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Deadline aanvraag subsidies 2020
Wilt u voor 2020 in aanmerking komen voor
subsidie en heeft u nog geen aanvraag ingediend? De uiterste inleverdatum hiervoor is
1 september 2019. Als uw organisatie in het
verleden subsidie van de gemeente Zwijndrecht
heeft ontvangen, dan heeft u eind april van dit
jaar een informatiebrief ontvangen.
Nieuw! Digitaal aanvragen
Subsidie voor 2020 dient u digitaal aan te vragen. U kunt de aanvraagformulieren terugvinden op onze website www.zwijndrecht.nl >
subsidies.

In de subsidieregeling, deze staat ook op onze tie, uitstel vragen. Geef hierbij duidelijk aan tot
website, staat bij iedere subsidie duidelijk ver- wanneer u uitstel vraagt. Na beoordeling van
meld welk formulier u dient te gebruiken.
uw verzoek ontvangt u van ons een reactie.
eHerkenning-account
Beschikt uw organisatie nog niet over een eHerkenning-account? Regel dit op tijd in verband
met de verwerkingstijd hiervan.

Let op: het niet tijdig indienen van een aanvraag
of verzoek tot uitstel kan tot gevolg hebben dat
wij de aanvraag niet in behandeling nemen en
u daardoor geen subsidie voor 2020 ontvangt.

Uitstel aanvraag subsidie indienen
Lukt het u niet om vóór 1 september een aanvraag in te dienen? Dan kunt u schriftelijk of per
e-mail, voorzien van een duidelijke argumenta-

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen
aan subsidies@zwijndrecht.nl of telefonisch
contact opnemen met Edith Versijde, (078) 770
3628 of Graciëlla Marica, (078) 770 3625.

Heer Oudelands Ambacht
Op dit moment wordt er in Heer Oudelands
Ambacht gewerkt aan de Bazuinstraat. Aansluitend zullen de verdere werkzaamheden
in het gedeelte van de wijk tussen de Klarinetsingel en de Munnikensteeg plaatsvinden. Deze werkzaamheden vinden gefaseerd
plaats. In het totaal duren de werkzaamheden
tot medio november 2020. Verkeer wordt ter
plekke omgeleid.

bracht voor de hulpdiensten voor de duur van
het gehele werk. De werkzaamheden duren
langer dan gepland; minimaal tot en met eind
september 2019.

Werk aan de Weg
Lindelaan-West
Op 3 juni 2019 is gestart met de herinrichting
van de Lindelaan-West. De werkzaamheden
startte in het gedeelte tussen de Afslag en de
Tuinderij. De totale werkzaamheden duren
tot eind januari 2020. De overgang naar de
volgende fase wordt rechtstreeks gecommuniceerd naar omwonenden en hulpdiensten.
Vooruitlopende op de werkzaamheden is de
doorgang naar het Burgemeester Doornplein
opengezet voor autoverkeer.
Heer Oudelands Ambacht Fase 2
Op dit moment wordt er in Heer Oudelands
Ambacht gewerkt aan de Bazuinstraat. Aansluitend zullen de verdere werkzaamheden
in het gedeelte van de wijk tussen de Klarinetsingel en de Munnikensteeg plaatsvinden. Deze werkzaamheden vinden gefaseerd
plaats. In het totaal duren de werkzaamheden
tot medio november 2020. Het verkeer wordt
ter plekke omgeleid.

Nijhoffstraat
De gemeente start met groot onderhoud aan
de bestrating van de Nijhoffstraat, Gossaertstraat, Slauerhofstraat, Marsmanstraat en
Van Deyselstraat. De werkzaamheden startten 29 april en worden gefaseerd uitgevoerd.
Toutenburg
In de Toutenburg wordt de bestrating en
beplanting vervangen in verband met groot
onderhoud. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Tussen de Kinkelenburg en
de Toutenburg wordt een noodrijbaan aange-

Sterrenbuurt Fase 3
Op 3 juni starten de werkzaamheden in de
Sterrenbuurt fase 3. De aannemer start in de
Laurensvliet ter hoogte van huisnummer 25.
Aansluitend daarop wordt de Kleine Beerstraat opgepakt en vervolgens de rest van de
buurt in een aantal fasen. Het project is gelegen tussen de Kleine Beerstraat, de Jupiterstraat, Laurensvliet en Jeroen Boschlaan. De
werkzaamheden betreffen rioolvervanging en
aanbrengen noodbestrating en duren tot medio januari 2020. De werkzaamheden na de
zettingsperiode, met de nieuwe bestrating,
starten naar verwachting juni 2020. Het verkeer wordt voor deze fase ter plekke omgeleid
via de Grote Beerstraat en de Steenbokstraat.
Aansluitend vindt per fase de omleiding van
het verkeer plaats.

Schildersbuurt
In de Schildersbuurt wordt de riolering, de
kolken en de aansluiting van de huizen op het
riool vervangen. Dit laatste gebeurt vanaf de
erfafscheiding. Nadat het riool vervangen is
wordt er nieuwe bestrating aangelegd op de
trottoirs en in de rijbanen. Er komen nieuwe
tegels, klinkers en nieuw asfalt op de Jeroen
Boschlaan. Daarnaast worden er nieuwe bomen gepland en worden de speelterreintjes
vernieuwd. De verwachte einddatum is 6 december 2019.
Sportlaan
In verband met een herinrichting is de Sportlaan afgesloten van 15 juli t/m 30 augustus
2019. Verkeer van de Sportlaan en fietsers
worden omgeleid via de Johannes Postlaan,
De Manning en Ds. J.A. Visserstraat. De werkzaamheden duren tot eind september 2019.

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 9 augustus tot en met
16 augustus 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

•

•
•

Melkwegsingel 10 (2019-154): het
vervangen van de kozijnen aan de
voor- en zijgevel en het plaatsen van
een erfafscheiding 9-8-2019
Harseveld 25 (2019-155): het
kappen van een boom 12-8-2019
Moerbeidreef 22 HJD (2019-156):
het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning 13-8-2019

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
In de periode van 9 augustus tot en met
16 augustus 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

•
•
•
•
•

Krammer 3 (2019-093): het kappen van 2 coniferen 13-8-2019
Langeweg 278 (2019-111): het
kappen van 1 conifeer 13-8-2019
Havikweg 2 (2019-112): het kappen van 1 es 13-8-2019
Oosterschelde 10 (2019-124): het
kappen van 1 naaldboom 15-8-2019
Oudemaasweg 1 (2019-137): het
permanent plaatsen van een portocabin 14-8-2019

•

Laan van Nederhoven 104 (2019- •

Beneluxlaan 11 (2019-094): het

141): het kappen van 1 leylandi en 1
taxus baccata 13-8-2019

wijzigen van de interne constructie
16-8-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 9 augustus
tot en met 16 augustus 2019 de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:

•

Grevelingen 31 (2019-085): het
uitbreiden en veranderen van de
woning 16-8-2019

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,
telefonisch via 14 078 of per e-mail via
gemeente@zwijndrecht.nl.

Stukken ter
inzage
Alle stukken van de bekendmakingen
en kennisgevingen liggen ter inzage
in het gemeentehuis. Zie het colofon
voor adres en openingstijden.
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Bekendmakingen
Anterieure overeenkomst
Woonzorgvoorziening voormalig
gemeentehuis Heerjansdam

geopend van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van de op 8 augustus 2019,
voorafgaand aan de vaststelling van
bestemmingsplan Woonzorgvoorziening
voormalig gemeentehuis Heerjansdam,
van de gesloten anterieure overeenkomst. In de overeenkomst heeft de gemeente afspraken vastgelegd rondom de
exploitatiekosten die samenhangen met
het project.

Vergunningen Algemene Plaatselijke
Verordening en Bijzondere Wetten

Inzage

•

Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf 22 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage
in de publiekshal van het gemeentehuis
aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht

•

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en
wethouders of de burgemeester
zijn, in de periode van 12 augustus 2019 tot en met 18 augustus
2019, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Evenementenvergunning voor
lichtjesdag (Wave of Light) op 15
oktober van 19.00 uur tot 20.00 uur
op het Raadhuisplein 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:

Evenementenvergunning en
ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet voor het Beachvolley-

•

•

•

balevenement Heerjansdam op 31
augustus 2019 op het Dorpsplein te
Heerjansdam.
Evenementenvergunning voor
het Trainingsweekend en feestavond van SV Conventus op 31
augustus en 1 september 2019 op
locatie Develsingel 7A te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning voor
een Halloweenfeest op 26 oktober
2019 van 17.00 tot 23.00 uur op
locatie voetbalveldje Balistraat/Surinamestraat te Zwijndrecht.

Evenementenvergunning en
ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet voor een buurtfeest

•

•

Ontheffing op de sluitingstijd
tot 03.30 uur voor het horecabedrijf gelegen aan de Parklaan 1 te
Zwijndrecht en voor de nacht van 14
op 15 september 2019, in verband
met een themafeest.

Ontheffing op de sluitingstijd

tot 05.00 uur voor het horecabedrijf
gelegen aan het Norderstedtplein
10 te Zwijndrecht en voor de nacht
van zaterdag 24 op zondag 25
augustus 2019, in verband met een
themafeest.
Nadere informatie kunt u krijgen bij
de afdeling Gemeentewinkel,
telefoonnummer: 14 078.

Zwijndrecht, 21 augustus 2019

Meerdervoort op 21 september 2019
van 11.00 tot 23.00 uur op locatie eilandje Meerdervoort te Zwijndrecht.

Het college van burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. commissie Bezwaarschriften,
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.
Dit moet gebeuren binnen zes 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, Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam.
Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn
kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat € 174,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld
bedrijven) is dat € 345,-.

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.

