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Lintjesregen: acht Koninklijke Onderscheidingen
Op dinsdag 26 april 2022 hebben 6 inwoners van Zwijndrecht en 2 inwoners van
Heerjansdam een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. In Spektakel Zwijndrecht
stond burgemeester Hein van der Loo stil
bij hun uitzonderlijke verdiensten voor de
samenleving en reikte hij hen het lintje uit.
Het aantal gedecoreerden in Zwijndrecht is
uitgebreid met zeven Leden in de Orde van
Oranje-Nassau en één Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Het gaat om de volgende inwoners: Joop van Dijk en Arie van den Berg uit
Heerjansdam, Peter van Beelen, Stijnie Reedijk-Van der Schoor, Maaike Belder-Slobbe,
Doris Slagter-Minnema, Henk Op den Brouw
en Max van de Pol uit Zwijndrecht.

van den Brand (bekend van de musical ‘Soldaat van Oranje’). Bij de bijeenkomst waren
familie en vrienden van de gedecoreerden
aanwezig. Verder was de plechtigheid via een
livestream te volgen voor de dierbaren van de
gedecoreerden thuis.
Voorstel Koninklijke Onderscheiding
We kennen allemaal wel iemand die zich al
vele jaren inzet voor anderen, voor een vereniging of voor een goed doel. Iemand met
bijzondere verdiensten voor de samenleving,
vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Kortom, iemand die een lintje verdient. U kunt die persoon voordragen voor
een Koninklijke Onderscheiding. Kijk op www.
zwijndrecht.nl/lintjesregen voor meer informatie.

De heer Van de Pol is benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. De andere zeven inwoners zijn onderscheiden tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Op de foto achterste rij van links naar rechts: Henk Op den Brouw, Arie van den Berg en Peter van
Beelen. Voorste rij van links naar rechts: Maaike Belder-Slobbe, Stijnie Reedijk-Van der Schoor, burgemeester Hein van der Loo, Doris Slagter-Minnema en Joop van Dijk. Foto Gemeente Zwijndrecht

Tijdens de bijeenkomst werd het Wilhelmus
gezongen door de Zwijndrechtse zanger Dirk

Uitnodiging Beursvloer
Zwijndrecht
Voor de 4e keer organiseert welzijnsorganisatie Diverz hét Maatschappelijk Betrokken
event van Zwijndrecht op 23 juni van 16.00
tot 18.30 uur bij Het Loket Zwijndrechtse
Waard in Zwijndrecht. Ook dit jaar weer een
feestje, waar lokale ondernemers en organisaties elkaar ontmoeten om met gesloten
beurs te handelen in diensten, menskracht,
middelen, kennis en kunde.

dynamische sfeer gaan ze met elkaar in gesprek en kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Namens Diverz zullen er zogenaamde hoekmannen aanwezig zijn die helpen bij
het maken van een match.

Aanmelden
Deelname aan de beursvloer is gratis onder
voorwaarde dat men zich aanmeldt en de
aanvraag/aanbod doorgeeft via
Ondernemers die hun maatschappelijke be- www.zwijndrechtvoorelkaar.nl/beursvloer of
trokkenheid willen vormgeven, hun onderne- een e-mail stuurt naar info@diverz.info.
ming willen profileren of gewoon iets goeds
willen doen, zijn van harte uitgenodigd.
De Zwijndrechtse Beursvloer is een initiatief
De beursvloer is een netwerkevenement van Diverz en tot stand gekomen met onderwaarbij verschillende werelden elkaar ont- steuning van het ondernemersfonds en Het
moeten: bedrijven en maatschappelijke- en Loket Zwijndrechtse Waard.
vrijwilligersorganisaties. In een informele en

Leerlingenvervoer 2022-2023
Zit uw kind op een school voor speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs? Dan
kunt u als ouder of verzorger in bepaalde
gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school.

Voor speciaal onderwijs is er geen kilometergrens.

Aanvragen
Leerlingenvervoer kunt u digitaal aanvragen
via www.zwijndrecht.nl (zoekoptie leerlinDit kan een vergoeding zijn voor fiets, open- genvervoer)
baar vervoer, eigen vervoer (auto) of in de
vorm van aangepast vervoer, zoals met Als u de aanvraag vóór 1 juli 2022 indient, dan
taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is weet u zeker dat daar voor de eerste schoolhet ook mogelijk vergoeding van de kosten dag een besluit over genomen wordt. Stuurt
van openbaar vervoer of eigen vervoer te u de aanvraag later toe, dan kunnen wij niet
krijgen wanneer uw kind een basisschool garanderen dat uw aanvraag bij de start van
bezoekt met een godsdienstige of levensbe- het schooljaar behandeld is.
schouwelijke grondslag.
Contact
Voorwaarden
Voor vragen kunt u telefonisch of per mail
Uw kind kan in aanmerking komen voor leer- contact opnemen via telefoon 078 770 36 22
lingenvervoer wanneer:
of per e-mail leerlingvervoer@zwijndrecht.nl.
• de dichtstbijzijnde school voor speciaal ba- Dat kan op maandag, dinsdag en donderdag
sisonderwijs meer dan 2 kilometer van huis van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00
vandaan is
uur.
• de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag meer dan zes kilometer
van huis vandaan is

Burgemeester feliciteert
bruidspaar Braamhof –
Lundqvist met 60-jarig jubileum
Op dinsdag 19 april 2022 bezocht burge- je-Nassau.
meester Hein van der Loo Jim en Wilhelmina
Braamhof – Lundqvist om hen te feliciteren Op kerstavond in de sneeuw hebben ze elmet hun 60-jarig jubileum.
kaar voor het eerst gezien en waarschijnlijk
werd de Zweedse Wilhelmina verliefd op
Jim Braamhof heeft na de militaire dienst en het Amerikaanse uniform dat Jim Braamhof
zijn studies bedrijfseconomie en accountan- droeg. Samen hebben ze twee zoons grootcy carrière gemaakt in de bankenwereld bij gebracht en zijn ze vijf kleinkinderen rijk. Het
Mees & Hope. Wilhelmina Braamhof – Lundq- geheim van 60- jaar huwelijk is dat ze elkaar
vist was in Hendrik-Ido-Ambacht twintig jaar respecteren. Het echtpaar is gezond en is erg
lang raadslid, waarvan drie jaar wethouder. gelukkig in hun prachtige woning aan de EuOok benoemd tot Ridder in de Orde van Oran- ryzakade.
Bruidspaar Braamhof – Lundqvist en burgemeester Hein van der Loo

Meterkastkaart Zwijndrecht
Belangrijke telefoonnummers in de gemeente Zwijndrecht
SPOED / AMBULANCE
• Bel altijd: 112
BRANDWEER
• Geen spoed, wel brandweer
nodig: 0900 09 04
POLITIE
• Geen spoed, wel politie
nodig: 0900 88 44
HUISARTS
• Spoed avond, nacht en
weekend: 078 20 200 20
• Bij levensbedreigende
situaties: bel altijd 112
• Eigen huisarts:

STORINGSNUMMERS
• Landelijk storingsnummer
gas en stroom: 0800 90 09
• Eigen energieleverancier:
• Oasen (drinkwaterbedrijf
Zwijndrecht) 0182 59 37 72
• Evides (drinkwaterbedrijf
Heerjansdam) 0900 07 87
• Eigen organisatie internet,
televisie en/of telefonie:
VEILIG THUIS
• Voor meldingen of adviesvragen over onveilige thuissituaties: 0800 20 00

GEMEENTEHUIS
• 14078

ZIEKENHUIS
• ASZ 078 654 11 11

VIVERA SOCIAAL
WIJKTEAM
• 078 770 81 81
• Toegang voor alle zorg
en hulp in Zwijndrecht
• Loket gemeentehuis
openingstijden zwijndrecht.nl

OVERIG
• Meldpunt Zorg en Overlast
078 770 85 04
• Dierenambulance
0900 112 00 00
• Kindertelefoon 0800 04 32
• Luisterlijn 088 076 70 00
• Zelfmoord preventielijn

SOCIALE DIENST
DRECHTSTEDEN
• 078 770 89 10
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Samen kunnen we meer!

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raad over concept-raadsprogramma
op 10 mei

De verkiezingen zijn voorbij de
nieuwe raad is beëdigd, en schrijven we met alle partijen een raadsprogramma voor de nieuwe periode.

Dinsdag 10 mei van 20.30 tot 22.30 uur bespreekt de raad het concept-raadsprogramma in een openbare carrousel in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein
1 te Zwijndrecht. U bent van harte welkom
hierbij aanwezig te zijn.

Vanuit het CDA zijn we met totaal
een fractie van zes enthousiast aan
de slag om ook de input vanuit ons
verkiezingsprogramma hierin verwerkt te krijgen. Naast veiligheid,
zorg, armoede, wonen en bouwen De volgende vergadering waarin
zetten wij ook vol in op communi- we als raad over het raadsprogramma spreken is 10 mei. Deze is
catie, participatie en sport.
openbaar te bezoeken en ook live
Met elkaar hebben we in het dui- via internet te volgen.
dingsdebat uitgesproken dat we
graag verder gaan vanuit het am- Reageren kan op Facebook gebitieuze raadsprogramma van vo- meente Zwijndrecht of mail
rige periode waar grote stappen j.limberger@Zwijndrecht.nl
gezet zijn van een behoudende

Dit is een vervolg op de bespreking van 14
april. De raad sprak toen over het raadsprogramma aan de hand van drie vragen:
1. Wat moet zeker blijven in het nieuwe raadsprogramma?
2. Wat kan er uit het raadsprogramma?
3. Wat moet er aanvullend opgenomen worden in het raadsprogramma 2022-2026?

merden (ChristenUnie-SGP) - voorzitter
van deze avond concludeerde dat hij
bijzonder trots is dat Zwijndrecht eerst
bezig is met de inhoud en daarna pas
praat over de selectie van de bestuurders: “De harmonie waarin dit gebeurt
is heel plezierig.”

Johan Limberger
Fractievoorzitter
CDA Zwijndrecht

Het huidige raadsprogramma ‘Een
krachtig Zwijndrecht’ en het meest actuele overzicht van de huidige stand van
zaken in de evaluatie ´Krachtig Zwijndrecht: Eindevaluatie Raadsprogramma
Samen Krachtig´ zijn als uitgangspunt
gebruikt.

De bespreking van 14 april heeft geleid
tot het opstellen van het nieuwe concept-raadsprogramma Raadsprogramma 2.0. Voor de thema’s “Wonen, Bouwen en WoonDit wordt 10 mei besproken.
carrière” en “Communicatie & Participatie”
geldt dat er nog thema-avonden worden geThema’s raadsprogramma
organiseerd. Het thema Duurzaamheid is een
Het vorige raadsprogramma kende vier hoofdthema geworden.
hoofdthema’s. Op grond van de input van
14 april kent het raadsprogramma “Krachtig Voor het huidige raadsprogramma, de evaluZwijndrecht 2.0” nu zes grote thema’s voor atie én het terugkijken van de vergadering
de komende raadsperiode:
van 14 april kijk op onze website.
Het was een intensieve avond waarin alle
onderwerpen die de fracties hadden aangeleverd aan de orde kwamen. Wonen, bouwen
en wooncarrière én communicatie en participatie komen als aparte thema’s nog terug.
Fred Loos (ABZ)- samen met Andries van Ge-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bij basisschool De Toermalijn is dit een
groot succes geweest. Zij konden zelfs 10
matches maken met verschillende sport- en
cultuuraanbieders in Zwijndrecht. De locaties werden verdeeld in een onderbouw en
bovenbouwlocatie. Voor de jongsten was er
voetbal van de Pelikaan, muziekles van muziekschool de Witt en het Weetpunt kwam
bloembommen maken met de jongsten.
Dansschool Dusdans verzorgde op beide
locaties fantastische danslessen. De bovenbouw was op de locatie Schaepmanlaan en
mochten bij de buren, Diamond gym, komen
boksen. Daarnaast waren er twirlclinics van

Voor wonen en bouwen worden
een separate avond georganiseerd, net als voor communicatie
en participatie ook deze plannen
maken we graag met u en gaan
hierover graag met u in gesprek,
informatie volgt!

Agenda carrousel 10 mei
1. Opening
2. Raadsprogramma
3. Sluiting

U bent van harte welkom de vergadering bij
te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis of digitaal te volgen via video live.
Inspreken kan bij de carrousel over punten
Wonen, bouwen en wooncarrière
Het
nieuwe
concept-raadsprogramma die aan de orde komen. U kunt zich hiervoor
Armoede bestrijding en versterken lokale “Krachtig Zwijndrecht 2.0” vindt u bij de ver- voor de vergadering aanmelden via griffie@
economie
gaderstukken van 10 mei op onze website zwijndrecht.nl.
Welzijn, zorg, sport en cultuur
www.raadzwijndrecht.nl
Veiligheid en leefomgeving
Voor de meest actuele informatie over geDuurzaamheid
meenteraad en het volgen van de vergadeCommunicatie en participatie
ringen kijk op www.raadzwijndrecht.nl

Succesvolle Koningsmatch
tijdens de Koningsspelen
Vrijdag 22 april waren de Koningsspelen.
Op initiatief van de Toppie sportcoaches
zijn de sportverenigingen en basisscholen
in Zwijndrecht geïnformeerd en uitgedaagd
om een Koningsmatch te maken.

gemeente naar een ontwikkelgemeente.

Accelerando, hockeyles van H.C. Derby, korfbal van de Albatros en de honkbalclinics van
HSVZ. De groepen 8 mochten op de fiets naar
de Hoge Devel om te zwemmen.
Honk- en softbalvereniging Zwijndrecht was
de eerste match die werd gemaakt in Zwijndrecht. Omdat dit de eerste match was, hebben de Toppie sportcoaches ervoor gezorgd
dat wethouder Ronald de Meij langs kon
komen bij de Toermalijn. De wethouder is tijdens de activiteiten samen met Toppie langs
de verschillende sportaanbieders geweest
voor een praatje met de verenigingen en om
een goed beeld te krijgen van deze dag.
Het was een geslaagde dag en hopelijk zijn
veel Zwijndrechtse kinderen enthousiast geworden om zich aan te melden bij de verenigingen.

Op de hoogte van besluiten
in uw buurt
Besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving kunnen
van invloed zijn op uw woonomgeving. Uw
gemeente en andere overheidsorganisaties publiceren deze besluiten op Berichten over uw buurt. Ga naar: overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt.

Wegafsluitingen Zwijndrecht
Noordelijke rijbaan Raadhuisplein – 4 mei – in verband met dodenherdenking
Brugweg richting Dordrecht – in de nacht van 12 op 13 mei 2022 – asfaltonderhoud
Sumatralaan – naar verwachting tot medio juni 2022 – werkzaamheden HVC
Laan van Nederhoven – van 2 tot en met 5 mei (locatie nabij Kerkweg) en van 13 tot
en met 17 juni (locatie nabij Meerkoetstraat) – werkzaamheden voor kabels en leidingen
- Rotonde Laan van Walburg – Thorbeckelaan – Hoofdland – van 2 tot en met 6 mei
– asfaltwerkzaamheden
-

Wegafsluitingen Heerjansdam
- Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 71 – 23 en 24 mei – werkzaamheden telecomkabel
- Sportlaan ter hoogte van de Dorpsstraat – tot en met 13 mei 2022- wegwerkzaamheden.

Wegafsluitingen Bedrijventerreinen
- Tot en 6 mei zijn enkele parkeerplekken aan de Kreekweg afgesloten in verband
met boringen
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Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- gemeester Doornstraat in ZwijnSELIJKE VERORDENING EN BIJZON- drecht. De container is geplaatst op
DERE WETTEN
16 april 2022 en zal blijven staan tot
06 mei 2022.
Door of namens burgemeester en
wethouders of de burgemeester Nadere informatie kunt u krijgen bij
zijn, in de periode van 25 april 2022 de afdeling Gemeentewinkel, via tetot en met 1 mei 2022, de volgende lefoonnummer: 14 078.
beschikkingen afgegeven:
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Melding klein evenement met betrekking tot het organiseren van de Ingediende aanvragen (geen beopening van het kunstgrasveld, het sluit)
houden van jeugdwedstrijden en In de periode van 21 april tot en met
een 35+ toernooi op de locatie Mo- 28 april 2022 zijn de volgende aanlenwei 1 in Heerjansdam op 18 juni vragen om een omgevingsvergunvan 10.00-22.00 uur.
ning ingediend (adres, activiteit,
datum ontvangst):
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een • Lodewijk van Nassaustraat 70
afvalcontainer (B 1.90 m x L 3,60
(2022-074): het vervangen van de
m) op een parkeerplaats bij het
berging 20-4-2022
adres Pijperlaan 53 in Zwijndrecht. • Aalbersestraat 113 (2022-075):
De container wordt geplaatst op 29
het plaatsen van een dakkapel
mei 2022 en zal blijven staan tot 06
aan de voorzijde van de woning
juni 2022.
19-4-2022

Besluit verlenging beslistermijn
aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 21 april tot en met
28 april 2022 is de beslistermijn
verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:

bliekshal van het gemeentehuis aan
het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht,
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Het ontwerp-locatieplan is tijdens
deze periode ook in te zien via onze
website www.zwijndrecht.nl

• Dorpsstraat nabij 195 HJD (2022- Zienswijze
043): het bouwen van een dijkwo- Iedere belanghebbende kan geduning 21-4-2022
rende de termijn van terinzagelegging bij het college van burgemeesBezwaar maken
ter en wethouders zienswijzen op
Tegen genoemde besluiten kunt u het ontwerpbesluit locatieplan oneen bezwaarschrift indienen bij het dergrondse containers naar voren
college van burgemeester en wet- brengen onder vermelding van de
houders. De manier waarop u dit naam van het plan en op de volgenkunt doen staat verderop in deze de wijze:
publicatie.
- Schriftelijk (adres: Gemeente
Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA
Nadere informatie
Zwijndrecht)
Meer informatie kunt u krijgen bij de - Per e-mail (e-mailadres: gemeenafdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
te@zwijndrecht.nl )
via telefoonnummer 14 078 of per email: gemeente@zwijndrecht.nl
BEKENDMAKINGEN

Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer (B 2.00 m x L 4.00 m)
op een parkeerplaats aan de Prins
Hendrikstraat (ter hoogte van Prins
Mauritsstraat) in Zwijndrecht. De
container wordt geplaatst op 01 mei
2022 en zal blijven staan tot 18 mei
2022.

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 21 april tot en
met 28 april 2022 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit,
datum besluit):

Ontwerpbesluit locatieplan ondergrondse containers voor restafval

Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij op
25 april 2022 het ontwerp-locatieplan ondergrondse containers voor
• Rotterdamseweg 66-68 (2022- restafval hebben vastgesteld.
013): het toevoegen van 6 raamVergunning gebruik openbare
kozijnen in de gevel op de eerste Inzage
ruimte voor het plaatsen van een
Het ontwerp-locatieplan ligt geduverdieping 22-4-2022
puincontainer (3 m x 1.80 m) op
rende de periode van 2 mei tot en
een parkeerplaats bij het adres Burmet 12 juni 2022 ter inzage in de pu-

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,-.

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

Colofon
StadsNieuws is een uitgave van de
gemeente Zwijndrecht, Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Postbus 15,
3330 AA Zwijndrecht
Telefoon 14078
Fax (078) 770 80 80
Website www.zwijndrecht.nl
E-mail gemeente@zwijndrecht.nl
Whatsapp 06 40 651 689
Openingstijden
Maandag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Dinsdag 09.00 – 12.00 uur
Woensdag 13.00 – 20.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Donderdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur
Digitaal
Steeds meer producten zijn ook
digitaal te krijgen op
www.zwijndrecht.nl
Langskomen op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen
kunt u het beste een afspraak maken
via www.zwijndrecht.nl of tel. 14 078.
Voor het afhalen van producten hoeft
u geen afspraak te maken.

