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Gemeente Zwijndrecht start ‘Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken’
Op maandag 4 oktober om 10.00 uur opent
wethouder Tycho Jansen het ‘Meldpunt
voor onbegrijpelijke zaken’ voor het gemeentehuis van Zwijndrecht. Met dit meldpunt wil de gemeente alle inwoners de mogelijkheid bieden onbegrijpelijk taalgebruik
van de gemeente te melden. Dat kan in de
gele kliko in het gemeentehuis of digitaal
via
www.huhwatbedoeltu.nl/zwijndrecht.
De gemeente wil de opgehaalde informatie
gebruiken om haar communicatie eenvoudiger te maken. Van maandag 4 oktober tot
en met woensdag 6 oktober staan medewerkers van de gemeente Zwijndrecht bij
de gele kliko’s om vragen over deze actie
te beantwoorden.

op te schrijven in begrijpelijke taal. Echter,
het wordt steeds belangrijker om ook als gemeente duidelijk en begrijpelijk te communiceren. Dat is een belangrijke voorwaarde voor
goede dienstverlening en ook voor goede regelgeving.”

Week van de Toegankelijkheid
“De beleving en ervaringen van inwoners en
ondernemers zullen ons helpen onze communicatie te versterken. Ik steun deze actie
daarom van harte, juist in de week van de
Toegankelijkheid starten we met dit nieuwe
meldpunt. Ik roep iedereen op om mee te
doen met deze actie. Komt u onbegrijpelijke
teksten of procedures van de gemeente tegen? Meld het ons, dan kunnen we er iets aan
Wethouder Tycho Jansen: “De basis voor doen.”
communicatie is samen te vatten in één korte
wijsheid: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Campagne Huh? Wat bedoelt u?
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het Het meldpunt is een initiatief van het actiezeker niet. Het is een kunst op zich om een programma Huh? Wat bedoelt u? in samenboodschap, mededeling, besluit en zeker werking met gemeente Zwijndrecht. Een brief
een uitleg van bijvoorbeeld beleidsregels, niet snappen of een formulier niet kunnen in-

vullen. Voor mensen die moeite hebben met uit. Daarom willen we dat het normaal wordt
lezen en schrijven is dit de dagelijkse realiteit. dat je het zegt als je iets niet begrijpt. Begrijp
Maar ook anderen kunnen daar moeite mee je iets niet, zeg dan: “Huh? Wat bedoelt u?”.
hebben. Toch komen we daar niet graag voor

Gezocht: Cyber Agents!

Valpreventie Week

Ben jij tussen de 8 en de 12 jaar oud? En
wil je de politie en gemeente helpen om
Zwijndrecht en Heerjansdam te beschermen
tegen online boeven? Doe dan mee met de
gratis online game HackShield en word Junior Cyber Agent!

Van 27 september tot en met 3 oktober is
de landelijke valpreventie week. Een jaarlijks terugkerend moment waarbij aandacht
wordt besteed aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie. Valongevallen vormen namelijk een toenemend probleem bij ouderen. Iedere 4 minuten wordt
er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp
opgenomen door een val. Met het oog op
de vergrijzing zullen deze aantallen de
komende jaren alleen maar toenemen. De
prognose is dat het aantal SEH-bezoeken na
een valongeval stijgt met 47% tot 2050. Het
letsel opgelopen door een valongeval heeft
veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de
kwaliteit van leven.

Lab van de politie bij winkelcentrum Walburg.
Een agent vertelt je hoe cybercriminelen te
werk gaan. Daarna kun je gaan oefenen met
de HackShield game en zorg jij ervoor dat
cybercriminelen geen kans krijgen om jouw
computer of telefoon te hacken. En weet je
wat mooi is? Jij kunt daarna ook anderen helDe gemeente vindt het heel belangrijk dat ie- pen om veilig online te zijn!
dereen zich veilig voelt in zijn eigen huis en
straat; ook als je online bent.
Informatie en inschrijven
Kom HackShield spelen op zaterdag 9 oktoKom naar het Mobiel Media Lab van de politie ber en reserveer jouw plekje in het Mobiel
Op zaterdag 9 oktober kun je kennismaken Media Lab. Ga naar www.zwijndrecht.nl/
met HackShield. Dan staat het Mobiel Media hackshield.

Zwijndrecht
Bewegen onder leiding van Zwijndrechtse
(Vivera) sportcoach
Maandag: 10.00-11.00 uur, locatie: Hooge
Nesse
Woensdag: 10.00-11.00 uur, locatie: Develpark
Vrijdag: 10.30-11.30 uur, locatie: VV Groote
Lindt
Contact via: jordi@fitmakers.nl
Fit For 55+ onder leiding van Ellen Breedveld
Woensdag: 19.00-20.00 uur & 20:00-21.00
uur, locatie: Gymzaal Xiejezo
Contact via: ey.breedveld@gmail.com

Wandelen onder leiding van wandelcoach
Woensdag: 14.00-15.00 uur, locatie: Start
Albert Schweitzer ziekenhuis
Veroudering leidt nou eenmaal tot verminde- Contact via: julia@fitmakers.nl
ring van spierkracht, uithoudingsvermogen
en ook afname van breinfunctie met als ge- Doortrappen/ fietsen onder leiding van
volg verminderde mobiliteit en inadequate Zwijndrechtse (Vivera) sportcoach
bewegingsuitvoering. Een oudere geest ver- Donderdag 10.00-11.30 uur, locatie: VV
werkt informatie weliswaar langzamer, maar Groote Lindt
kan wel intuïtief kennis combineren en slim- Contact via: julia@fitmakers.nl
mere beslissingen nemen op basis van jaren
leren van eigen ervaringen. Ouder worden is Heerjansdam
leuk, zolang we boeiend, gezond, fit en vitaal Senioren Fit
kunnen blijven. Als oudere kunt u gelukkig Donderdag: 14.00-15.00 uur, locatie: Sportzelf veel doen om het risico op een val te ver- hal Den Dam
lagen waardoor u langer actief en zelfstandig Contact via: ahderoest@planet.nl
kunt blijven. Bewegen en in beweging blijven
helpt bij het voorkomen van vallen. Hiernaast Valpreventie Vallen Verleden Tijd
een overzicht van verschillende beweegacti- Deze cursus is bedoeld voor 65-plussers die
viteiten in Zwijndrecht en Heerjansdam die een verhoogd valrisico hebben en hun vaaraangeboden worden om vitaal ouder te wor- digheden willen optimaliseren. Voor individuden. Benieuwd naar andere beweegmogelijk- ele begeleiding om weer meer in balans te koheden of het lokale aanbod van beweegaan- men kunt u ook bij hen terecht. Wilt u weten
bieders? Neem dan contact op door een mail of u nog fit, vitaal en in balans bent? Of bent
te sturen naar: julia@fitmakers.nl
u gevallen of voelt u zich weleens onzeker bij
het lopen? Meld u dan aan voor een gratis
onderzoek. Ook kunt gratis uw balans laten
testen. Contact via: remco.marjan@planet.nl

woensdag 29 september 2021

Muziek en bewegen op de
Wereld Alzheimer Dag
Dinsdag 21 september was het Wereld
Alzheimer Dag. Overal in het land wordt
rondom die dag aandacht gevraagd voor
dementie. In Zwijndrecht werd deze dag op
zaterdag 18 september gevierd. Ongeveer
50 gasten, mensen met dementie en hun
mantelzorgers kwamen naar Het Spektakel
om te genieten van een gezellige muzikale
verwenmiddag.

Na de pauze was er een tweede optreden van
het Shantykoor. Meezingen uit volle borst!
Het was een succes! Na het afscheidslied
‘We will meet again’ werd deze gezellig middag afgesloten met een lekker hapje en een
drankje.
Iedereen kreeg na afloop nog een bonbonnetje mee om thuis nog even na te genieten
van deze heerlijke middag. Na dat lange jaar
met corona perikelen, genoot iedereen dubNa het openingswoord van wethouder Ro- bel van deze gezellige middag.
nald de Meij konden de gasten onder het genot van koffie of thee met een lekker gebakje, Heeft u deze middag moeten missen? Of
luisteren naar het optreden van het Shanty- heeft u behoefte aan contacten met andere
koor Buitengaats. Genieten, meeklappen en mantelzorgers? Er bestaat een gesprekgroep
lekker meezingen. Ook was er een activiteit voor mantelzorgers voor mensen met demendie verzorgd werd door onze Zwijndrechtse tie. Er is een nieuwe groep gestart iedere 4de
Mantelzorg Coach Sophia Manté. Op basis woensdag van de maand van 10.15 tot 11.45
van yoga oefeningen vertelde Sophia, hoe om uur in de Nederburgh aan de Duivenvoorde.
te gaan met spanning in het lichaam. Iedere Er is nog plaats. Informatie en aanmelden bij:
mantelzorger kent dit gevoel. Samen is er Marian Don (welzijnsorganisatie Diverz), telegeoefend en konden de aanwezigen ervaren foon 06-17258748, Duivenvoorde 211a, 3334
hoe prettig deze oefeningen zijn voor lichaam EH Zwijndrecht of per mail: m.don@diverz.
en geest. Met de tips en adviezen kunnen info
mensen thuis met de oefeningen doorgaan.

Maak kennis met de tweede
finalist Groenste Tuin
Verkiezing!
Uit de 40 bewoners die meededen met
Groenste Tuin Verkiezing heeft de jury 3 tuinen gekozen die in de finale staan. Vandaag
stellen we u graag voor aan Jur Houtman en
Petra Wapperom met hun mooie tuin aan de
Volgerland in de wijk Walburg.

Dromen over grote tuin
“We zijn blij met onze kleine groene oase
in dit verstedelijkt stukje Zwijndrecht, maar
onze grote droom is om ooit een hele grote
tuin te hebben. We realiseren ons dat we dit
hier in de buurt niet kunnen kopen, dus we
kijken rond in het Noorden van ons land. Het
lijkt ons heerlijk om daar een bed en breakfast te beginnen met een paradijselijk mooie
tuin, waar onze gasten ook van kunnen genieten”. Jur voegt toe dat hij acteur is en dat het
hem ook geweldig lijkt om theatervoorstellingen te geven in hun eigen tuin.

De jury werd gastvrij ontvangen in deze natuurlijke tuin. Hoewel de tuin niet heel groot
is, is er genoeg te zien. Zo groeien er kersen,
druiven, kruisbessen en frambozen in de tuin
en nog veel meer andere bloeiende planten
en struiken. Jur vertelt dat dit zijn ouderlijk
huis is waar hij is opgegroeid en dat hij hier
sinds 2009 woont met zijn vriendin.
De tuinen van Appertern
Het enthousiaste stel bezoekt tijdens hun
De natuur mag gedeeltelijk haar gang gaan
vakantie vaak mooie tuinen en parken in Ne“We vinden het fijn dat de tuin deels open is derland en het buitenland. Jur: “We worden
naar onze buren toe”, zegt Petra. “We voelen er blij van en we doen er inspiratie op voor
ons hierdoor niet zo opgesloten en het con- onze eigen tuin. De tuinen van Appeltern bijtact met de buren is gelukkig goed. De na- voorbeeld is een echte aanrader, hier komen
tuur mag best voor een deel haar gang gaan we heel graag”.
in onze tuin. Tot onze vreugde trekt onze tuin
veel vogels, vlinders en bijen aan. We zien Winnaars bekend maken
regelmatig merels, mussen en koolmeesjes. Half oktober maakt wethouder Jacqueline van
Nieuwe planten kopen is niet altijd nodig, ik Dongen bekend wie de uiteindelijke winnaar
haal ook vaak stekjes van onze planten, die van de Groenste Tuin Verkiezing is. De winik weer in de tuin terugplaats nadat ze gewor- naar ontvangt een wormenhotel, maar ook
teld zijn. We doen ook aan natuurlijke onge- voor de andere finalisten zijn er mooie prijdiertebestrijding, maar de slakken zijn lastig. zen. Ook de winnaar van het groenste balkon
Als iemand nog een goede suggestie heeft maken we half oktober bekend.
om deze beestjes te bestrijden dan hoor ik
het graag”.

CoronaNIEUWS
Hoe krijg je een coronabewijs?
Een terrasje pakken, uit eten gaan of een
bezoek aan het theater kan vanaf 25 september alleen als je een coronabewijs kan
laten zien. Een coronabewijs kan een digitaal bewijs zijn of een papieren bewijs.
Maar hoe maak je een coronabewijs?

Op coronacheck.nl/nl/print kan je een papieren coronabewijs maken. Je kunt kiezen
waar je een coronabewijs van wil maken. Na
je keuze log je in met je DigiD. Je krijgt een
scherm te zien waarop staat dat er een pdfdocument van jouw coronabewijs gemaakt
is. Dit document kan je printen en meenemen naar bijvoorbeeld een restaurant of
museum.

Je kan een coronabewijs maken als:
- Je bent gevaccineerd;
- Uit een test blijkt dat je geen corona hebt;
- Uit een test blijkt dat je corona hebt ge- De bibliotheek helpt bij het verkrijgen van
had en bent hersteld.
een coronabewijs
Heb je wel een DigiD, maar lukt het niet om
Digitaal coronabewijs
aan een coronabewijs te komen? De BiblioIn de Apple App Store of de Google Play theek Walburg kan helpen. Elke vrijdagochStore op je smartphone of tablet download tend van 10.00 – 12.00 kun je binnenlopen.
je de CoronaCheck-app. In de CoronaCheck- De vrijwilligers daar kunnen je helpen met
app klik je op ‘QR-code maken’. Je klikt op het aanmaken en printen van een corona‘Volgende’. Je kiest waar je een QR-code bewijs.
van wil maken. Voor het maken van een
testbewijs gebruik je de ophaalcode die je Geen DigiD, smartphone of computer met
per SMS of per email van de testlocatie ont- printer?
vangt. Voor het maken van een herstelbe- Wie geen DigiD, smartphone of computer
wijs of vaccinatiebewijs haal je je gegevens met printer heeft, kan een coronabewijs op
op met je DigiD.
papier via de post krijgen. Hiervoor kan je
bellen 0800-1351. Dit is een gratis telefoonPapieren coronabewijs
nummer voor vragen over het coronavirus
In sommige gevallen wil je liever een papie- en de maatregelen. U wordt telefonisch
ren coronabewijs QR-code printen. Bijvoor- doorverbonden naar een speciale helpdesk.
beeld, omdat je geen smartphone hebt. Je Daar kunt u met uw Burgerservicenummer
kunt een coronabewijs printen als je:
en uw postcode een papieren coronabewijs
- Een DigiD-account hebt;
aanvragen. Houd er rekening mee dat het
- Gevaccineerd, hersteld of negatief getest vijf dagen kan duren om uw coronabewijs
bent;
per post te ontvangen.
- Een computer en printer tot je beschikking hebt.

Einde Tozo en TONK in zicht
Financiële ondersteuning blijft
Vanaf 1 oktober 2021 stoppen de Tijdelijke mogelijke (financiële) ondersteuning na 1
overbruggingsregeling zelfstandig onder- oktober 2021.
nemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Aanvragen Tozo kunt u indienen tot 1 oktober
2021; voor de TONK geldt dat u tot 1 november 2021 een aanvraag kunt indienen.
Op socialedienstdrechtsteden.nl vindt
u hier meer informatie over en ook over

Week van de opvoeding

WEEK VAN DE OPVOEDING - 4 T/M 10 OKTOBER 2021
Beste ouders
Alle kinderen verdienen een gezonde en fijne
omgeving om op te groeien. Het opvoeden van
kinderen en jongeren is heel belangrijk maar
soms best lastig. Als vader van vier kinderen
weet ik dat maar al te goed. Als ouder loop je
regelmatig tegen vragen en twijfels aan. Daarom is het goed om te weten dat je er niet alleen
voor staat. In de Week van de Opvoeding (van
4 tot en met 10 oktober) besteden we hier extra aandacht aan. Daarom hebben wij een opvoedkrant gemaakt met tips en adviezen over
opvoeding. Ook kun je daarin lezen waar je in
Zwijndrecht terecht kunt met vragen en informatie over opvoeding.

Dit jaar is het thema voor de Week van de Opvoeding: ‘Vertel eens..’. Iedereen heeft verhalen
en ervaringen met opvoeden. Door hier met
elkaar over te praten zal je zien dat andere ouders met dezelfde vragen zitten. En misschien
hoor je oplossingen waar je zelf nog niet aan
gedacht hebt. Daarom willen we je oproepen
je ervaringen en vragen te delen met andere
ouders, familie, vrienden, andere opvoeders
en deskundigen. En het kan ook al heel dichtbij: vraag je kinderen hoe hun dag was, wat ze
spannend of leuk vonden. Zo ontstaan verhalen en een sterkere band in het gezin. We kunnen zoveel van elkaar leren!
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Vertel eens

Ik wens je veel leesplezier en hoop van harte
dat het je ondersteuning kan bieden bij de opvoeding!

Vriendelijke groeten,
Ronald de Meij
Wethouder gemeente Zwijndrecht

Voor alle kleine of grote vragen
Het Vivera Sociaal Wijkteam is er voor
alle inwoners van Zwijndrecht van 0 tot
100+ jaar. Ze zijn er wanneer jij of jouw
omgeving behoefte heeft aan ondersteuning. Je kunt bij het wijkteam terecht
met allerlei vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Denk hierbij
aan vragen over opvoeden en opgroeien,
jeugd, gezondheid, wonen, zorg en welzijn maar bijvoorbeeld ook financiën,
eenzaamheid of op het gebied van relaties.

Voorbeeldvragen waarvoor je bij het Vivera
Sociaal Wijkteam terecht kunt:
- Kan het zo zijn dat mijn kind een ontwikkelingsstoornis heeft?
- Ik ben op zoek naar tips voor in de opvoeding van mijn kind, wie kan mij helpen?
- Er zijn vermoedens van ADHD en hoe
gaan we hiermee om?
- Wij hebben relatieproblemen, kan iemand ons hierin ondersteunen?
- Wij hebben thuis veel ruzie, hoe kunnen
we de rust in huis herstellen?

Het Vivera Sociaal Wijkteam werkt, om je
goed te kunnen ondersteunen, nauw samen met andere hulpverleners en (zorg)
organisaties in Zwijndrecht en omgeving.
Hierbij kun je denken aan huisartsen,
jeugdgezondheidszorg, sociaal raadslieden, peuterspeelzalen/kinderopvang en
onderwijs, wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg, woningbouwcorporaties,
welzijnswerk en het jongerenwerk.

Samen met jou zullen ze bekijken wie je het
beste kan ondersteunen bij jouw vraag en
wat er nodig is om tot een passende oplossing te komen.
Heb je een vraag of behoefte aan ondersteuning? Dan kun je van maandag tot en
met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur
contact opnemen met het wijkteam.

��
smile!

www.viverasociaalwijkteam.nl
078 770 8181
info@stzwijndrecht.nl

OPVOED
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INVULBLAD VOOR KINDEREN
KRANT

Sluit elke dag
af me t een
Datum:

Vandaag was een

Omcirkel je gevoel:

�� ����������

leuke

gezellige

verdrietige

vervelende

…………...........…. dag

Hierdoor kwam het dat ik
me zo voelde:

Dit heb ik geleerd vandaag:

Dit maakt mij trots:

Opvoedkrant met handige tips
voor ouders: Haal hem op!
Wil jij graag de opvoedkrant lezen met
handige tips en informatie over opvoeding? Je kunt de krant ophalen bij het
gemeentehuis, de wijkcentra en bibliotheek. Of vraag ernaar bij je kind(eren)

op school of op de kinderopvang. Heb je
nog andere vragen dan kun je ook altijd
een mail sturen naar weekvandeopvoeding@zwijndrecht.nl

Wat voor superkracht zou jij
willen hebben? En waarvoor
kan jij die gebruiken?

Als jij zou kunnen toveren,
weke 3 dingen zou jij dan
met je toverstaf toveren?

🏋
1.

2.
3.

6

❇

Week van de opvoeding

WINACTIE VOOR KINDEREN:
Doe jij ook mee?
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WINACTIE BOEK TISCHA NEVE:
‘Kijk zo gaat dat’
We mogen het boek ‘Kijk zo gaat dat’ van
Tischa Neve weggeven! In het boek staan
leuke voorleesverhalen, maar ook spannende gebeurtenissen voor kinderen. Na
het voorlezen kun je er samen met je kind
over napraten. Wil jij dit boek winnen?
Stuur dan je gegevens uiterlijk 10 oktober
per mail naar weekvandeopvoeding@
zwijndrecht.nl (de winnaar krijgt dan de
week daarna een persoonlijk bericht).

Leuke
voorleesverhalen
Tischa Neve

Geef complimenten met een Dikke Duimenkaart
Een dikke duimenkaart is een hulpmiddel dat je kunt gebruiken binnen het
gezin om elkaar complimenten te geven, waardoor het zelfvertrouwen van
gezinsleden versterkt kan worden en de
sfeer in het gezin aangenamer kan worden. Ook maken de kaartjes zichtbaar
wanneer en waarvoor iemand een compliment krijgt. Hierdoor blijft het compliment vaak langer hangen.
De dikke duimenkaarten kunnen op verschillende manieren worden ingezet:
• Voor het hele gezin
De gezinsleden geven elkaar een duimenkaart als er iets leuks gebeurt. Bijvoorbeeld: ’Wat goed van je dat je….’ / ‘Ik wil je
bedanken voor….’ / ‘Wat ziet …. er leuk uit’

Ook kan het gezin ervoor kiezen om een
vast moment op de dag af te spreken waarop iedereen elkaar een kaartje geeft (bijvoorbeeld na het avondeten als iedereen
nog aan tafel zit).
• Voor het kind
Ouders geven hun kind een kaartje wanneer hij/zij iets goed doet. Een mogelijkheid is om het kind een sticker op de dikke
duimen spaarkaart te laten plakken. Wanneer de spaarkaart voor de helft vol is kan
hij/zij een kleine beloning krijgen (bijvoorbeeld verhaaltje voorlezen) en bij een volle
kaart kan hij/zij een iets grotere beloning
krijgen (bijvoorbeeld kiezen wat hij/zij wil
eten).
Het is handig de duimenkaarten voor alle
gezinsleden bereikbaar neer te leggen, zodat zij ze elk moment kunnen pakken.

Voorbeeld
dikke duimen
spaarkaart
die je kunt
gebruiken
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Denkt u met ons mee?

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Negen boa’s nodig voor gemeente
Zwijndrecht
Op dinsdag 21 september werd de gemeenteraad bijgepraat over de plannen
rondom handhaving en toezicht. Er wordt
namelijk gewerkt aan een hernieuwd jaarplan. Dagelijks houden de buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) zich bezig
met preventie, stimuleren van goed gedrag en ze zijn de oren en ogen op straat.
In dit jaarplan is opgenomen dat er in totaal 9 fte (fulltime) boa’s nodig zijn.
In maart 2020 heeft de gemeenteraad via
een motie het college de opdracht gegeven
te inventariseren wat de noodzakelijke capaciteit voor toezicht en handhaving is. In
het jaarplan is deze motie uitgewerkt en
wordt er rekening gehouden met 5 prioriteiten:
1. Sociale overlast
2. Verkeer- en parkeerproblemen
3. Afval
4. Ondermijning
5. Hondenoverlast

Werving nieuwe boa’s
De gemeenteraad ziet het belang van het
werk van handhaving en toezicht. Na de
presentatie wilden diverse partijen weten
wanneer het team aangevuld is tot 9 boa’s.
Op dit moment zijn er 4 boa’s in dienst van
de gemeente Zwijndrecht. Burgemeester en
portefeuillehouder Hein van der Loo heeft
toegezegd direct aan de slag te gaan met
de werving van het juiste personeel om de
functies van boa’s in te kunnen vullen.
Gedragsbeïnvloeding
Burgemeester Van der Loo sloot de oriëntatieavond af waarbij hij allereerst de
gemeenteraad bedankte voor de input die
zij hebben geleverd ten behoeve van het
jaarplan. Daarnaast benadrukt hij het grote
belang van gedragsbeïnvloeding. Gedragsbeïnvloeding kan elke inwoner van Zwijndrecht doen door bijvoorbeeld een compliment te geven bij positief gedrag.

Jacob van der Duijn
Schouten
Raadslid
ChristenUnie-SGP

In Zwijndrecht klotst het geld niet
tegen de plinten en toch zijn we
blijven inzetten op belangrijke
onderwerpen zoals armoedebestrijding en zorg voor kinderen.
Elk kind verdient passende hulp
wanneer dat nodig is. Wij geven
in Zwijndrecht meerdere jaren
meer geld uit aan zorg voor onze
jongeren dan dat wij krijgen uit
Den Haag. Onze wethouders hebben zich laten horen in Den Haag
omdat dit zo niet langer kan… en
met succes! Het kabinet neemt
samen met de gemeenten maatregelen om het jeugdstelsel in de
toekomst beter en houdbaar te
maken. Voor 2022 is landelijk €1,6
miljard extra beschikbaar.

Wij zijn trots dat we als Zwijndrecht extra hebben geïnvesteerd
in onze jeugd en dat we in 2022
hier gelukkig mee door kunnen
blijven gaan. Komende jaren zal de
gemeente nog veel keuzes moeten maken rondom bijvoorbeeld
de jeugdzorg. Heel graag horen
we wat u hiervan vindt. Wat gaat
goed en kunnen we wellicht nog
vaker toepassen? Wat kan er beter, waarmee moeten we stoppen?
Wij waarderen uw mening. Tevens
bent u altijd welkom op een fractievergadering om hierover met
ons door te spreken.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
j.van.der.duijn.schouten@
zwijndrecht.nl

Oriëntatieavond 5 oktober over Kiboe-hoeve en Audio
visuele installatie
Dinsdagavond 21 september vanaf 19.30
uur zijn er oriëntatiebijeenkomsten van de
gemeenteraad over de Kiboe-hoeve en middelen voor de audio visuele installatie in
het gemeentehuis. U bent van harte welkom deze vergadering in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 3331 BT te Zwijndrecht bij te
wonen of digitaal te volgen.

een programma van eisen.
21.00 – 22.30 uur: Reservering middelen
vervanging Audio Visuele Installatie
Om de openbaarheid van raadsvergaderingen en carrousels mogelijk te maken tijdens
de coronacrisis zijn beeld en geluid van de
vergaderingen van de raad live uitgezonden.
De bestaande AV (audio visuele) installatie
in de raadzaal en vergaderzalen beschikt
niet over de mogelijkheden om dit te doen,
dus is hiervoor extern apparatuur en technische ondersteuning ingehuurd. Om de
continuïteit van de live uitzendingen van de
raads- en carrouselvergaderingen ook in de
toekomst mogelijk te maken wil de gemeente de AV installatie vernieuwen. Dit om de
komende jaren op een juiste wijze te kunnen
vergaderen zodat de inwoners de vergaderingen ook online kunnen blijven volgen. De
raadsleden worden bijgepraat tijdens de oriëntatieavond over het programma van eisen.
Binnenkort wordt een voorstel aan de raad
voorgelegd om krediet hiervoor beschikbaar
te stellen.

19.30 – 20.50 uur: Kiboe-hoeve
In juni jl. heeft de gemeenteraad aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar de optie
nieuwbouw van de Kiboe-hoeve op de huidige locatie. Toekomstbestendig bouwen
en behoud “hetgeen wat goed is” zoals het
kenmerkende rode puntdak was de boodschap. Tijdens deze avond wordt de raad Kijk voor de meest actuele agenda en stukverder geïnformeerd en worden wensen en ken en/of de vergadering live volgen op
eisen opgehaald bij de raad om te komen tot onze website www.raadzwijndrecht.nl

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Beethovenlaan – 30 september tot en
met 1 oktober 2021 – asfalteringswerkzaamheden
- Dr. Boutensstraat – 28 en 29 september

2021 – asfalteringswerkzaamheden
- Witte de Withstraat – 2021 – groot
onderhoud
- Jeroen Boschlaan – 28 juni tot en met 31
december 2021 – groot onderhoud
- Boshuizen – 23 augustus tot en met
eind september 2021 – groot onderhoud

- Moermond thv huisnummer 57/57A –
28 en 29 september 2021 - asfalteringswerkzaamheden
- Slagveld – van 31 augustus tot en met
medio november 2021 – Rioolwerkzaamheden
- Beneluxlaan – 29 en 30 september 2021

– asfalteringswerkzaamheden
- Swanendrift (rijbaan) – 29 en 30 september 2021 – asfalteringswerkzaamheden
- Henegouwen – 4 oktober tot en met
half december 2021 - groot onderhoud
bestrating

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode
van 20 september 2021 tot en met 26 september 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Melding klein evenement voor het organiseren van een buurt bbq aan de Prins
Mauritsstraat. Dit op 25 september 2021
van 16.00 tot en met 23,59 uur.
Vergunning gebruik openbare ruimte

voor het tijdelijk afsluiten van de openbare weg voor het plaatsen van een hijskraan
voor het plaatsen van een dakkapel aan de
Mozartlaan in Zwijndrecht. Dit op 22 september 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het inrichten van opslag ten behoeve
van een keet, dixi, opberghok en materieel/materialen op een 4 tal haaksparkeerplaaten. Ook is er een vergunning voor het
inrichten van een grond depot door het
benutten van een groenstrook. Locatie
is Zonnestein in Zwijndrecht. Dit voor de
periode van 13 september tot en met 24

september 2021.
Melding klein evenement voor het geven
van voorlichting aan basisschool leerlingen en inwoners over veiligheid in het
kader van de week van de veiligheid. De
locatie is het Popradplein, op een parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Dit op 07 oktober 2021 van 09.00
tot en met 17.00 uur.
Vergunning evenement voor het houden van een presentatie van Showband
Jong-Holland op Burendag 2021, 25 september 2021 van 10.00 tot 14.00 uur. Het

evenement bevat een parade door de wijk
Centrum, een presentatie/concert op het
Raadhuisplein en een workshop in de middag.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van container op een
parkeervak aan de Breitnerstraat in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 20 september 2021 tot en met 04 oktober 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte voor
het plaatsen van container op het trottoir
op de hoek van de Kort Ambachtlaan en
de Roosstraat, onder het appartementen-

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

woensdag 29 september 2021

complex. Dit voor de periode van 30 september tot en met 04 oktober 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van container op een
parkeervak aan de Lindelaan in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 10 september tot en met 24 september 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een bouwplaats
met 2 container en een toilet voor schilders werkzaamheden op de kruising Bilderdijkstraat/Jan Luykenstraat in Zwijndrecht. Dit voor de periode september/
oktober 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van container aan de
Van Hogendorplaan in Zwijndrecht. Dit
voor de periode van 20 september tot en
met 17 december 2021.

•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van container op een
parkeervak aan de Symfonie in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 21 september tot en met 05 oktober 2021.

•

Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

•

Kerkweg t.o. nr. 1 (2021-227): het
kappen van 1 boom 20-9-2021
Rembrandtstraat 41 (2021-228):
het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning
21-9-2021
Grutter 2 (2021-229): het kappen
van een Berk 21-9-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 16 september tot en
met 23 september 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum
besluit):

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van container aan de
Ballade in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 14 september 2021 tot en met 20
september 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van container aan de
Tulpstraat in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 15 september 2021 tot en met
24 september 2021.

•
Ingediende aanvragen
In de periode van 16 september tot en
met 23 september 2021 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum
ontvangst):
•

Van Oldenbarneveltlaan 16
(2021-226): het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de
woning 17-9-2021

•

•

•

Kadastraal bekend sectie B,
nummer 6534 (Euryza Blok HI)
(2021-150): het bouwen van 52 appartementen en het aanleggen van
een uitrit 20-9-2021
Lindtsedijk 14 (2021-173): het
restaureren en aanpassen van het
voormalig kantoor 20-9-2021
Laan van Nederhoven 2K (2021198): het kappen van 1 Treurberk
23-9-2021
Krammer 5 (2021-212): het

realiseren van een terras aan de
achtergevel 23-9-2021
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 16 september tot en met 23 september 2021
van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
•

•

Ohmstraat ong. (2021-200): het
bouwen van een bedrijfspand
23-9-2021
Marsdiep 31 (2021-202): het
vervangen van de vloer in de patio
en het uitbreiden van de keuken
23-9-2021

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 af-

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,-.

deling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl

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.

