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‘Aan de keukentafel met’ burgemeester Hein van der Loo
Podcastaflevering 5
In de podcastserie ‘Aan de keukentafel met’
voert burgemeester Hein van der Loo gesprekken met inwoners uit Zwijndrecht over hoe zij
deze tijd hebben beleefd. Wat maken ze mee,
waar worden zij verdrietig of juist blij van? De
gesprekken vinden plaats aan zijn eigen keukentafel.

eigenaresse dans- en balletschool Dansant. Spotify, Itunes en ook via www.zwijndrecht.
Ze praten met elkaar over de opstart van haar nl/podcast. U kunt de podcast ook beluisteren
dansschool, de impact van de maatregelen, de door onderstaande QR-code te scannen.
motivatie om door te gaan en haar blik vooruit.
In deze aflevering draagt Mohammed Benzakour zijn gedicht ‘Mijn beste maatjes’ voor.

Podcast luisteren
In deze nieuwe podcastaflevering praat burge- De podcast is te beluisteren via vrijwel alle podmeester Hein van der Loo met Lisenka Slootweg, castplatforms- en apps, waaronder Soundcloud,

Kadernota 2022 Zwijndrecht
Nu is het moment om door te pakken
Het doel van het raadsprogramma ‘Krachtig
Zwijndrecht’ is een duurzaam verschil te maken in de grootste opgaven voor de gemeente. De eerste resultaten van nieuw beleid en
ontwikkelingen zijn zichtbaar in de concept
Kadernota 2022 die het college voorlegt aan
de gemeenteraad.
In de uitvoering van het raadsprogramma is
Zwijndrecht een nieuwe koers gaan varen. Onder het motto ‘de kosten gaan voor de baat uit’,
investeert de gemeente zowel op ruimtelijk
gebied, als op sociaal gebied als in de fysieke
leefomgeving. Naast beleidsontwikkeling en
projecten in de wijken heeft de gemeente zich
ook sterk gemaakt voor een beter passende
vergoeding van de rijksoverheid voor gemeentelijke taken.
Ingrepen maken Zwijndrecht krachtiger
Wethouder Tycho Jansen (Financiën): “De
gemeenteraad wil met het raadsprogramma
‘Krachtig Zwijndrecht’ een blijvende verandering brengen. De nieuwe aanpak van de
gemeente op fysiek en sociaal gebied en een
scherpere financiële strategie werpen hun eerste vruchten af. Een voorbeeld is de jeugdzorg.
Onze kosten voor jeugdzorg stijgen minder snel
dan het landelijk beeld, zonder afbreuk aan de
kwaliteit van zorg. Dat zijn positieve resultaten
van nieuw beleid en een nieuwe aanpak. Hierdoor kan Zwijndrecht krachtiger het komende
begrotingsjaar in gaan.”

Juist nu investeren
Het college stelt aan de gemeenteraad voor
om de komende jaren te blijven investeren in
beleid en in projecten. Door vernieuwde samenwerking in de regio zal de gemeenteraad
de komende jaren vooral in het sociaal domein
meer beleid lokaal kunnen bepalen. “Meer grip
op het beleid betekent meer vat op de kosten
en beter passende zorg voor de inwoners”, zegt
wethouder Jansen. “We stellen de gemeenteraad bewust voor om te investeren in onze eigen organisatie en in de gemeenschappelijke
regeling sociaal.”
In de kadernota wordt ook vooruitgekeken hoe
in de komende begroting financieel kan worden
ingespeeld op nieuwe beleidswensen, zoals de
wens om meer handhavers aan te stellen, aanpassingen in de gemeente aan het veranderende klimaat en renovatie of nieuwbouw van de
Kiboehoeve.
Herstelplan voor gevolgen corona
Grote onbekende blijft corona, zowel financieel
als maatschappelijk. De gemeente verwacht
dat de directe kosten door het Rijk worden
betaald. Voor de langere termijn werkt de gemeente aan een herstelplan om de gevolgen op
te vangen.
Kadernota in gemeenteraad
De kadernota geeft de uitgangspunten voor de
begroting 2022 en jaren daarna. De gemeenteraad buigt zich op 13 juli over de Kadernota. De
kadernota is te lezen op www.zwijndrecht.nl/
raad, bij vergaderstukken, stukkenlijst.

Burgemeester en wethouder
bezoeken 130-jarig Plaizier
Diervoeders
Plaizier Diervoeders in Heerjansdam bestaat
130 jaar. Vanwege dat heugelijke feit brachten burgemeester Hein van der Loo en wethouder Tycho Jansen donderdag 17 juni een
bezoek aan het diervoerderbedrijf aan de Lindeweg in Heerjansdam.

Een prachtig, florerend familiebedrijf
Burgemeester Hein van der Loo en Tycho Jansen, wethouder Economie: “Wij feliciteren
Plaizier Diervoeders met het 130-jarig bestaan.
Een prachtig, florerend familiebedrijf, dat diep
verankerd is in Heerjansdam. Wij wensen hen,
en in het bijzonder hun zonen Gert-Jan en Rob
Op 7 mei 1891 begon Adrianus Florus met het Plaizier, veel succes en plezier met hun bedrijf
bedrijf, dat toen nog enkel gericht was op voer in de toekomst.”
voor rundvee, paarden en kippen. Later nam
zoon Floris Adrianus Plaizier het bedrijf over
en specialiseerde hij zich verder in het produceren van voer. Het assortiment was nog
niet zo uitgebreid als nu, maar Plaizier stond
in de wijde omgeving van Heerjansdam bekend om haar kwaliteit. In 1991 vierde Plaizier
haar 100-jarige jubileum. Tegelijkertijd werd
ook gevierd dat Wouter Laurens Plaizier en
Ada Plaizier het bedrijf overnamen. Opnieuw
werd het assortiment uitgebreid. Doordat er
in de loop der jaren steeds meer vraag kwam
naar goed ruwvoer en stro, zijn Wouter en zijn
twee zonen Gert-Jan en Rob zich daar verder in
gaan specialiseren. In 2003 is het bedrijf naar
de huidige locatie verhuisd en is het personeel
ook uitgebreid met twee voedingsdeskundigen. Sindsdien kun je bij de zaak terecht voor
zowel voer als voor voedingsadvies. Inmiddels
heeft Wouter het bedrijf overgedaan aan zijn
zonen, de vierde generatie.

Team Boomverzorging zorgt voor gezonde bomen!
Bomen zijn van groot belang. Bijvoorbeeld als
het om het klimaat gaat. Bomen zorgen voor
verkoeling tijdens een hete zomer en tijdens
regenbuien nemen ze veel water op. Maar ook
voor de biodiversiteit zijn bomen erg belangrijk. Vogels en insecten vinden er een plekje
om te schuilen en te broeden. En wat dacht u
van de bijdrage van bomen aan de gezondheid
van mensen!

Team Boomverzorging van de gemeente doet er
alles aan om de bomen van Zwijndrecht gezond
te houden! Hoe? Scan de QR code hieronder en
bekijk de video!
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Trein op volle vaart

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Kiboehoeve moet op huidige plek
blijven
De kinderboerderij Kiboehoeve in het Develpark moet op de huidige plek blijven. Dit
kwam duidelijk naar voren tijdens de Politieke Markt op dinsdag 15 juni. Ook valt de
keuze van de raadsleden op nieuwbouw in
combinatie met renovatie. “De plek, de sfeer
en de uitstraling zijn goed en mogen niet
verloren gaan.”
De Kiboehoeve is in matige tot slechte staat.
Er is minimaal een grote opknapbeurt nodig.
Dat geldt ook voor de dierenverblijven en verblijfsruimten voor personeel en bezoekers.
Het college had drie scenario’s voorgelegd
aan de gemeenteraad. Het eerste scenario
is renovatie van de Kiboehoeve die nu in het
noorden van het Develpark ligt. Het tweede
scenario is nieuwbouw op de bestaande plek.
Het derde scenario is een nieuwe basisboerderij op een nieuwe plek in het zuiden van het
Develpark.
Zonde om alles te slopen
Drie betrokken insprekers – de heer Steendam (ondernemer), de heer Keuzenkamp
(voorzitter Stichting vrienden van de Kiboehoeve), mevrouw De Vlieger (imker) - lieten
aan het begin van de vergadering weten blij
te zijn als de raad geld beschikbaar stelt voor

de kinderboerderij. Maar, in hun ogen is verplaatsing niet nodig en is het zonde om alles
te slopen.
Verbaasd
De raadsleden reageerden verbaasd dat het
college alleen scenario drie had uitgewerkt.
Verplaatsen naar het zuiden van het Develpark heeft niet de voorkeur van de raad. “Je
zit daar dichter op de huizen, waardoor omwonenden stankoverlast kunnen ervaren.
Ook is die plek kleiner en heb je dus minder
plek voor de dieren. En daar moeten nieuwe
nutsvoorzieningen komen en wegen omgelegd worden.”
Ontwerp architect
Het Develpark is in het verleden ontworpen
door architect Hans Warnau. Scenario drie is
in lijn met dit ontwerp, reageerde wethouder
Jacqueline van Dongen. Het voorstel was om
die lijn te herstellen. Het college van B&W zal
naar aanleiding van de opmerkingen van de
raad een voorstel uitwerken voor renovatie
en nieuwbouw op de bestaande plek. De raad
duidde dit aan met de term ‘vernieuwbouw’.
De wethouder zei toe om de betrokkenen van
de Kiboehoeve te betrekken bij de uitwerking.

Laura Kroes
Fractievoorzitter
GroenLinks

Het is het laatste jaar van de periode van deze raad. En dat is te
merken. De trein is in volle vaart
en erop willen springen en blijven staan dwingt tot focussen op
onze GroenLinks idealen; groen
en sociaal. Twee voorbeelden
zijn de regionale energiestrategie
(waar wij van vinden dat we meer
kunnen doen dan nu is bedacht)
en het Deltaplan Armoede (waar
we als gemeente goed op weg

zijn). Kortom, hard werken om
aangehaakt te blijven. Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Je
bent welkom!
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
l.kroes@Zwijndrecht.nl

Grootschalige renovatie en nieuwbouw
Kinderboerderij aanstaande

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Met de behandeling van het raadsvoorstel voor de Kinderboerderij
is een stap in de goede richting
gezet. Waar de plank volledig mis
geslagen werd is er gekozen voor
nieuwbouw op een nieuwe plek in
het Develpark. Geen van de aanwezige politieke partijen is hier
een voorstander van om meerdere
redenen. Zoals het historische gevoel, gebouwen die nog best even
meekunnen om de sociale veiligheid niet te vergeten.
Vreemd een college dat de ene
keer kiest voor historie waar de
andere keer de historie er niet toe
doet. De keuze voor een andere
plek was ingegeven door het historische ontwerp zoals Hans Warnau dit, in 1962 ontworpen heeft.

De nieuwe plek past beter bij dit
ontwerp zo had het college bedacht.
Het college deelt de mening van
de Raad en gaat in overleg met de
stichting en beheerder een plan
uitwerken op de huidige locatie.
Wij kunnen niet wachten om dit
plan te zien en goed te keuren.
Maar wel met een langdurig onderhoudsprogramma, anders hebben we dezelfde discussie snel
weer.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/ of
via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.

Raadsvergadering 29 juni
Dinsdag 29 juni om 20.00 uur is er een ge- AGENDA RAADSVERGADERING
meenteraadsvergadering. Inspreken kan, meld Vergadering via MS Teams -Openbaar / live
u tot 4 uur voor de vergadering bij griffie@ stream, aanvang 20.00 uur
zwijndrecht.nl.
1. Opening en vaststelling agenda
Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de agenda 2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
en bent u van harte welkom de vergadering di- 3. Terugkoppeling van het college
gitaal via video live te volgen.
4. Vaststellen besluitenlijst van 25 mei 2021
5.		Ter besluitvorming:
Hamerstukken
a. Eerste Bestuursrapportage 2021
b. Evaluatie Generatiepact
c. Kredietaanvraag project Noordoevers
Zwijndrecht
d. Bestuurlijke integriteitscyclus
e. Regionale Energiestrategie Drechtsteden
1.0 (RES 1.0) )
f. Transitievisie Warmte 2021 )
6. Ter besluitvorming:
Hamerstukken/ Debat (Naar aanleiding van
carrousel van 22 juni 2021)

a. Programma Duurzaamheid
b. Programma Hooge Nesse – Veerplaat
c. Grondexploitatie van ‘t Hoff locatie
d. Controleprotocol 2021 en Intrekken
raadsbesluit inkoop- en
aanbestedingsbeleid
e. Raadsvoorstel Aanvullende
kosten en krediet aanleg en
renovatie en kunstgrasvelden
f. Jaarstukken 2020
g. Aanpak winkelcentrum Kort Ambacht
7. Ter besluitvorming:
Debat
a. Tussentijdse advisering lokale publieke
omroep
b. Concepttekst wijziging GR Drechtsteden
naar GR Sociaal
c. Bestuursopdracht startonderzoek naar
ontwikkellocaties voor Tiny Houses
(direct op raad)
d. Kredietaanvraag herstraten Da
Costastraat en Kort Ambachtlaan Zwijnd

recht (direct op raad)
e. Wijziging van de begroting n.a.v. verkoop
Lindtsedijk 14 (direct op raad)
f. Zienswijze begroting 2022 GRD (direct op
raad)
g. Corona Cultuur Steunpakket (direct op
raad)
h. Voorbereidingsbesluit Stationskwartier
Zwijndrecht (direct op raad)
i. GREX Stadstuinen
8. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke
vragen
b. Stukkenlijsten 28 mei, 04 juni, 11 juni, 18
juni en 25 juni
9. Sluiting
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Burgemeester bezoekt
65-jarig getrouwd echtpaar
Alberts-Boers

Werkt u in de horeca of retail?
Praat mee over het nieuwe
retail- en horecabeleid

Het bezoek van burgemeester Hein van der
Loo aan het 65-jaar getrouwde echtpaar
Alberts-Broers was met recht speciaal te
noemen. Vanwege het coronavirus was het
zestien maanden niet mogelijk om jubilarissen te bezoeken, maar nu mag het weer. De
burgemeester ging naar mevrouw en meneer
Alberts om hen te feliciteren en schoof bij hen
aan de tuintafel aan.

Een duidelijk toekomstperspectief voor ondernemers in Zwijndrecht en Heerjansdam. Dat
is het doel waarmee de gemeente werkt aan
nieuw beleid voor detailhandel, dienstverlening
en horeca. Het perspectief moet bijdragen aan
behoud en herstel van een compleet aanbod
voor inwoners. Daarmee werkt de gemeente
aan kansen voor ondernemers en ruimte voor
werkgelegenheid.

Meneer Alberts werkte als onderhoudsmonteur en bankwerker bij diverse Zwijndrechtse
bedrijven, waaronder Unimills en Hercules (nu
Aqualon). In zijn vrije tijd waren duiven zijn
grote passie. Bij wedstrijden behaalde meneer
Alberts meerdere prijzen met zijn gevleugelde
vrienden. Inmiddels hebben de duiven een ander onderkomen gekregen, aan het einde van
de straat. Ook voetbal was een geliefde hobby.
Mevrouw Alberts had de zorg voor de kinderen,
Mevrouw Alberts komt uit Maarssen, waar ze leest detectives en romans en maakt graag puzwarme herinneringen aan de kermis koestert. zels.
In de zweefmolen maakte ze het eerste ritje met
meneer Alberts. Na de militaire dienst van me- ‘Het leven is fijn, héél fijn, als je samen gezond
neer Alberts woonden ze eerst in bij zijn ouders bent,’ aldus meneer Alberts. Ze genieten van
in Zwijndrecht, waarna ze in 1958 een huis op elkaar en van hun kinderen. Twee wonen dichthet Oranjeplein kregen. Op deze geliefde plek bij, de oudste dochter woont in Zeeland. Het
kregen ze hun drie kinderen. Hun huis werd geheim van hun 65-jarige huwelijk? ‘Verdraagtwee keer gerenoveerd vanwege schade door zaamheid’ zegt meneer Alberts, en ‘elkaar vrij
de Watersnoodramp in 1953, maar na aandrin- laten en niet op elkaars lip zitten’ vult mevrouw
gen van mevrouw Alberts kwam er nieuwbouw. Alberts aan. En ruim 65 jaar stapelverliefd op
Het werd de plek waar ze altijd verliefd op el- elkaar zijn, helpt natuurlijk ook.
kaar bleven.

Nieuwe trends en ontwikkelingen vragen om een
actualisatie van het oude beleid. Om in te blijven
spelen op nieuwe wensen van consumenten,
staan ondernemers voor nieuwe uitdagingen. Zo
kiezen inwoners steeds vaker voor een bezoek
aan de grotere, goed bereikbare supermarkten met een breder aanbod aan voorzieningen.

Daarnaast groeit het aantal online inkopen en
wordt beleving en comfort tijdens het winkelen
of bezoeken van de horeca steeds belangrijker.
Bijeenkomst donderdag 24 juni en woensdag
30 juni
Deze week en volgende week gaat de gemeente
in gesprek met ondernemers. Bent u ook een ondernemer in de retail en horeca? Ga dan met ons
in gesprek. Wij horen graag wat u vindt van het
nieuwe concept beleid. Geeft het nieuwe beleid
voldoende toekomstperspectief en voldoende
duidelijkheid? En wat is nodig om de doelen en
ambities waar te maken? Per mail reageren op
het beleid kan ook. Kijk voor meer informatie,
het concept beleid en alle contactgegevens op
www.zwijndrecht.nl/retailenhoreca

Dank aan onze veteranen
danken voor uw onvermoeibare inzet.
En dat doen we dit jaar niet alleen op papier.
De bijgaande chocolade dient als coronaveilig alternatief voor een warme handdruk en
een dankbare blik. Geniet ervan.
Ook dit jaar verhinderen de coronamaatre- Graag tot volgend jaar, graag tot een sprangelen een samenkomst van veteranen in de kelende Veteranendag in 2022.
Zwijndrechtse Waard. Doorgaans bedanken
de burgemeesters van Zwijndrecht en Hen- WHJM van der Loo
drik-Ido-Ambacht de veteranen bij die gele- burgemeester Zwijndrecht
genheid voor hun militaire diensten in het
J. Heijkoop
belang van ons land.
burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht
Om hen toch persoonlijk te bedanken, zonden de burgemeesters samen een dankbrief aan alle veteranen in de Zwijndrechtse
Waard:
Ook dit jaar kunnen we onze veteranen niet
gezamenlijk bedanken voor hun inzet. Daarom zonden de burgemeesters van Zwijndrecht en Ambacht hen een dankbrief.

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - meer info: www.zwijndrecht.nl/
walburgknaptop
- Sterrenbuurt – groot onderhoud – 15
februari tot en met eind juni 2021
- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021
- Koninginneweg – bestratingswerkzaamheden fietspaden tussen Burg. Jansenlaan en Rotterdamsweg – 25 mei t/m 25
juni 2021

- Admiraal de Ruyterweg – asfaltwerkzaamheden op de Admiraal de Ruijterweg tussen de - Burgemeester van ‘t
Hoffweg en de Witte de Withstraat – 13
t/m 17 september 2021
- Lindstedijk – werkzaamheden aan de
spoorwegovergangen - 9 juni t/m 4 juli
2021
- Lindelaan (westzijde) – bestratingwerkzaamheden – vanaf 14 juni 2021 (einddatum volgt)
- Lindelaan (oostzijde) – halve wegafsluiting - 18 juni 2021.

Beste veteraan,
De lokale Veteranendag gaat dit jaar wederom niet door. Helaas is het coronavirus
nog onvoldoende onder controle. We richten
ons nu op 2022 en hopen dan in levenden
lijve onze grote waardering aan u te kunnen
uiten.
Want ook al ontmoeten we elkaar niet live,
onze waardering voor u als veteraan is dit
jaar onverminderd groot. Weet dat we aan u
denken en weet dat wij u willen blijven be-
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Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode
van 14 juni 2021 tot en met 20 juni 2021, de
volgende beschikkingen afgegeven:

met 17 juni 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6
weken:
•
•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats op het plein nabij de
Dotterbloemstraat nummer 2 in Zwijndrecht. De container is geplaatst op 4 juni
2021 en blijft staan tot en met 30 juli 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats voor de Van Hogendorplaan 10 in Zwijndrecht. De container
wordt geplaatst van 2 juli tot en met 16 juli
2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 10 juni tot en met 17 juni
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):
•
•
•
•

Colijnweg 43 (2021-164): het verwijderen van de muur tussen woonkamer en keuken 10-6-2021
Langeweg 350 (2021-165): het
plaatsen van reclame d.m.v. een
ledscherm 11-6-2021
Waalhof 24 HJD (2021-166): het
plaatsen van een bootlift en het verplaatsen van de vlonder 13-6-2021
Jhr. G.W. Tets van Goudriaanlaan
nabij nr. 2 HJD (2021-167): het vervangen van de bestaande beschoeiing 11-6-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 10 juni tot en met 17 juni
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
•
•

Trompetstraat 27 (2021-108): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 11-6-2021
Verweystraat 19 (2021-123): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 17-6-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 10 juni tot en

•
•
•

Nabij Westerschelde 1 (2020-260):
het bouwen van een appartementengebouw en bungalow 16-6-2021
Schokkershaven 6 (2021-119): het
plaatsen van een dakopbouw 16-62021
Appelgaard 31 HJD (2021-122): het
uitbreiden van de woning op de
eerste verdieping 15-6-2021
Verweystraat 19 (2021-123): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 16-6-2021
Akeleilaan 12 (2021-124): het veranderen van de gevels, het realiseren
van een zwembad, het kappen van
4 bomen en het bouwen van een
schutting 17-6-2021

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
BEKENDMAKINGEN
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Heer Janstraat, Heerjansdam
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 20 woningen op de locatie van de 14 gesloopte woningen van de
woningbouwvereniging Heerjansdam aan
de Heer Janstraat. Het plangebied wordt
begrensd door de Johannes Postlaan
(oostzijde), de Heer Janstraat (zuidzijde)
en de Rozenlaan (west- en noordzijde).
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van
24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein 3, Zwijndrecht. De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-12.00 uur
- Woensdag van 13.00-19.00 uur
Om de stukken op het gemeentehuis in te

zien, dient u een afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.zwijndrecht.
nl (onder ruimtelijke plannen (link onder
blauwe buttons) -> ruimtelijke plannen)
en daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0642.BP16heerjanstraat-2001.
Zienswijze
Eenieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen op
het ontwerpbestemmingsplan naar voren
brengen onder vermelding van ‘zienswijze
Heer Janstraat, Heerjansdam’ op de volgende wijze:
- schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht),
- per e-mail (e-mailadres: gemeente@
zwijndrecht.nl),
- mondeling, na afspraak met de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling (telefoon 0787708301).
Verleende omgevingsvergunning en besluit
hogere grenswaarden Lindelaan 36-38
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat zij op 22 juni
2021 een omgevingsvergunning (2020085-U) hebben verleend met toepassing
van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van
de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de realisatie van 26
woningen op de plek van de voormalige
bedrijfslocatie aan de Lindelaan 36 en de
bestaande woningen Lindelaan 38, 38a
en 38b. De aanvraag heeft betrekking op
de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben tevens besloten hogere
grenswaarden Wet geluidhinder vast
te stellen. Dit besluit is nodig omdat de
nieuwe woningen een hogere geluidbelasting zullen ondervinden ten gevolge van
railverkeerslawaai van het spoortraject
Rotterdam-Dordrecht (maximaal 61 dB).
Terinzagelegging
De verleende omgevingsvergunning ‘Lindelaan 36-38’ met nummer NL.IMRO.0642.
WA12Lindelaan36-3001 en het besluit hogere grenswaarden liggen met bijbehorende stukken vanaf 24 juni 2021 gedurende
zes weken ter inzage in de publiekshal van
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein
3, Zwijndrecht. De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-11.00 uur

- Woensdag van 15.00-20.00 uur
Om de stukken op het gemeentehuis in te
zien, dient u een afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl.
De omgevingsvergunning is ook in te zien
op www.zwijndrecht.nl (onder ruimtelijke
plannen (link onder blauwe buttons) >
ruimtelijke plannen > omgevingsvergunningen uitgebreid) en daarnaast is het
ontwerpbestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0642.WA12Lindelaan36-3001.
Beroep en voorlopige voorziening omgevingsvergunning
Tegen het genoemde besluit kan een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze
heeft ingediend, beroep instellen. Het
beroepschrift moet gestuurd worden naar
de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: naam en adres van de indiener;
dagtekening; omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt, alsmede
de gronden van het beroep. Het instellen
van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt,
kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter,
sector bestuursrecht. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Aan het instellen van beroep en
het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Beroep hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Tegen het genoemde besluit kan een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze
heeft ingediend, beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. U doet dat door een brief te sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Een beroepschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: naam en adres van de indiener,
dagtekening, omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt, alsmede
de gronden van het beroep.
Handboek kabels en leidingen Zwijndrecht
Het college maakt bekend dat hij op
18 mei 2021 (publieke referentie:
21.0409.6220.6055) heeft besloten:
1. Het Handboek kabels en leidingen
Zwijndrecht 2021 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van het Hand-

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,-.

boek kabels en leidingen Zwijndrecht
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2. De hoogte van de herstraattarieven
voor graafwerkzaamheden te bepalen
overeenkomstig de jaarlijks door de
VNG vast te stellen en gepubliceerde
Leidraad herstraattarieven.
Het handboek geeft nadere regels en beleidsregels ter uitwerking van de regelgeving in de Telecommunicatieverordening
en de Leidingenverordening bij de uit te
voeren graafwerkzaamheden door netbeheerders en leidingexploitanten.
Dit besluit treedt de dag na bekendmaking
in werking en ligt met ingang van heden
zes weken kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Zwijndrecht. Een ieder kan
op verzoek tegen betaling van de kosten
een afschrift krijgen.

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.

