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Beste Zwijndrechtenaren,

De herfst is begonnen. De bomen krijgen kleur. Het wordt frisser. Eerder
donker. Sommige dieren maken zich klaar voor hun winterslaap. Trekvogels vliegen naar warmere gebieden. En wat doen wij, mensen? In de
herfst van corona…
Sommigen van u missen de zomer. Anderen verheugen zich op de winter. Gelukkig zijn we zover, ongeacht de seizoenen. Einde corona. Of beter, we hebben corona onder controle. Vanaf zaterdag komen bijna alle
coronaregels te vervallen. Dat kan, omdat veruit het grootste deel van
de Nederlanders gevaccineerd is.
Vaccinatie is in ons land geen verplichting, maar blijkt een stevige buffer te zijn. Een effectief middel om in
onze Zwijndrechtse gemeenschap met corona te kunnen leven. Bescherming te bieden aan mensen die gevoelig zijn voor het virus. Aantallen besmettingen te beperken. Ziekenhuizen en andere zorgcentra ruimte
te geven voor hun medische dienstverlening. In breedste zin. Niet alleen coronaverzorging. Ook operaties.
Chemokuren. Revalidatie na een verkeersongeluk.
Zelf geniet ik van vergaderingen die weer fysiek plaatsvinden. Bijeenkomsten waarbij ik mensen persoonlijk spreek. Een bijzonder afscheid bij de Scouting. Een kerkdienst. Kop koffie op een terras. Businessclub
met ondernemers. Tentoonstelling in De Vergulde Swaen.
Ik zie dat we nog wat onwennig zijn. Komend uit een gekke tijd van allerlei beperkingen. Nu kan er gelukkig weer veel. Goed om elkaar daarbij de ruimte te geven. Letterlijk en figuurlijk. De één voelt zich immers
gemakkelijker dan de ander. En dat kan een heleboel redenen hebben. Soms hele persoonlijke.
Des temeer doet normaal samenleven een beroep op ons allemaal. Begripvol samen leven. Met respect
voor ieders mening. Adviezen. Regels. Vrijheden. Ambities. Alleen samen houden (!) we corona onder controle.

Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester
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Opening expositie Picture This! in KunZt Zwijndrecht
Ontdek de prentenboekmakers van de toekomst
Van 26 september tot en met 24 oktober
2021 zijn in KunZt Zwijndrecht winnende
werken van de Picture This!-illustratiewedstrijd te zien. Picture This! is een internationale illustratiewedstrijd voor de prentenboekenmakers van de toekomst. De feestelijke
opening van de expositie is op vrijdag 24
september.
Uitgeverij Lemniscaat organiseert deze wedstrijd sinds 2014, in samenwerking met uitgeverijen en instanties uit Engeland, Duitsland
en Zuid-Afrika. Doel van de wedstrijd is om
nieuw talent te ontdekken, aan te moedigen
en een podium te bieden.

nende internationale illustraties uit 2021, Dian Folkersma. Haar werken zijn te zien tijkunt u ook de illustraties van de Nederlandse dens de expositie en zij geeft uitleg over de
winnaars uit 2020 bekijken.
speciale ‘gouache-resist’-techniek die zij gebruikt. Deelnemers gaan daarna ook zelf aan
Kom naar de feestelijke opening
de slag. Voor de kinderen is er een aantal
Op 24 september wordt de expositie feeste- voorleesuurtjes en een tekenworkshop, waarlijk geopend door wethouder Ronald de Meij bij de deelnemers een zelf bedacht personage
(Cultuur) en u kunt daarbij zijn. Geniet onder gaan schetsen en inkleuren. Alle activiteiten
het genot van een drankje en muzikale klan- zijn gratis en reserveren is verplicht. Dit kan
ken als eerste van deze prachtige expositie! via www.kunztzwijndrecht.nl/picturethis.
Vanwege de coronamaatregelen is het nodig
om te reserveren via
www.kunztzwijndrecht.nl/picturethis.
Reserveren kan voor het tijdsblok van 16.30 –
17.15 uur of van 17.30 – 18.15 uur.

Winnende illustraties bij KunZt
De winnende werken zijn te zien op verschillende locaties in de deelnemende landen. En
binnenkort dus ook in KunZt! Naast de win-

Diverse activiteiten
In de periode dat de expositie te zien is in
KunZt zijn er verschillende activiteiten. Denk
aan een workshop voor volwassenen van

Niet alleen leuk, maar ook heel Finalisten Groenste Tuin
leerzaam!
Verkiezing bekend
Hoe maak je van een stapel tegels een object waar kinderen kunnen leren én spelen?
Vraag dat maar aan René Kerkhoven! Hij
ging samen met de gemeente aan de slag
om van de tegels uit zijn tuin de 10 meter
lange ‘Gecko’ te maken.

nen vinden, zoals egelwoningen en muizenissen. Stukjes groen in de Gecko geven kleine
dieren en insecten voedsel en beschutting.
Hierdoor wordt het een ‘levend’ object. Dit is
voor de kinderen van Zwijndrecht niet alleen
leuk om te zien, maar ook heel leerzaam. De
Gecko is te vinden aan het SchaerlaeckenDe Gecko staat in het teken van duurzaam- oord naast de speeltuin.
heid, biodiversiteit en educatie. Er zijn plekjes
gecreëerd waar dieren een schuilplekje kun-

Dit jaar hebben maar liefst veertig bewoners meegedaan aan de Groenste Tuin Verkiezing. Uit dit prachtige aantal heeft de
jury drie tuinen uitgekozen die meedingen
naar de prijzen. De komende weken maakt
u kennis met de finalisten. Vandaag zijn
dat Jan en Els Beerentemfel uit de Prinses
Beatrixstraat.
Klus opa
Jan Beerentemfel en zijn vrouw Els laten vol
trots hun mooie groene tuin zien aan de jury.
In deze tuin is veel te zien, verschillende planten, een groene pergola, een leuke blokhut,
een kleine groentekas en een mooie vijver.
Onder het genot van een kopje thee vertelt
Jan over hun fijne groene tuin. “We zijn beiden erg graag in onze tuin. Vroeger moest
ik voor mijn werk veel reizen met de auto. In
mijn vrije tijd bracht ik daarom graag tijd in
onze tuin door, lekker in de buitenlucht. We
wonen hier inmiddels ruim 23 jaar en hebben
al veel in de tuin veranderd om het helemaal
naar onze zin te maken.”
Aan de muur hangt een insectenhotel, dat
Jan samen met zijn kleinkinderen, die hem
“de klus opa” noemen, heeft gemaakt. Jan
klust graag en goed, wat ook te zien is aan de
mooie pergola in de tuin.

bak gedaan en na de schoonmaak weer terug
in de vijver gezet. Ook zitten er vaak kikkers
in de vijver en we krijgen weleens bezoek van
egeltjes. De vele planten met bloemen zorgen ervoor dat we veel verschillende soorten
vogels, vlinders en bijen in de tuin hebben.
Soms zelfs roodborstjes!”
Vrijwilliger Arboretum Munnike Park
Dat Jan groene vingers heeft is wel duidelijk.
Naast de middagen die hij in de tuin werkt is
Jan namelijk ook heel actief bij het Arboretum
Munnike Park waar hij al 35 jaar samen met
andere vrijwilligers het park onderhoudt en
zijn steentje bijdraagt als voorzitter. “We zijn
hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers”, zegt
Jan. “De huidige groep wordt langzaamaan
wat ouder, dus we hebben onze handen vol
aan al het werk in het park. Iedereen die wil
helpen is van harte welkom. Het is erg gezellig om met zijn allen buiten actief bezig te zijn.
Kom vooral een keer vrijblijvend op de koffie
op een dinsdagochtend.”
Iets voor u? neem dan contact op met Jan via
info@arboretummunnikepark.nl of kijk eens
op www.arboretummunnikepark.wixsite.com

Bekendmaking winnaars
Half oktober maakt wethouder Jacqueline van
Dongen bekend wie de uiteindelijke winnaar
van de Groenste Tuin Verkiezing is. De winnaar ontvangt een wormenhotel, maar ook
Meer dan 100 salamanders
voor de andere finalisten zijn er mooie prij“Vorig jaar heb ik de vijver helemaal schoon- zen. Ook de winnaar van het groenste balkon
gemaakt”, vertelt Jan. “Ik kwam meer dan 100 maken we half oktober bekend.
salamanders tegen, die heb ik allemaal in een

Wie is de eigenaar van deze
aanhangwagen?
Wie is de eigenaar van deze aanhangwagen?
De aanhangwagen staat op parkeerplaats
Wolfplaats, achterzijde van de Diepenbrocklaan.
Bent u de eigenaar?
Meldt u zich dan bij het Wijkbureau via
wijkbureau@zwijndrecht.nl of telefonisch
(078)770 37 05. Als de eigenaar zich niet
meldt, verwijderen wij de aanhangwagen.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Op weg naar het ‘oude normaal’?

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Het belang van bomen voor de
gemeente
Hoe werken we in Zwijndrecht aan een
gevarieerde boomrijke leefomgeving? Hier
sprak de gemeenteraad dinsdagavond 15
september over tijdens de behandeling
van het Bomenbeleidsplan 2021 – 2030.
De gemeenteraad ziet de waarde van het
Bomenbeleidsplan, maar is ook kritisch
over de manier waarop er met de compensatiemaatregel ‘een boom voor een boom’
wordt omgegaan. Daarnaast zijn er veel
vragen over het opstellen van een waardevolle bomenlijst.
De gemeenteraad ziet het belang van bomen en groen. Bomen zorgen voor verkoeling tijdens een hete zomer en tijdens regenbuien nemen bomen veel water op. Ook
zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit; er
leven veel vogels en insecten in. Daarom
is het goed dat er een beleidsplan is opgesteld waarin is beschreven hoe er de komende jaren wordt omgegaan met bomen.
Boom voor een boom
In het plan is ook de compensatiemaatregel ‘boom voor een boom’ principe opgenomen. Voor elke boom die gekapt wordt
moet een boom terug komen. In het plan
is opgenomen dat er gecompenseerd kan
worden door een groen dak toe te passen.

De gemeenteraad is zeer kritisch op deze
manier van compenseren. Wethouder Jacqueline van Dongen zegt toe dit punt aan
te scherpen in het plan, zodat er in eerste
instantie altijd geprobeerd wordt om een
boom met een boom te compenseren, ook
als dat niet kan op dezelfde plek. Dan wordt
er gekeken naar een andere plek in de gemeente.
Waardevolle bomenlijst
Voor de particuliere bomen geldt dat in de
toekomst alleen een kapvergunning nodig
is als de boom op de ‘lijst van waardevolle
particuliere bomen’ staat. Die lijst wordt
samen met inwoners opgesteld. Inwoners
kunnen zelf aangeven welke bomen op
deze lijst moeten staan. Diverse partijen,
waaronder ChristenUnie-SGP en D66, twijfelen of inwoners de moeite nemen om de
bomen voor de lijst aan te melden, want
hierdoor wordt het moeilijker om in de toekomst de boom te kappen. Wethouder Jacqueline van Dongen heeft er vertrouwen in
dat het mogelijk is om samen met de inwoners een waardevolle bomenlijst op te stellen. Het bomenbeleidsplan en de bomenverordening komen terug voor een debat in
de raadsvergadering van 28 september.

Robert Kreukniet
Fractievoorzitter VVD

Vanaf 25 september kan het allemaal weer. Het ‘nieuwe normaal’
wordt stilaan weer verruild voor
het oude. Voor bijna alles is straks
wel een coronapas nodig. Is hier
nu sprake van (verkapte) vaccinatiedrang of zelfs dwang? Volgens
de minister niet. Je kunt je namelijk
laten testen. Dat het middel misschien alsnog mensen beweegt
tot een vaccinatie noemt hij ‘mooi
meegenomen’. Werkgevers in de
zorg mogen aan hun personeel
gaan vragen of ze gevaccineerd
zijn. Zorgpersoneel mag weigeren
te antwoorden, maar dat kan dan
gevolgen hebben voor waar ze

worden ingezet. Is dit dan niet toch
indirect een vorm van dwang? De
minister deed een wel heel liberale
uitspraak in de persconferentie:
“De vrijheid om je niet te laten vaccineren mag de vrijheid van de ander niet beperken’’.
Keuzes hebben consequenties,
niet alleen voor jezelf, maar ook
voor anderen.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
r.kreukniet@zwijndrecht.nl

Een nieuw afvalbeleid
We moeten volgens rijksdoelstellingen naar de 100 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar.
En we zitten nu op een gemiddelde
van 257 huishoudelijk restafval
In dit voorstel werd er gevraagd om per inwoner per jaar.
ons afval via volume frequentie te
gaan aanbieden. Wat inhoudt dat Dus dat er iets moet gebeuren om
inwoners gaan betalen naar hoe alle kosten voor u beheersbaar te
vaak de container voor huishou- houden, dat snappen wij ook maar
delijk restafval geopend wordt. Er volgens ons dan wel op een eerstaan voor de ZPP nog teveel vra- lijke manier!
gen open en we willen ook maatwerk voor meerdere doelgroepen Als ZPP zullen we het proces rondin onze gemeente. Ook willen wij om afvalbeleid goed in de gaten
niet dat er betaald moet worden houden en ervoor zorgen dat er
een eerlijk beleid komt voor al
voor het ophalen van grof afval.
onze inwoners.
Voor de ZPP is het erg belangrijk
dat iedereen zijn of haar afval goed Reageren kan op Facebook gekan scheiden en dat ook de reke- meente Zwijndrecht of mail
ning die je betaalt voor het laten E.vander.Linden@zwijndrecht.nl
ophalen van je huishoudelijk afval
eerlijk en passend is.
De ZPP heeft op 14 september
jongstleden een negatief advies
afgegeven voor het nieuwe grondstoffenbeleidsplan.

Evelien van der Linden
Raadslid ZPP

Raadsvergadering 28 september met afscheid en installatie kinderburgemeester en ambassadeurs
Dinsdag 28 september om 20.00 uur is er
berg (VVD)
een gemeenteraadsvergadering. Inspre- 4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden (indien
ken? meld u dan tot 4 uur voor de vergadeaanwezig insprekers)
ring via griffie@zwijndrecht.nl.
5. Terugkoppeling van het college
6. Vaststellen besluitenlijst van: 13 juli 2021
Tijdens deze vergadering wordt afscheid 7. Ter besluitvorming:
genomen van kinderburgemeester Sophie
Hamerstukken
van der Walle en de ambassadeurs Olivia
a. Vastelling 1e herziening Walburg
Luijendijk, Merel Janssen, Aren Kreukniet
locatie Beneluxlaan 5
en Luna Visser. Ook worden de nieuwe
b. Aanvulling Integraal Huisvestingsplan
kinderburgemeester Jaylinn Addink en de
Onderwijs IHP
nieuwe ambassadeurs geïnstalleerd.
c. Vaststellen APV Zwijndrecht 2021
d. Bewegen in openbare ruimte
Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de
e. Grondexploitatie van ‘t Hoff locatie
agenda en bent u van harte welkom de verf. Vaststellen Jongerenparticipatiebeleid
gadering digitaal via video live te volgen.
Zwijndrecht
g. VVGB
AGENDA RAADSVERGADERING
h. Groeiagenda vaststellen opgavebladen
Vergadering Fysiek Spektakel
2022 en kennis nemen van de monitor
Zwijndrecht -Openbaar / live stream,
2021
aanvang 20.00 uur
i. Aanbesteding accountant
j. Retail- en horecabeleid
1. Opening en vaststelling agenda
8. Ter besluitvorming:
2. Afscheid kinderburgemeester en ambasDebat
sadeurs en installatie nieuwe kinderbura. Bestuursopdracht startonderzoek naar
gemeester en nieuwe ambassadeurs
ontwikkellocaties voor Tiny Houses
3. Benoeming raadscommissieleden Nab. Zienswijze begrotingswijziging 2021
tasja Klootwijk (ZPP) en Daan SpanjersSOJ

c. Bomenbeleidsplan 2021-2030 ‘Werken
aan een gevarieerde, boomrijke
leefomgeving
d. Bomenverordening gemeente
Zwijndrecht
9. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en
schriftelijke vragen

b. Stukkenlijsten 16 juli, 23 juli,
27 augustus, 03 september en
10 september
10. Sluiting
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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
- Scheepmakerij – 21 en 22 september
2021 – asfalteringswerkzaamheden
- Westpier – 21 en 22 september 2021 –
asfalteringswerkzaamheden

- Witte de Withstraat – 2021 – groot
onderhoud
- Fietspad Lindtsebenedendijk – 20 en
21 september 2021 – asfalteringswerkzaamheden
- Langeweg – 27 en 28 september 2021
– asfalteringswerkzaamheden
- Jeroen Boschlaan – 28 juni tot en met
31 december 2021 – groot onderhoud
- Oude Stationsweg – 27 en 28 september 2021 – asfalteringswerkzaamheden
- 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 – asfalteringswerkzaam-

heden
- Grevelingen tussen huisnummers 22
en 38 – 20 tot en met 22 september
2021 - asfalteringswerkzaamheden
- Mozartlaan - 22 september 2021 – hijskraan op de weg
- Burgemeester Doornlaan – 25 september 2021 – evenement
- Henegouwen – 4 oktober tot en met
half december 2021 - groot onderhoud
bestrating

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- Vergunning gebruik openbare
SELIJKE VERORDENING EN BIJZON- ruimte voor het plaatsen van een
DERE WETTEN
container aan de Langeweg te Zwijndrecht. Dit voor de periode van 13
Door of namens burgemeester en september 2021 tot en met 30 sepwethouders of de burgemeester tember 2021.
zijn, in de periode van 13 september
2021 tot en met 19 september 2021, Vergunning gebruik openbare
de volgende beschikkingen afgege- ruimte voor het plaatsen van een
ven:
container op een parkeervak bij
hoek W.P. Speelmanstraat/JohanVergunning gebruik openbare nes Poststraat. Dit voor de periode
ruimte voor diverse werkzaamheden van 06 september 2021 tot en met 31
in verband met brandputinspecties oktober 2021.
te Zwijndrecht. Dit voor de periode
van 27 september 2021 tot en met 01 Vergunning gebruik openbare
oktober 2021.
ruimte voor het plaatsen van een
container op een parkeervak aan de
Melding klein evenement voor Opera te Zwijndrecht. Dit voor de pehet organiseren van een wijkfeest riode van 08 september 2021 tot en
voor kinderen uit de buurt met een met 13 september 2021.
marktkraam voor eten en drinken,
een springkussen en een stormbaan Vergunning gebruik openbare
op het grasveld tussen Wentelwiek ruimte voor het plaatsen van een
en Van Weerden Poelmanstraat in container op een parkeervak aan de
Zwijndrecht. Dit op 25 september Burg. Brouwerstraat te Zwijndrecht.
2021 tussen 12.00 en 16.00 uur.
Dit voor de periode van 06 september 2021 tot en met 24 september
Melding klein evenement voor het 2021.
organiseren van een burendag met
o.a. een springkussen en een storm- Vergunning gebruik openbare
baan, verdeeld over 3 locaties; IJs- ruimte voor het plaatsen van een
vogel, Kubiek en Lindtse Kerk. Dit op container op een parkeervak aan de
25 september van 13.30 tot en met Ericastraat te Zwijndrecht. Dit voor
16.30 uur.
de periode van 13 september 2021
tot en met 27 september 2021.
Melding klein evenement voor het
organiseren van het zomerevene- Nadere informatie kunt u krijgen bij
ment De Staatsman, een gezamen- de afdeling Gemeentewinkel, via telijke buurtmaaltijd met enkele kleine lefoonnummer: 14 078.
tafels, een springkussen en een tent
in de tuin. Locatie is het Van Maan- OMGEVINGSVERGUNNINGEN
enpad achter Schimmelpenninckstraat, de tuin achter Schimmel- Ingediende aanvragen
penninckstraat 8 en het grasveld in In de periode van 9 september tot
Zwijndrecht. De datum is 25 septem- en met 16 september 2021 zijn de
ber van 17.00 tot en met 20.00 uur. volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres,
Vergunning gebruik openbare activiteit, datum ontvangst):
ruimte voor het gebruik van een
parkeerplaats aan de Elgarstraat te • Dorpsstraat 62 HJD (2021-220):
Zwijndrecht voor het plaatsen van
het kappen van een Dennenboom
een container. Dit voor de periode
8-9-2021
van 14 september 2021 tot en met • IJsselmeer 27 (2021-221): het
05 oktober 2021.
wijzigen van de functie 9-9-2021

• Plantageweg 28 (2021-222): het
aanleggen van een oprit in de
voortuin 9-9-2021
• Dorpsstraat 167 HJD (2021-223):
het verwijderen van de muur
tussen de woonkamer en keuken
13-9-2021
• Jhr. V.P.A. Beelaerts van Bloklandlaan 29 HJD (2021-224): het
plaatsen van een verlegde nok op
het achterdakvlak 14-9-2021
Verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure
In de periode van 9 september tot
en met 16 september 2021 zijn de
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres,
activiteit, datum besluit):
• Brahmsstraat 26 (2021-157): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 16-92021
• Suite 22 (2021-210): het kappen
van 1 Dennenboom 16-9-2021
• Trompetstraat 45 (2021-211): het
kappen van 1 Amberboom 16-92021
• Waalpad 4 HJD (2021-215): het
kappen van 1 Els 16-9-2021
• Nabij Brusselsestraat 71 (2021217): het kappen van 1 Prunus
16-9-2021

het realiseren van een bijkeuken
en een erker 16-9-2021
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 afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of
per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.

Kennisgeving beoordeling melding activiteitenbesluit milieubeheer
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 8.40)
Voor: het oprichten van een dakdekkersbedrijf, Total Roofcare
B.V.
Locatie: Ohmstraat n.n.b. (sectie
Verlenging beslistermijn aanvragen
E 4620) te Zwijndrecht
omgevingsvergunning
Datum ontvangst: 29 juli 2021
Door of namens burgemeester en
wethouders zijn in de periode van 9
september tot en met 16 september Deze melding is afgehandeld onder
2021 van de volgende aanvragen om zaaknummer Z-21-395069.
omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
weken:
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
• Lindelaan 24 (2021-149): het
Zuid-Holland Zuid, telefoon (078)
plaatsen van een overkapping
770 85 85.
13-9-2021
• Jollensteiger 26 (2021-170): het
De directeur van de Omgevingsmaken van een dakterras 13-9dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er
2021
• Sportlaan 39 HJD (2021-180): het de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief
plaatsen van een overkapping/
karakter heeft.
schuur 15-9-2021
• Straatburgsestraat 3 (2021-193):

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:

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

BEKENDMAKINGEN

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:

Stukken ter
inzage

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.

