjes zijn soms in verval geraakt. Dat
is het waterschap een doorn in het oog. Ze
veroorzaken schade aan de oevers en doen
afbreuk aan de landschappelijke waarde.

Vanaf 7 mei zal Hollandse Delta de illegale
bootjes en steigers aan de oever langs de
Prins Bernhardstraat verwijderen.

De eigenaren kunnen hun bootjes en/of steigers tot 7 mei zelf weghalen. Daarna doet het
waterschap dat. Wie zijn bootje dan alsnog
wil hebben, krijgt een rekening voor de kosten die zijn gemaakt voor het verwijderen.

Bij de bootjes en steigers waar het om gaat
staat een bordje met het verzoek deze weg Voor meer informatie kunt u contact opnete halen. Uiteraard geldt dit niet voor boot- men met waterschapsloket: 0900-2005005
jes en/of steigers die op eigen terrein staan.

De gemeenteraad heeft op 21 december 2021
ingestemd met het geactualiseerde Gemeentelijk Verkeer-en Vervoersplan (GVVP). Een
maatregel in dit GVVP is het volledig openstellen van de Burgemeester van ‘t Hoffweg
voor vrachtverkeer.

Het inrijverbod voor vrachtverkeer komend
vanaf de Lindtsedijk wordt vanaf 17 maart
2022 opgeheven. Tegen het verkeersbesluit is
bezwaar mogelijk. Onder het kopje ‘Bezwaar
maken’ op de laatste pagina van dit Stadsnieuws vindt u informatie hoe u dit kunt doen.
De komende twee jaar wordt de openstelling,
Het college van B&W heeft een verkeersbe- zoals nadrukkelijk verzocht door de gemeensluit genomen dat vanaf donderdag 17 maart teraad, gemonitord.
2022 van kracht is en vanaf dan ter inzage ligt.

Slim omgaan met geld
Slim
omgaan
met
geld
28 maart
t/m 2 april
2022

28
maart
2 april
2022
Wil jij leren
om slimt/m
om te gaan
met je geld
en handige budget tips?

Kijk snel verder
Kijk
snel
verder
en doe
mee!
en doe mee!

www.zwijndrecht.nl/samentegengeldzorgen
Vragen? Michel Weening: m.weening@diverz.info / 06 17 96 49 84

• 28 maart: budget tips - vrouwen - Hart van Meerdervoort
• 29 maart: schulden escape game - jongeren - Hart van Meerdervoort
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Vragen? Michel Weening: m.weening@diverz.info / 06 17 96 49 84

=> Let op: aanmelden is niet nodig, alleen wel bij Rabobank en speurtocht!
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Nieuws van de gemeenteraad

Wegafsluitingen

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Duidingsgesprek 22 maart
Dinsdag 22 maart om 20.00 uur - na de verkiezingen - komen de lijsttrekkers van de
politieke partijen bij elkaar in een openbare
vergadering om de uitslag van de verkiezingen en het vervolgproces te bespreken. De
bijeenkomst vindt plaats in het gemeente-

huis en is voor het publiek te volgen vanuit
de hal van het gemeentehuis en via
www.raadzwijndrecht.nl video live

- Heer Oudelands Ambacht – tot medio december 2022 – diverse werkzaamheden
- Maasplein – 14 februari tot en met 1 april 2022 – van de nrs. 4 tot en met 56 is het
afgesloten voor al het verkeer
- Hoveniersstraat – 4 maart tot en met 22 maart – halve rijbaan afsluiting
- Roosstraat - 22 maart- Kabelwerkzaamhede- verkeer wordt omgeleid via de Kort
Ambachtlaan – Crocusstraat en Anemoonlaan v.v.
- Dorpsstraat – 4 en 5 april – gehele straat afgesloten

Kijk voor de agenda en meest actuele stukken op www.raadzwijndrecht.nl

RaadsFlits
Nieuwsgierig naar nieuws van de gemeen- u aan op onze website
teraad? Neem een (gratis) digitaal abonne- www.raadzwijndrecht.nl
ment op de nieuwsbrief de RaadsFlits. Meld

Vooruitblik
• Dinsdag 29 maart om 20.00 uur: Af- • Woensdag 30 maart om 20.00 uur: Instalscheidsvergadering van de oude gemeenlatievergadering van de nieuwe gemeenteraad
teraad

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJ- parkeervak aan de Vissenstraat in ZwijnKE VERORDENING EN BIJZONDERE WET- drecht.
TEN
Vergunning gebruik openbare ruimte
Door of namens burgemeester en wet- voor de plaatsing van een container op
houders of de burgemeester zijn, in de 01 maart tot en met 18 maart 2022. De
periode van 7 maart 2022 tot en met 13 container is geplaatst op een parkeermaart 2022, de volgende beschikkingen plek aan de Handelstraat in Zwijndrecht.
afgegeven:
Vergunning voor het houden van een
Vergunning voor het evenement Ames collecte voor het Gehandicapte Kind van
goes Classic, een meet and greet voor 14 tot en met 19 november 2022.
liefhebbers van klassieke Volkswagen
op zaterdag 16 april 2022 van 10.00 tot Vergunning voor het houden van een
17.00 uur aan de Langeweg 350 in Zwijn- collecte voor de Nierstichting van 18 tot
drecht.
en met 24 september 2022.
Vergunning voor het evenement Geode
Mineralenbeurs op 19 maart 2022 en 19
november 2022 van 10.00 tot 17.00 uur
in het Develsteincollege aan de Develsingel 5 in Zwijndrecht.
Vergunning voor het evenement Buitenspeeldag op 15 juni 2022 van 13.00 tot
17.00 uur in de speeltuin aan het Aalbespad in Heerjansdam.
Melding klein evenement voor het
plaatsen van een springkussen op een
parkeerplaats aan de Heyenlande 9 in
Zwijndrecht op 26 maart 2022 van 10.00
tot 18.00 uur.
Melding klein evenement voor een Run
for Oekraïne op 24 maart 2022 van 16.00
tot 18.00 uur aan de Molenwei 3 in Heerjansdam.
Melding klein evenement voor een
boomfeestdag op 16 maart van 10.30 tot
12.30 uur aan de Rotterdamseweg nabij
nr. 190 in Zwijndrecht.
Melding klein evenement voor een informatiemoment en ophalen van woonwensen voor het project Diztrikt op het
Stationsplein in Zwijndrecht op 31 maart
2022 tussen 14.00 en 19.00 uur.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor de plaatsing van een container
(6,3m2) op 15 april 2022 tot 02 mei 2022
op het grasveld bij de woning op de Gerrit Kögelerstraat 54 in Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor de plaatsing van een container van
10 maart tot en met 14 maart op een

In de periode van 4 november tot en
met 11 november2021 is de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
• Voltastraat ong. (2021-277): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
met 9 units en het aanleggen van een
uitrit 8-11-2021, dit moet zijn:
• Voltastraat ong. (2021-277): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
met 9 units, het aanleggen van twee
uitritten, een dam en een weg 8-112021

Besluit verleende omgevingsvergunning
Ontheffing artikel 35 voor het schenken In de periode van 3 maart tot en met 10
van alcohol tijdens de bingoavonden en maart 2022 zijn de volgende aanvragen
mosselavond op 2 april, 15 oktober en 12 om een omgevingsvergunning verleend
november 2022 van 19.00 tot 00.00 uur (adres, activiteit, datum besluit):
in Hart van Meerdervoort aan de Perk• Kort-Ambachtlaan 117 (2021-302):
straat 55 in Zwijndrecht.
het plaatsen van reclame en veranderen van kozijnen 4-3-2022
Vergunning op grond van artikel 2:28,
eerste lid, in samenhang met artikel
1:4 Algemene Plaatselijke Verordening Besluit verlenging beslistermijn aanvoor de exploitatie van één niet-com- vragen omgevingsvergunning
merciële coffeeshop aan het IJsselmeer In de periode van 3 maart tot en met 10
27 te Zwijndrecht, voor de duur van 6 ja- maart 2022 is de beslistermijn verlengd
met 6 weken voor de volgende aanvraren met ingang van 14 maart 2022.
gen om omgevingsvergunningen:
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoon- • Wiekslag 8 HJD (2022-006): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijnummer: 14 078.
de van de woning 4-3-2022
• Nijverheidsstraat 34 HJD (2022-009):
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
het vervangen van de erfafscheiding
4-3-2022
Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 3 maart tot en met 10 • Rotterdamseweg 66-68 (2022-013):
het toevoegen van 6 raamkozijnen in
maart 2022 zijn de volgende aanvragen
de gevel op de eerste verdieping 4-3om een omgevingsvergunning ingediend
2022
(adres, activiteit, datum ontvangst):
• Norderstedtplein 8 (2022-014): het
plaatsen van een banner aan de gevel
• tegenover Sumatralaan 63 te Zwijn4-3-2022
drecht (2022-046): het plaatsen van
een tijdelijke warmtecontainer (TWC)
t.b.v. warmtelevering aan het warm- Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een
tenet 8-3-2022
• Stationsweg 29-31 (2022-047): het bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. De
splitsen van het pand 9-3-2022
• Waalpad 2 HJD (2022-048): het reno- manier waarop u dit kunt doen staat ververen en verduurzamen van de wo- derop in deze publicatie.
ning 9-3-2022
• Rotterdamseweg 183 (2022-049): het Nadere informatie
splitsen van het pand in 3 woningen Meer informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
9-3-2022
Rectificatie
ingediende
aanvragen telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.
(geen besluit)

BEKENDMAKINGEN

te zien, dient u een afspraak te maken
door een e-mail te sturen aan: vergunVaststelling bestemmingsplan Lindtse- ningen@zwijndrecht.nl of telefonisch
benedendijk 149-151, locatie ‘t Hoff
een afspraak te maken via telefoonnummer 14 078.
Burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht maken bekend dat de ge- Het bestemmingsplan is ook in te zien
meenteraad op 22 februari 2022 het op www.zwijndrecht.nl. Klik hiervoor
bestemmingsplan ‘Lindtsebenedendijk op de link ruimtelijke plannen (onder
149-151, locatie ‘t Hoff’ gewijzigd heeft de blauwe buttons) > vastgestelde bevastgesteld.
stemmingsplannen en daarnaast is het
bestemmingsplan te raadplegen op de
Het plangebied is gelegen op het per- website www.ruimtelijkeplannen.nl.
ceel Lindtsebenedendijk 149-151 en
wordt begrensd door de Korenbloem- Beroep
straat aan de noordwestzijde, de Lindt- Op basis van artikel 8.2 Wro kan een iesebenedendijk aan de zuidwestzijde, der die het niet eens is met dit besluit
de Burgemeester van ‘t Hoffweg aan de gedurende bovenstaande termijn bezuidoostzijde en de watergang parallel roep instellen bij de Afdeling bestuursaan de Leeuwenbekstraat aan de noord- rechtspraak van de Raad van State. Het
oostzijde. Binnen het plangebied is een zogenaamde relativiteitsbeginsel van
programma voorzien van maximaal 24 artikel 8:69a Awb speelt een rol bij de
woonzorgwoningen op de plek van de beoordeling omtrent de ontvankelijkboerderij en 37 eengezinswoningen op heid van het beroep. Het beroepschrift
het overige deel van de locatie. Voor het moet worden gestuurd naar de Afdeplangebied is een beeldkwaliteitsplan ling Bestuursrechtspraak van de Raad
vastgesteld als nadere uitwerking op de van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘swelstandsnota waarmee sturing wordt Gravenhage. Een beroepschrift moet
gegeven aan de keuzes voor de archi- worden ondertekend en tenminste
tectonische uitwerking. Voor het plan- bevatten: naam en adres van de indiegebied zijn tevens hogere grenswaarden ner, dagtekening, omschrijving van het
Wet geluidhinder vastgesteld.
besluit waartegen het beroep zich richt,
alsmede de gronden van het beroep.
Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan Crisis- en herstelwet
zijn zienswijzen ingediend. Deze ziens- Dit bestemmingsplan voorziet in de
wijzen zijn voor de vaststelling van het bouw van meer dan 11 woningen, waarbestemmingsplan in een notitie ziens- door afdeling 2 van hoofdstuk 1 van
wijzen opgenomen en afgewogen. Er zijn de Crisis- en herstelwet (Chw) van toetevens ambtshalve wijzigingen gedaan. passing is op dit bestemmingsplan. De
Deze wijzigingen zijn voor de vaststel- voorgenomen ontwikkeling valt onder
ling van het bestemmingsplan in de no- categorie 3.1 van bijlage 1 Chw, waartitie zienswijzen opgenomen. De notitie door de beroepsprocedure kan worden
zienswijzen maakt onderdeel uit van het versneld. Uit afdeling 2 Chw volgt onder
besluit tot vaststelling van het bestem- meer dat alle beroepsgronden direct in
mingsplan.
het beroepschrift moeten worden opInzage
Het bestemmingsplan met bijbehorende
stukken liggen vanaf 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De openingstijden van het gemeentehuis zijn:
• Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 9.00-12.00 uur
• Woensdag van 13.00-20.00 uur
Om de stukken op het gemeentehuis in

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

woensdag 16 maart 2022

Bekendmakingen vervolg
genomen, dat de beroepsgronden na
aﬂoop van de beroepstermijn niet meer
kunnen worden aangevuld en dat de bestuursrechter binnen zes maanden na
aﬂoop van de beroepstermijn uitspraak
doet.
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 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.

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binBurgemeester en wethouders van Zwijn- nen zes weken met ingang van donderdrecht hebben op woensdag 16 maart dag 17 maart 2022 tot en met tot en
2022 de volgende Onttrekking Open- met donderdag 28 april 2022 bezwaar
baarheid bekendgemaakt in de Staats- maken bij het college van Burgemeester
en wethouders. De manier waarop u dit
courant.
kunt doen, staat elders op deze pagina.
Dit betreft de volgende besluiten (op
de website van de Staatscourant zijn de Nadere informatie
besluiten en bijbehorende tekeningen Voor meer informatie kunt u contact opgepubliceerd): https://www.officielebe- nemen met afdeling Mobiliteit, via telefoon: 14 078 of per e-mail: gemeente@
kendmakingen.nl/):
1. Het inrijverbod voor vrachtwagen op zwijndrecht.nl.
te heffen op de Burgemeester van ‘t
Hoffweg in de richting van de Burge- Aanwijzing gemeentelijke monumenten
meester Doumaweg vanaf de Lindtse- (Erfgoedverordening)
dijk;
2. Dit besluit uit te voeren door het ver- Op 8 maart 2022 heeft het college van
wijderen van het bord C07 ‘’Gesloten burgemeester en wethouders van Zwijnvoor vrachtwagens’’ op de kruising drecht besloten de volgende panden aan
Lindtsedijk-Burgemeester van ‘t Hoff- te wijzen als gemeentelijk monument:
weg;
3. Dit besluit in werking te laten treden Adres: Burg. de Bruïnelaan 76
op de dag dat het betreffende bord is Omschrijving: Kerk
Score: 61
verwijderd.
Bekendmaking verkeersbesluiten

Kadastrale aanduiding:
ZDT01, sectie B, nr. 5850
Adres: Rotterdamseweg 71-73
Omschrijving: Kerk
Score: 53
Kadastrale aanduiding:
ZDT01, sectie A, nr. 4935
Met ingang van 17 maart 2022 tot en met
28 april 2022 ligt bij het gemeentehuis
van Zwijndrecht, aan het Raadhuisplein
3, voor een ieder ter inzage een beschikking, op grond van artikel 3 van de Erfgoedverordening, inzake de aanwijzing
van de twee panden als gemeentelijk
monument.
Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. De
manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

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,-.

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.

