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Oplaten van ballonnen
verboden in de gemeente Zwijndrecht
In de gemeente Zwijndrecht is het niet langer
toegestaan om ballonnen op te laten. De restanten van opgestegen ballonnen breken niet
(snel) af en blijven daardoor vaak heel lang in
de natuur liggen. Vissen, vogels en dieren zien
de resten vaak aan voor voedsel en raken verstrikt in ballonlinten.

water gooien of ballonnen niet oplaten, maar
ophangen en na afloop van het feest weer opruimen.

APV
De gemeente heeft de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) aangepast, waardoor het opstijgverbod voor ballonnen formeel van kracht
De meerderheid van de gemeenteraad had met is. Het verbod kan dan ook gehandhaafd woreen motie aangedrongen op een verbod vanwe- den.
ge de schade die ballonnen aan natuur en milieu aanrichten. Ballonnen staan in de top 5 van Het verbod geldt, mede in verband met mogezwerfvuil op de Nederlandse stranden. Op elke lijk brandgevaar, voor herdenkingsballonnen,
100 meter van de Noordzeekust worden gemid- vuurballonnen, sfeerballonnen, gelukslampiondeld 12 (stukken van) ballonnen of linten gevon- nen, (Thaise) wensballonnen, papierballonnen
den. Steeds meer resten komen in het zwerf- en en geluksballonnen.
drijfvuil terecht.
Evenementenorganisatoren worden via vergunningvoorschriften in een evenementenvergunAlternatieven
Volgens de raad en het college zijn er voor eve- ning geattendeerd op het oplaatverbod voor
nementen en festiviteiten ook alternatieven, zo- ballonnen.
als bijvoorbeeld bellen blazen, bloemen op het

Vervanging sporen en wissels
op Kijfhoek
ProRail gaat de komende maanden hard aan
het werk op het grootste spoorgoederenterrein
van Nederland: Kijfhoek. Het begin van de werkzaamheden vindt plaats van donderdag 1 tot
maandag 5 augustus.
Spoorwerk
Aannemer Swietelsky vernieuwt 16 wissels, vervangt 1 kilometer spoor, pleegt onderhoud aan
39 bovenleidingsportalen en past een overweg
aan. Het spoorwerk zal geen invloed hebben
op treinreizigers. Goederenvervoerders kunnen
nog wel gebruikmaken van delen van het emplacement tijdens de werkzaamheden.

vervoerders, aannemers, gemeente, omgevingsdienst en veiligheidsregio’s staat daarbij
centraal. Eerder dit jaar publiceerde ProRail een
onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van
de incidenten op Kijfhoek en naar manieren om
de veiligheid op het terrein te verbeteren.
Digitale nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws
van Kijfhoek en de ontwikkelingen binnen het
project? Ga naar www.prorail.nl/projecten/kijfhoek en schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief
van ProRail.

Goederenemplacement
Het werk op zich is voor ProRail-begrippen
niet uitzonderlijk. De locatie is dat wél. Met 50
hectare, 43 verdeelsporen, 14 aankomstsporen en 12 opstelsporen is Kijfhoek het grootste
emplacement van Nederland. Gelegen tussen
Barendrecht en Zwijndrecht, vormt Kijfhoek de
schakel tussen de Nederlandse havens en grote
industriële gebieden in Nederland en Europa.
Incidenten
De gemoederen rond Kijfhoek liepen in de
zomer van 2018 op, nadat zich in korte tijd
verschillende incidenten voordeden. Daarbij
kwamen mensenlevens van spoormedewerkers in gevaar. Inmiddels heeft ProRail een
verbeterprogramma opgezet om de veiligheid
voor medewerkers op Kijfhoek te verbeteren.
De samenwerking van ProRail met onder meer

Snelste daling aantal bijstandsuitkeringen

Drechtsteden lopen landelijk
voorop
Dit jaar is het aantal bijstandsuitkeringen in
de Drechtsteden gedaald met 2,6%, tegenover
0,5% in vergelijkbare regio’s en gemeenten in
het land. Dit blijkt uit een brede benchmark
van een groot aantal gemeenten. Deze daling
is begin 2017 ingezet en zet nog steeds door.
Peter Heijkoop: “De mensen die nu in de bijstand zitten hebben stevige ondersteuning
nodig om aan het werk te gaan en hun leven
weer op de rit te krijgen. We zetten volop in op
specifieke groepen zoals kwetsbare jongeren,
jonge moeders, 50-plussers, dak- en thuislozen
en statushouders. Het zijn intensieve en kostbare trajecten. Mooi om te zien dat de aanpak
werkt!”
In de Drechtsteden zijn nu zo’n 6.300 huishoudens afhankelijk van een bijstandsuitkering. In
totaal zijn tot juli 2019 900 huishoudens uitgestroomd uit de bijstand. 740 inwoners stroomden in de bijstand. In de Drechtsteden zijn daarmee 166 huishoudens minder afhankelijk van
een bijstandsuitkering.

Een trein met ketelwagens bij
ondergaande zon - foto: Freek van Arkel

Werkgevers
Om inwoners te ondersteunen in hun ontwikkeling naar een betaalde baan werkt de Sociale
Dienst Drechtsteden nauw samen met partners
als onderwijs en werkgevers. In de Drechtsteden zijn ruim 170 werkgevers die ruimte bieden
aan mensen met beperkingen. Peter Heijkoop:
“Daar zijn we heel blij mee. Maar we hebben er

nog veel meer nodig. Wij doen daarom een beroep op werkgevers in de Drechtsteden om ook
een sociaal werkgever te worden en kwetsbare
inwoners een kans te geven om aan de slag te
gaan.”
Instroom beperken
De Drechtsteden besteden veel aandacht aan
groepen die een verhoogd risico lopen om in
de bijstand terecht te komen. Zoals inwoners
die voor het einde van hun WW-periode staan,
maar ook aan kwetsbare jongeren zonder uitkering. De sociale dienst en UWV zorgen er zo
samen voor dat minder inwoners in de bijstand
terecht komen.
PERSPCT
Dit jaar is de Sociale Dienst Drechtsteden samen met Drechtwerk gestart met PERSPCT, een
aanpak waarbij inwoners met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt arbeidsvaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben als werknemer.
Samen met werkgevers werken de kandidaten
zo aan de voorbereidingen voor hun nieuwe
baan. Op dit moment zijn dit banen in zorg, vervoer, logistiek en productie.

woensdag 31 juli 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.
Ringdijk t.h.v. Euryza bouwterrein
Op dinsdag 6 augustus 2019 vinden er ondergrondse werkzaamheden plaats op de

Ringdijk van 07.00 tot 16.00 uur. Er al een
weghelft afgesloten zijn waardoor verkeer op
elkaar moet wachten. Verkeersregelaars zijn
ter plaatse om het verkeer te regelen.
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.
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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.
Leeuwerikplein en Ooievaarsplein
Vanaf 11 maart vinden bestratingswerkzaamheden plaats op het Leeuwerikplein. De
werkzaamheden zullen gefaseerd worden
uitgevoerd. Vanaf de Buizerdstraat wordt
een noodrijbaan aangelegd zodat het plein
bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden.
Deze werkzaamheden herhalen zich op het
Ooievaarplein met als start datum 22 april.
Vanaf de Roerdompstraat wordt een noodweg aangelegd.
Kinkelenburg, Toutenburg en Hellenburg
In de Kinkelenburg, Toutenburg en Hellenburg wordt de bestrating en beplanting vervangen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden starten
in de Kinkelenburg. Tussen de Kinkelenburg
en de Toutenburg wordt een noodrijbaan aangebracht voor de hulpdiensten voor de duur
van het gehele werk. De werkzaamheden duren langer dan gepland; minimaal tot en met
eind september 2019.
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.

Brusselsestraat
In verband met werkzaamheden aan kabels
en leidingen wordt de Brusselsestraat ten
hoogte van huisnummer 26 voor de helft afgesloten. Verkeer kan elkaar passeren maar
moet soms op elkaar wachten. De datum
volgt.
Swanendrift
In verband met een verhuizing wordt de Swanendrift tussen de Hoendersekade en De
Kring voor de helft afgesloten op 8 augustus.
Verkeer kan elkaar passeren maar moet soms
op elkaar wachten.
Heerjansdam Sportlaan/Nijverheidsstraat
In verband met een herinrichting wordt de
Sportlaan en de Nijverheidsstraat afgesloten.
De Nijverheidsstraat wordt afgesloten tussen
de Kromme Nering en de Ds. J.A. Visserstraat.
De Sportlaan wordt afgesloten tussen de Ds.
J.A. Visserstraat en de Burg. Dercksenstraat.
De afsluiting van de Nijverheidsstraat duurt
naar verwachting van 17 juni t/m 5 juli 2019.
De afsluiting van het kruispunt Sportlaan –
Ds. Visserstraat duurt naar verwachting van 8
t/m 12 juli 2019. De afsluiting van de Sportlaan duur naar verwachting van 15 juli t/m 30
augustus 2019. Het verkeer voor de Sportlaan
wordt omgeleid via de Johannes Postlaan, De
Manning en Ds. J.A. Visserstraat. Het verkeer
van de Nijverheidsstraat wordt omgeleid via
de Kromme Nering, De Manning en Ds. J.A.
Visserstraat.
Burgemeester Slobbelaan
Tussen de aansluiting met de Beneluxlaan/
Van Schaickstraat en de Marchantstraat worden in de periode van 29 juli t/m 2 augustus
2019 ondergrondse werkzaamheden uitgevoerd. 1 rijbaan wordt afgesloten. Het verkeer
wordt geregeld door middel van verkeersregelaars.
Sportlaan en Nijverheidsstraat
In verband met herinrichting in de Sportlaan
en Nijverheidsstraat is de Nijverheidsstraat
(tussen Kromme Nering en Ds. Visserstraat)
afgesloten. Daarna wordt de Sportlaan (vanaf
de Ds. Visserstraat t/m de kruising Dercksenstraat) afgesloten. De afsluiting van de
Nijverheidsstraat duurt naar verwachting van
17 juni t/m 5 juli 2019. De afsluiting van het
kruispunt Sportlaan – Ds. Visserstraat duurt
naar verwachting van 8 t/m 12 juli 2019. De afsluiting van de Sportlaan duur naar verwachting 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. Verkeer van de Nijverheidsstraat wordt omgeleid via de Kromme Nering,
De Manning en Ds. J.A. Visserstraat.
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Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGENEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 19 juli tot en met 26 juli
2019 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):
•
Muiderslot 2 (2019-133): het kappen van een naaldboom 17-7-2019
•
Gerrit Kögelerstraat 40 (2019-134):

•
•

•

het realiseren van een opbouw
18-7-2019
Hof van Holland 33 (2019-135): het
herstellen van de gevel 19-7-2019
Anthonie Fokkerstraat 15
(2019-136): het plaatsen van een
overkapping 21-7-2019
Oudemaasweg 1 (2019-137): het
permanent plaatsen van een portocabin 23-7-2019

•

•

Omgeving winkelcentrum Walburg
(2019-138): het kappen van 67
bomen 23-7-2019
Sportlaan 39 HJD (2019-139): het
aanleggen van een uitrit 23-7-2019

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
In de periode van 19 juli tot en met 26 juli
2019 zijn de volgende omgevingsvergun-

ningen verleend (adres, activiteit, datum
besluit):
•
Pieter Zeemanstraat 19 (2019-071):
het kappen van een berk 25-7-2019
•
Marsmanstraat 21 (2019-073): het
kappen van een conifeer 25-7-2019
•
Tegenover Elgarstraat 15
(2019-092): het aanleggen van een
tijdelijk schoolplein en plaatsen van
een hekwerk 25-7-2019

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 vervolg
•
•
•

•

•

Bolero 30 (2019-095): het kappen
van 2 naaldbomen 25-7-2019
H.A. Lorentzstraat 10 (2019-096):
het kappen van 1 prunus 25-7-2019
Groene Dreef 15 HJD (2019-100):
het kappen van een conifeer
25-7-2019
Lindtsedijk nabij HSL (2019-106):
het tijdelijk (10 jr.) plaatsen van een
cameramast 25-7-2019
Jeroen Boschlaan 33 (2019-114):
het aanleggen van een uitrit
25-7-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 19 juli tot en
met 26 juli 2019 de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning de beslistermijn
verlengd met een termijn van 6 weken:

•

Krammer 3 (2019-093): het kappen
van 2 bomen 25-7-2019

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, via
telefoonnummer: 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.
Vergunningen Algemene Plaatselijke
Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de

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:

periode van 22 juli 2019 tot en met 28 juli
2019, de volgende beschikkingen afgegeven:
•

•

•

Evenementenvergunning voor het
plaatsen van een schaatsbaan op
het middenplein van Winkelcentrum
Kort Ambacht te Zwijndrecht op 21
december 2019.
Evenementenvergunning en ontheffing artikel 35 van de Drank en
Horecawet voor de Heerjansdamschallenge (open water wedstrijd en
Triatlon) op 10 en 11 augustus 2019
in De Waal te Heerjansdam.
Vergunning gebruik openbare
ruimte in verband met de bouw van
een nieuwe woning aan de Dorpsstraat te Heerjansdam, voor het
circa 8x blokkeren van de weg, voor
de periode van een jaar.

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

•

•

Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een
aantal objecten in de Nolenstraat
te Zwijndrecht in verband met werkzaamheden gedurende de periode
van 3 augustus tot en met 30 augustus 2019.
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een
aantal objecten waaronder onder
andere een telescoop hoogwerker
in de Moermond te Zwijndrecht in
verband met (schilder)werkzaamheden.

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

