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Beste Zwijndrechtenaren,
Houd moed en blijf volhouden! Het zijn lastige weken met maatregelen die ingrijpend
zijn voor ons dagelijkse doen en laten. Maar
ze zijn er om een goede reden, namelijk onze
gezondheid.
We moeten ons aan die maatregelen blijven
houden. Ook als het de komende dagen
zonnig en warm blijft, roep ik u op om thuis te blijven. Geniet van het
mooie weer, maar doe dit zoveel als mogelijk in uw tuin of op uw balkon.
Ga alleen naar buiten als het echt nodig is. En houd anderhalve meter
afstand.
Mijn complimenten aan het overgrote deel van Zwijndrecht dat zich aan
de regels houdt. Helaas was het afgelopen weekend toch een paar keer
nodig om op te treden. We blijven controleren of u de regels naleeft.
Komend weekend is het Pasen. Voor de één heeft dat een diepe betekenis, voor de ander is het een lang en vrij weekend. Anderen werken juist
op deze dagen. Denk aan alle artsen en verpleegkundigen. En aan de
vakkenvullers en caissières in onze supermarkten. Aan onze politiemensen en andere toezichthouders.

Milieustraat Noordpolder extra
lang open
Tot en met 30 mei is de milieustraat Noordpolder extra lang open op vrijdag én zaterdag van
8.00 tot 17.30 uur. Houd daarbij wel rekening
met langere wachttijden.

De veiligheidsmaatregelen rondom inzameling
zijn aangescherpt. Dat betekent dat er
maximaal twee mensen met elkaar in de cabine
van de inzamelwagen mogen zitten.

Die ontstaan doordat HVC maximaal vijf voertuigen per keer toelaat. Dat blijft voorlopig zo
om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen. HVC doet ook een oproep
om met zo min mogelijk personen naar de milieustraat te komen.

Wanneer een derde persoon nodig is om in te
zamelen, dan zal hij of zij met een ander voertuig volgen. Omdat er extra voertuigen worden
ingezet, kan het tijdstip waarop een bak wordt
geleegd afwijken van de normale tijdstippen.

Het blijkt dat op verschillende plekken in de
hele gemeente minicontainers te lang blijven
staan op de verzamelplaats. Wilt u eraan denken om de minicontainer op de dag dat die geleegd wordt, weer weg te halen. Zo voorkomen
we overlast.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de klantenservice van HVC. U kunt HVC ook volgen op
social media (HVC Groep) en/of de HVC-app
downloaden op uw mobiele telefoon. Ook staat
er op de website van HVC een speciale nieuwspagina over het coronavirus: https://www.
hvcgroep.nl/ons-verhaal/nieuws/corona-enonze-dienstverlening.

Voor mijzelf is Pasen het feest waarbij er perspectief is na verdriet. Hoe
toepasselijk in deze tijd van de coronacrisis.
Met deze paasgedachte wens ik u een goede en gezonde week.
Met hartelijke groet,

Hein van der Loo
Burgemeester

Gooi geen mondkapjes in het
riool
Het aantal rioolverstoppingen in Nederland is
de afgelopen dagen gestegen, melden rioleringsbeheerders. Zij constateren dat mensen
mondkapjes en andere beschermingsmiddelen
in het toilet en riool gooien. Doe dat niet; vast
afval hoort in de afvalbak.

Om uzelf te beschermen, onnodig werk voor
rioolmedewerkers te voorkomen en Nederland
zo gezond mogelijk te houden. Iedereen moet
immers goed handen wassen!

Voorkom verstopping
In de wc horen alleen poep, plas en toiletpapier. Vast afval als mondkapjes, beschermingsmiddelen en vochtige (billen)doekjes horen in
de afvalbak bij het restafval. Vast afval veroorzaakt verstopping in de riolering in huis of
de gemeentelijke riolering in de straat. Hierdoor kan het afvalwater niet meer weglopen,
wat juist in deze crisistijd extra belangrijk is.

Website coronacrisis
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De actuele informatie en maatregelen rond het coronavirus kunt u lezen op de website van de Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid, www.zhzveilig.nl. Ook
kunt u kijken op www.zwijndrecht.nl/coronavirus.

Aangepaste dienstverlening en
openingstijden gemeentehuis
Vanwege de aangescherpte maatregelen rond
het coronavirus zijn de dienstverlening van de
gemeentewinkel en de openingstijden van het
gemeentehuis aangepast.

We werken alleen op afspraak. Voorlopig is er
geen vrije inloop. Via de website kunt u een afspraak maken voor dringende zaken zoals een
aanvraag reisdocument of rijbewijs.

De aangepaste openingstijden van het ge- De burgerlijke stand is open voor de aangifte
meentehuis zijn:
van een geboorte (nu ook online mogelijk) of
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van overlijden. Ook hiervoor maakt u een afspraak.
9.00-11.00 uur
Via www.zwijndrecht.nl kunt u verschillende
Woensdag van 15.00-20.00 uur
producten online aanvragen.
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Coronabrief van de gemeente Zwijndrecht aan alle
inwoners van Zwijndrecht
Samen krijgen we het Coronavirus onder controle
Op het eerste gezicht lijkt het dagelijks leven in Zwijndrecht en Heerjansdam in een paar
weken tijd tot stilstand te zijn gekomen. Het coronavirus dwingt ons afstand te houden,
althans in de meest letterlijke zin.
Maar wie beter kijkt, ziet dat er van alles aan de hand is. Ondanks dat de beperkingen
vanwege het virus ons allemaal raken, ontstaan er prachtige initiatieven; er wordt goed
voor elkaar gezorgd, er is volop samenwerking en er worden heldendaden verricht in de
zorg, de hulpverlening, winkels en op tal van andere plaatsen. Wie beter kijkt ziet dat de
strijd tegen het coronavirus ons dichter bij elkaar brengt.
De gemeenteraad, burgemeester, wethouders en medewerkers van de gemeente leven
intens mee met inwoners en ondernemers, die geraakt zijn door het coronavirus. Onze
gedachten gaan uit naar mensen die door het virus ziek zijn geworden. Wij leven met hen
mee, met hun dierbaren en met de nabestaanden van de mensen die door het virus zijn
overleden.
Wij hebben een groot respect voor de mensen die hard aan het werk zijn in de strijd tegen
het virus. We zijn trots op de mensen in de zorg, in de kindcentra en het onderwijs, in
de voedselketen, in de transport en logistiek en bij de hulpdiensten. We zijn trots op de
vele vrijwilligers die deze dagen klaarstaan voor anderen; zoals bij de voedselbank en
Zwijndrecht-voor-elkaar.
Ons hart gaat uit naar mensen die zorgen hebben. Ondernemers die hun bedrijf zien stilvallen, ZZP’ers die aangewezen zijn op noodmaatregelen, maar ook gezinnen waar één
of meerdere inkomens dreigen weg te vallen.
En we leven mee met alle kinderen! Voor jullie zijn eigenlijk alle dagen anders dan normaal, doordat school, sport en veel andere dingen niet door kunnen gaan. Dat vinden we
heel vervelend voor jullie!
Tegen u allemaal, inwoners en ondernemers van Zwijndrecht en Heerjansdam, willen wij
zeggen: samen strijden we tegen het coronavirus en samen zullen we de verspreiding
van het virus tegenhouden!
In deze moeilijke tijd hebben we elkaar nodig. Maar deze tijd brengt ons ook dichter bij
elkaar. Daar hebben wij alle vertrouwen in!
De gemeente Zwijndrecht:
Raads(commisie)leden, griffier en leden van het
college van burgemeester en wethouders: Iekje
Berg, Ron Bijl, Martijn Bosman, Gerjan Bossenbroek,
Evert Bunt, Ella Croonenberg-Borst, Jacqueline van
Dongen, Jacob van der Duijn Schouten, Andries van
Gemerden, Cynthia van der Graaf, Freek Hartmeijer,
Jos Huizinga, Tycho Jansen, Arnold de Jong, Hans van
Genderen, Reinier van Hartingsveldt, Nihat Kahveci,
Karim de Kool, Robert Kreukniet, Laura Kroes, Johan
Limberger, Evelien van der Linden, Hein van der Loo,
Fred Loos, Thomas Loos, Wilco Lubberink, Yvonne
Luijcx, Ronald de Meij, Evert Jan van de Mheen,
Chris Moorman, Sjaak van Peski, Ria Reyerse, Hilda
Rijnaard, Sabine Schipper, Mirjam Slobbe-Voogt,
Gerard Slotema, John Struijs, Frank Trijsburg, Liesbeth van Utrecht, Daniella Verspaandonk, André
Veth, Elbert Vissers, Marleen Willemse, Marcel van
Wingerden én alle medewerkers van de gemeente
Zwijndrecht.

Foto: Johanna Zoutewelle

Test vergaderen via videoverbinding
In de coronatijd vergadert de gemeenteraad
niet in het gemeentehuis maar via een openbare live streamvergadering. Dit betekent dat
u de vergadering via de laptop of computer
rechtstreeks kunt volgen via MS Teams. Op
onze website gaat u de komende tijd links vinden naar de live vergaderingen. Momenteel
zijn wij druk bezig hiervoor voorbereidingen
te treffen naar verwachting vindt de eerste
live (test) videovergadering plaats op dinsdagavond 14 april vanaf 19.30 uur. Volg onze website www.raadzwijndrecht.nl voor de meest
actuele informatie.
AGENDA RAADSVERGADERING
Dinsdag 14 april om 19.30 uur vergadert de
gemeenteraad van Zwijndrecht voor het eerst
live via videovergadering (test). Kijk op onze
website www.raadzwijndrecht.nl voor link
naar deze vergadering.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Terugkoppeling College/Vragenhalfuurtje
voor raadsleden
4. Vaststellen besluitenlijst 10 maart 2020
5. Ter besluitvorming
Debat:
a. Bestemmingsplan Buizerdstraat 8 + GREX
(wethouder Jos Huizinga)
b. Voorbereidingskrediet Stationskwartier
en voorbereidingsbesluit Stationskwartier
(wethouder Jos Huizinga)
c. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden (veertiende wijziging)
(wethouder Jos Huizinga)
6. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke
vragen
b. Stukkenlijsten 20 maart, 27 maart en 3 april
7. Sluiting

Vergadering vanuit huis bijwonen
De vergaderingen van de politieke markt zijn
openbaar dus voor iedereen via laptop, computer of tablet vanuit huis te volgen. U kunt
u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te
maken van het spreekrecht dient u dit vóór de

vergadering bij de griffie te melden via een email naar griffie@zwijndrecht.nl. Kijk voor de
meest actuele agenda op onze website www.
raadzwijndrecht.nl.

Wegafsluitingen
Hieronder vindt u een overzicht van alle wegafsluitingen en omleidingen in de gemeente
Zwijndrecht. Op www.zwijndrecht.nl/wegafsluitingen kunt u de omleidingen zien op een
interactieve kaart.
Wegafsluitingen wijk Centrum
Lindelaan-West
De bestrating, de riolering en het groen is
aan onderhoud toe. Doordat de bestrating
en het groen worden vervangen, wordt de
weg ook gelijk opnieuw ingericht. Medio september zal de definitieve verharding worden
aangebracht. Op maandag 20 april starten de
werkzaamheden aan het riool (relinen). Afhankelijk van de voortgang is de verwachting
dat deze werkzaamheden tot en met vrijdag
in beslag zullen nemen.
Wegafsluitingen wijk HOA
Heer Oudelands Ambacht
De werkzaamheden in Heer Oudelands Ambacht vinden gefaseerd plaats. De werkzaamheden in deze fase duren tot medio november 2020. Per fase wordt het verkeer ter
plekke omgeleid. Het project vordert goed en
loopt netjes op planning. We zijn inmiddels
halverwege. Na de Bazuinstraat, Klarinetsingel en Trompetstraat, gaan we vanaf nu aan
de slag in achtereenvolgens de Refter en Abdij.
Schildersbuurt
Er is weer een deel van de Schildersbuurt
gereed. Het laatste deel richting de Koninginneweg waar ook de riolering en verharding
wordt vervangen start medio 2021. In de
huidige afgeronde fase vinden de komende
periode kleinschalige afrondende werkzaam-

heden plaats, zonder grote verkeershinder.
Wegafsluitingen wijk Kort Ambacht
Rotonde Koninginneweg/Pieter Zeemanstraat/Burg. Doumaweg
Van 11 tot en met 15 mei 2020 vinden asfaltwerkzaamheden plaats op bovengenoemde
rotonde. Voor het gemotoriseerde verkeer
worden diverse omleidingsroutes ingesteld.
P&R Station/omgeving Da Costastraat/Westelijke Parallelweg blijven bereikbaar via
Karel Doormanlaan/Tollensstraat. Daarvoor
worden omleidingsroutes ingesteld.
De H.K. Onnesstraat, P. Zeemanstraat (parallel rijbaan) en Sushi Restaurant blijven
bereikbaar via de P. Zeemanstraat (alleen
lokaal verkeer). Verkeer dat de H.K. Onnesstraat verlaat, maakt gebruik van de tijdelijke doorsteek aan de P. Zeemanstraat.
De woningen aan de P. Zeemanstraat 1 tot en
met 45 blijven voor personenauto’s bereikbaar via de rotonde aan de H.A. Lorentzstraat
en de tijdelijke doorsteek ter plaatsen van
huisnummer 1.
De één rijrichting van de W. Snelliusweg,
Hans Lipperheystraat wordt voor de duur
van de werkzaamheden opgeheven. Er wordt
hier voor een omleidingsroute ingesteld. De
aansluiting Dr. Boutensstraat naar de Koninginneweg wordt afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Inkomend verkeer voor
de wijk en het NS Station maakt gebruik van
de entree ter plaatse van de Karel Doormanlaan/Tollensstraat. Er wordt hier voor een
omleidingsroute ingesteld.
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Vervolg wegafsluitingen
Perkstraat, Van Eedenstraat, Verweystraat
Van 30 maart tot en met eind juni 2020 wordt
de bestrating en beplanting vervangen in de
Perkstraat, Van Eedenstraat, Verweystraat.
De werkzaamheden starten in de Perkstraat
en worden gefaseerd uitgevoerd. Indien
noodzakelijk wordt er een noodrijbaan aangelegd zoals bij de binnenkomst van de Van
Eedenstraat vanuit de Kloosstraat.

Noord

Wegafsluitingen wijk Walburg

Wegafsluitingen Heerjansdam

Langeweg parallelrijbaan
Vanaf 30 maart 2020 vinden bouwwerkzaamheden plaats ter hoogte van Langeweg 258.
De einddatum is nog niet bekend. De weg
wordt soms afgesloten met een hijskraan.
Het verkeer wordt dan omgeleid via de Doctor Plesmanstraat. De weg blijft sowieso tot
Langeweg 262 bereikbaar. Fietsverkeer blijft
altijd mogelijk.

Winkelcentrum Walburg
Het parkeerterrein van winkelcentrum Walburg knapt op! Op onze website www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop kunt u op de
hoogte blijven over de laatste stand van zaken over de werkzaamheden.

Buitenspeeldag Heerjansdam
Op 3 juni vindt zo mogelijk de Buitenspeeldag
plaats in Heerjansdam. Het Aalbespad is dan
afgesloten tussen 8 en 21 uur. Mochten de
landelijke maatregelen verlengd worden, dan
houden wij u op de hoogte van de vervangende datum voor deze Buitenspeeldag.

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- OMGEVINGSVERGUNNINGEN
SELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 27 maart 2020 tot
Door of namens burgemeester en en met 3 april 2020 zijn de volgende
wethouders of de burgemeester zijn aanvragen om een omgevingsvergunin de periode van 30 maart tot en met ning ingediend (adres, activiteit, da5 april 2020, de volgende beschik- tum ontvangst):
kingen afgegeven:
•
Rotterdamseweg 177 (2020Vergunning gebruik openbare ruimte
057): het plaatsen van een dakvoor het plaatsen van een container
kapel aan de voorzijde van de
met voorraad water op de parkeerwoning 27-3-2020
plaats Stoop van Zwijndrechtstraat •
Reigerstraat 22 (2020-058): het
in Zwijndrecht voor de periode van 20
plaatsen van een dakkapel aan
maart tot en met 15 mei 2020.
de voorzijde van de woning 1-42020
Vergunning gebruik openbare ruimte •
Schoutweg 21 (2020-059): het
voor het plaatsen van een afvalconplaatsen van een dakopbouw en
tainer op een parkeerplaats aan het
dakkapel 1-4-2020
Noorderdiep 15 in Zwijndrecht voor •
Poulencstraat 13 (2020-060):
de periode van 14 april tot en met 21
het vervangen van de gevelplaapril 2020.
ten en kozijnen 1-4-2020
•
Rotterdamseweg 198 (2020Vergunning gebruik openbare ruim061): het intern verbouwen van
te voor het plaatsen van een afgeslode woning 1-4-2020
ten vuilcontainer aan de Ringdijk 466
in Zwijndrecht voor de periode van 1 Verleende omgevingsvergunning reapril tot en met 1 mei 2020.
guliere procedure
In de periode van 27 maart 2020 tot
Vergunning gebruik openbare ruim- en met 3 april 2020 zijn de volgende
te voor het plaatsen van bouwhek- aanvragen om een omgevingsvergunken, rijplaten en afvalcontainers aan ning verleend (adres, activiteit, dade Langeweg in Zwijndrecht voor de tum besluit):
periode van 30 maart tot en met 31
december 2020.
•
Burgemeester Jansenlaan 133
(2019-202): het veranderen van
Evenementenvergunning voor het
de winkelindeling en wijzigen
organiseren van het evenement Buivan de gevel 27-3-2020
tenspeeldag in speeltuin Aalbespad •
Luxemburgsestraat 2 (2020in Heerjansdam op woensdag 3 juni
008): het plaatsen van een dak2020 van 13.00 tot 17.00 uur. De opkapel aan de voorzijde van de
en afbouw vindt dezelfde dag plaats.
woning 27-3-2020
•
Jollensteiger 72 (2020-019): het
Nadere informatie kunt u krijgen bij
plaatsen van een dakopbouw
de afdeling Gemeentewinkel, tele27-3-2020
foonnummer 14 078.
•
Reigerstraat 22 (2020-058): het

plaatsen van een dakkapel aan ningen gepubliceerd: https://www.
de voorzijde van de woning 3-4- officielebekendmakingen.nl/):
2020
Verkeersbesluit:
Verlenging beslistermijn aanvragen 1. De venstertijden te verwijderen bij
omgevingsvergunning
alle laad- en losplaatsen naast suDoor of namens burgemeester en
permarkten, apotheken en andere
wethouders zijn in de periode van 27
winkels in de vitale sector gelegen
maart 2020 tot en met 3 april 2020 de
binnen onze gemeentegrenzen en
volgende aanvragen om omgevingszolang de “Noodverordening COvergunning de beslistermijn verlengd
VID-19 veiligheidsregio Zuid-Holmet een termijn van 6 weken:
land Zuid” van kracht blijft;
2. Dit besluit uit te voeren door het
•
Langeweg 246 (2019-146): het
afplakken van alle onderborden
vervangen (geheel vernieuwen
onder verkeersborden E7, op de loen veranderen) van de luifel bij
caties zoals genoemd onder besluit
het Shell Express tankstation 271;
3-2020
3. Dit besluit in werking te laten tre•
Lindtsedijk 89, Heerjansdam
den op de dag nadat dit besluit is
(2019-183): het legaliseren van
bekendgemaakt en het betreffende
de erfafscheiding 27-3-2020
onderborden met venstertijden zijn
afgeplakt.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u Onttrekking openbaarheid:
een bezwaarschrift indienen bij het 1. Het besluit met nummer 2016college van burgemeester en wet13656 (Onttrekking openbaarheid)
houders. De manier waarop u dit kunt
in te trekken;
doen staat verderop in deze publica- 2. Het deel van het perceel Dorpstie.
straat 33 te Heerjansdam, zoals
nader aangeduid in het met blauw
Nadere informatie
gearceerde gebied op tekening
Meer informatie kunt u krijgen bij de
van bijlage 1 te onttrekken aan de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
openbaarheid.
via telefoonnummer 14 078 of per email naar gemeente@zwijndrecht.nl. Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u
VERKEERBESLUITEN
binnen zes weken met ingang van 9
april tot en met 21 mei 2020 bezwaar
Burgemeester en wethouders van maken bij het college van BurgeZwijndrecht hebben op 8 april 2020 meester en wethouders. De manier
het volgende verkeersbesluit en ont- waarop u dit kunt doen, staat elders
trekking openbaarheid bekendge- op deze pagina.
maakt in de Staatscourant.
Dit betreft de volgende besluiten (op
de website van de Staatscourant zijn
de besluiten en bijbehorende teke-

Het college van burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

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
Kijk voor de aangepaste openingstijden en dienstverlening tijdens de
coronacrisis op pagina 4.
Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur

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:

Nadere informatie
De stukken liggen tot 21 mei 2020 ter
inzage op het gemeentehuis. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Accountmanager Verkeer
Constantijn van Kooten Niekerk, via
telefoonnummer 14 078 of per e-mail
naar gemeente@zwijndrecht.nl.

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 € 178,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 354,-.

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.

