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Podcast burgemeester over veiligheid in Zwijndrecht
De nieuwste podcast van burgemeester Hein
van der Loo staat in het teken van veiligheid. Hoe inwoners, bedrijven, politie en gemeente samen bijdragen aan veiligheid in
de gemeente Zwijndrecht. De podcast is één
van de initiatieven van de gemeente in de
Week van de Veiligheid.
In de podcast gaat de burgemeester in gesprek met Jolanda Donker van Wijkpreventie,
Monique Walraven van ParkTrust en Gerrit de
Waard van de politie. De Zwijndrechtse dichter Christian Zwaans draagt zijn gedicht ‘Veiligheid’ voor.
Wijkpreventie
Donker vertelt in de podcast over het succes
van Wijkpreventie. Sinds buurtbewoners in
2014 begonnen met rondes lopen door de wijken, zijn er minder inbraken in Zwijndrecht. Inwoners weten beter waar ze op moeten letten
om hun eigen woning veiliger te maken. Donker, coördinator van het Wijkpreventieteam in
Nederhoven: “Tijdens de donkere dagen letten we bijvoorbeeld op woningen waar geen

verlichting brandt. We doen dan een kaartje
door de bus met het advies om een lamp te
laten branden, zodat het huis een bewoonde
indruk geeft. Een veilig Zwijndrecht doen we
samen. Met en voor elkaar.”
Inspectieronde
Monique Walraven schoof namens ParkTrust
aan bij de podcast van de burgemeester.
ParkTrust beheert bedrijventerreinen in verschillende gemeenten. Ook in Zwijndrecht. Zij
zien erop toe dat alles schoon, heel en veilig
is. Walraven: “We doen regelmatig een inspectieronde met de auto of op de fiets. We
gaan op bezoek bij bedrijven en kijken wat
ons opvalt op de terreinen die we beheren.
We werken nauw samen met de politie en de
gemeente. Dat is heel belangrijk.”
het witwassen van drugsgeld door het contant afrekenen van een tweedehands auto.”
Binnen de politie houdt Gerrit de Waard zich
vooral bezig met ondermijning. De Waard: Veiligheid van ons allemaal
“Daarbij gaat het om georganiseerde crimina- Burgemeester Hein van der Loo: “Veiligheid
liteit, waarbij de onderwereld misbruik maakt is van ons allemaal. Van inwoners, ondernevan ogenschijnlijk hele gewone business. mers, verenigingen, maatschappelijke orgaVoor crimineel gewin. Denk bijvoorbeeld aan nisaties. Van iedereen die mensen hoort, ziet

Buurtactie
Energiezuinig Wonen
Woont u in het Oud- en Gerbrandyplein
of Staatsliedenbuurt- Zuid? Let dan op de
brievenbus deze week. U ontvangt een uitnodiging voor de buurtactie ‘Energiezuinig
Wonen’. U kunt uw eigen woning opgeven
voor een gratis woningonderzoek of een
rapport ontvangen met allerlei tips voor uw
woningtype.
Of u nu gaat verbouwen, verhuizen of in uw
huis blijft wonen: energie besparen is altijd
een goed idee. In een energiezuinig huis
woont u namelijk prettig én heeft u een lagere energierekening. De gemeente Zwijndrecht helpt u graag op weg met energie
besparen. Energieadviseurs van het energieloket onderzoeken binnenkort een aantal van
de meest voorkomende woningtypen in uw
buurt. Voor deze ‘voorbeeldwoningen’ schrijven zij een adviesrapport. Hierin leest u alle
stappen die u kunt nemen voor een comfortabeler en energiezuiniger huis.
Online informatiebijeenkomst
Bent u benieuwd naar het advies voor uw woningtype? Kom dan naar de online informatiebijeenkomst op woensdag 17 november

2021. De bijeenkomst start om 19.30 uur. U
kunt zich aanmelden via:
www.regionaalenergieloket.nl/acties.
Lukt dit niet? Geen probleem, een dag na de
bijeenkomst worden alle rapporten op de site
geplaatst.
Aanmelden voor gratis woningonderzoek
Wilt u kans maken op een gratis woningonderzoek door een ervaren energieadviseur,
ter waarde van �250? Geef uw woning dan
op als voorbeeldwoning vóór 29 oktober
2021. Een woningonderzoek duurt gemiddeld
1,5 uur. De energieadviseurs zijn op dinsdag
2 november tussen 9.00 en 17.00 uur in de
wijk om woningonderzoeken te doen. Grote
kans dat ze bij u aanbellen als u zich aanmeldt (geen garantie bij veel aanmeldingen).
Bent u niet thuis? Geen probleem, dan gebruiken ze een andere soortgelijke woning
als voorbeeldwoning.
Vragen over de ‘Buurtactie Energiezuinig
Wonen’? Neem dan contact op met Regionaal
Energieloket via
projecten@regionaalenergieloket.nl
of telefonisch (088) 525 41 10.

Goede ventilatie is belangrijk. Zeker tegen verspreiding van het coronavirus.
Nu bedrijven en andere publieke ruimtes de deuren weer openen voor meer
mensen, biedt ventilerenzogedaan.nl
tips op het gebied van ventileren.

Podcast luisteren
De podcast is te beluisteren via vrijwel alle
podcastplatforms- en apps, waaronder
Soundcloud, Spotify, Itunes en ook via
www.zwijndrecht.nl/podcastburgemeester.

Gezocht: 3 leden voor Raad van
Commissarissen Sportbedrijf
Zwijndrecht
Het nieuwe Sportbedrijf Zwijndrecht is op
zoek naar 3 leden voor de Raad van Commissarissen. Het sportbedrijf wordt de komende jaren verantwoordelijk voor het
beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Meer informatie
Is dit iets voor u? Kijk dan op www.zwijndrecht.nl/sportbedrijf voor meer informatie
over de vacature. Solliciteren kan tot 1 november 2021.

We zijn op zoek naar iemand die:
• maatschappelijk betrokken is;
• op strategisch niveau kan meedenken;
• een positief kritische houding heeft.
Het Sportbedrijf Zwijndrecht wil een organisatie zijn die makkelijk bereikbaar is en
scherp stuurt op kwaliteit en kosten. De
medewerkers stimuleren het gebruik van de
accommodaties voor sport, vrije tijd en een
diversiteit aan maatschappelijke activiteiten.

Geef een ondernemer een
compliment!
Vrijdag 19 november is de nationale ‘Dag
van de Ondernemer’. Het hele jaar door zijn
wij trots op onze Zwijndrechtse ondernemers. Op 19 november staan we daar even
extra bij stil. Hoe? We gaan complimenten
uitdelen!

Ventileren zo
gedaan!

en spreekt. Het is belangrijk dat we allemaal
ons steentje blijven bijdragen.”

Wethouder Tycho Jansen roept iedereen op
om hun favoriete ondernemer een compliment te geven. “Dat verdienen alle hardwerkende ondernemers in Zwijndrecht. Zij
houden onze gemeente leefbaar. Ik ben benieuwd welke ondernemer u in het zonnetje
wil zetten. Winkeliers, MKB-bedrijven, horecaondernemers, zakelijke dienstverleners.
Groot of klein. Gevestigde namen of net gestart. Het maakt niet uit. Een compliment is
zo gegeven en het effect is groot, dus kom
maar door met die mooie berichten!”
Compliment inleveren
Een compliment kan over van alles gaan.
De sfeer in de winkel, de goede service, de
inzet en meer. Vertel ons via zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl welke ondernemer
u wilt complimenteren en waarom. Wilt u
anoniem blijven? Geef dat aan in de e-mail.

Deadline voor het insturen is maandag 8 november.
Een verzameling van complimenten publiceren wij in het Stadsnieuws (Weekblad de
Brug) van woensdag 17 november. Op vrijdag 19 november brengt wethouder Tycho
Jansen persoonlijk een bezoek aan een aantal ondernemers om het compliment over
te brengen. Kijk voor meer informatie op
www.zwijndrecht.nl/ondernemers bij het
kopje ‘Dag van de Ondernemer’.
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Gratis activiteiten voor
kinderen in KunZt Zwijndrecht
Doe mee met de activiteiten in de herfstvakantie
Het is de laatste week dat in KunZt Zwijndrecht de winnende werken van de Picture
This!-illustratiewedstrijd te zien zijn. Omdat
het herfstvakantie is, zijn er leuke gratis activiteiten voor kinderen. Vooraf aanmelden
is nodig.
Voorlezen
Op woensdag, donderdag en vrijdag (20, 21
en 22 oktober van 14.30 tot 15.30 uur) zijn de
voorleeshelden van de Bibliotheek AanZet
aanwezig in de expositieruimte. Zij lezen hier
de allerleukste prentenboeken voor. Dat alles natuurlijk met een lekker sapje erbij voor
de kleintjes.

De workshop vindt plaats op zondag 24 oktober van 14.00 tot 15.30 uur.
Reserveren
Een plekje reserveren voor het voorlezen en/
of de workshop is verplicht en kan via
www.kunztzwijndrecht.nl/picturethis.

Workshop illustreren (7-10 jaar)
Hoe bepaal je als illustrator hoe een bepaald
figuur eruit komt te zien? Houd je je letterlijk
aan het verhaal of vul je het aan met dingen
uit je eigen fantasie? In deze gratis workshop
bedenken kinderen aan de hand van een verhaal een eigen personage. Een simpele eerste schets wordt tijdens de workshop uitgewerkt tot een ware illustratie. Heeft uw zoon
of dochter zin om de fantasie de vrije loop te
laten gaan en lekker creatief bezig te zijn?
Dan is deze workshop van Amber Moonen zeker iets voor hem of haar. Amber Moonen is
een van de winnaars van Picture This! 2021.

Bijzonder is dat mevrouw Oppelaar nog in
haar eigen huis woont en dat is niet iedereen
gegeven. Ze wordt goed geholpen door haar
drie fijne kinderen. Gelukkig heeft ze een lift
in huis die als een ‘Ferrari’ gaat. Ook bijzonder is dat haar man op dezelfde dag jarig was
en daar wordt elk jaar op haar verjaardag
even bij stilgestaan. Ze was altijd heel trots
op haar man en dankbaar. Op de feestelijke
dag zelf ging de hele familie uit eten in Rijsoord. Mevrouw heeft ook nog veel contacten

Afgelopen woensdag 13 oktober nam oud- Heel hartelijk dank Hans voor jouw jarenlange
voorzitter Hans Bakker afscheid van het vrijwillige inzet voor de sport in Zwijndrecht
Sportplatform Zwijndrecht. Voorzitter Erik namens alle sportpartners en de gemeente.
Bezemer sprak Hans toe. Hans was grondlegger van het Platform Sport en Bewegen,
en een echte verbinder. Onder zijn leiding
werd er een netwerk van sportverenigingen,
onderwijs, gemeente en sportcoaches gevormd.
Enkele voorbeelden waar Hans zich hard voor
heeft gemaakt: AED´s in alle sporthallen, de
vrijwilligersmarkt, de sportkrant ‘Wij gaan
weer beginnen’, de gezonde sportkantine en
natuurlijk de jaarlijkse sporthuldiging in de
Develsteinhal. Ook heeft hij mede gezorgd
dat er sportcoaches voor jong en oud actief
zijn in Zwijndrecht.
Erik Bezemer en Toppie coach Maarten Westbroek overhandigden Hans een aandenken
en traditioneel volgens Hans zijn gewoonte
werd er afgesloten met een broodje kroket.
Hans Bakker (links op de foto) en Erik Bezemer

Dit is de winnaar van de
Groenste Tuin Verkiezing
Vogels en insecten zijn een graag geziene gast in de
winnende tuin

100-jarige mevrouw Oppelaar
krijgt bezoek van de
burgemeester
Wat een feest! Mevrouw Oppelaar werd zondag 10 oktober 100 jaar en burgemeester
Hein van der Loo kwam de dag ervoor haar
thuis persoonlijk feliciteren met een bos
bloemen.

Sport bedankt oud-voorzitter

in de buurt en die waren ook van harte welkom om deze bijzondere leeftijd samen met
haar te vieren.
Mevrouw Oppelaar zit vaak aan tafel voor het
raam met veel lekkers op tafel om te snoepen
en met haar haak- en breiwerk op schoot.
Volgens haar dochter gaan er heel wat bolletjes wol doorheen. Aan de muur hangen veel
foto’s van haar acht kleinkinderen. In totaal
zijn er veertien achterkleinkinderen. Ze is
dankbaar voor haar leven. Ze heeft veel gedanst, gekookt, vrienden en kennissen over
de vloer gehad en zelfs op de brommer gereden, maar alles gaat voorbij: “Je moet kijken
wat je hebt.”

Burgemeester Hein van der Loo feliciteert mevrouw Oppelaar met haar honderdste verjaardag.

De winnaar van de Groenste Tuin Verkiezing is bekend. De tuin van Leo Lommers
en zijn partner Sonja is de groenste van
Zwijndrecht! De diversiteit aan planten zorgt
ervoor dat vogels en insecten graag geziene
gasten zijn in de tuin aan de Prinses Marijkestraat. Afgelopen week ontvingen de
winnaars een wormenhotel uit handen van
wethouder Jacqueline van Dongen.

In deze tuin krijgt de natuur de kans om z’n
gang te gaan en dat bevordert de biodiversiteit. De derde plaats is voor de tuin van Jan
en Els Beerentemfel aan de Prinses Beatrixstraat. Dit is een tuin met schitterende beplanting én een groentekas.

Groenste balkon en extra prijs
Het prachtige groene balkon van Janny Wervenbos in de Meerkoetstraat won dit jaar de
De afgelopen maanden werden de inwoners Groenste Balkon Verkiezing.
van Zwijndrecht en Heerjansdam opgeroepen
om mee te doen aan de Groenste Tuin Ver- Dit jaar is er door de jury een extra prijs uitgekiezing. Uit de 40 uitzendingen werden eind reikt aan Jaap en Monique van Zuidam. Jurylid
september 3 finalisten bekend gemaakt. De Nellie Slobbe: “De tuin van Jaap en Monique
jury, bestaande uit o.a. wethouder Jacque- haalde de top 3 net niet, maar verdient wel
line van Dongen en winnares van 2020 Nel- een extra vermelding. De tuin in de Helmerlie Slobbe, waren het er unaniem over eens straat ligt dichtbij industrie en de snelweg.
dat de tuin van Leo Lommers en zijn partner Een groene tuin is op deze locatie dus éxtra
Sonja de groenste van Zwijndrecht is.
belangrijk, want je kunt daarmee fijnstof en
omgevingsgeluid verminderen. Vandaar dat
Van Dongen over de winnende tuin: “De win- we ervoor gekozen hebben om een extra prijs
nende tuin werkt op een geweldig leuke ma- toe te kennen.”
nier met hoogteverschillen, hergebruik van
materiaal en bijna geen verharding. Er is zelfs Het belang van een groene tuin
olivijnzand toegepast, omdat het CO2 vast Een groene tuin heeft veel voordelen. Het rekan houden. De tuin is sfeervol, met verras- genwater kan in de bodem wegzakken, waarsende doorkijkjes. Ook in een kleinere tuin door er bij hoosbuien minder water op straat
kan dat heel goed. Hier kun je uren kijken blijft staan. En een groene tuin of balkon
naar vogels, insecten, bloemen en inmid- wordt op hete zomerse dagen minder warm
dels mooi verkleurend herfstblad. Dat laatste en het biedt leefruimte aan vogels, bijen en
geldt overigens voor alle winnende tuinen. vlinders.
Wat mij ook opviel is dat iedereen in meer of
mindere mate wel wat voedsel kweekt in de En een groene tuin heeft ook nog eens een
eigen tuin.”
positief effect op de gezondheid; want wie
drinkt nu niet graag z’n koffie in een groene
Nummer 2 en 3
omgeving, met het geluid van vogels, het geDe tuin van Jur Houtman en Petra Wapperom zoem van bijen en de geur van rozen?
aan de Volgerland is als tweede geëindigd.

Leo Lommers en zijn partner Sonja zijn de winnaars van de Groenste Tuin Verkiezing 2021.
Wethouder Jacqueline van Dongen (links op de foto) is onder de indruk van de winnende tuin. Vooral de
vele verschillende planten die veel vogels en insecten aantrekken, vallen haar op. “Echt goed gedaan”,
aldus de wethouder.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Denken, schrijven en doen!

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Ook kans voor starters bij
nieuwbouw Heerjansdam
Het plan om aan de Heer Janstraat in
Heerjansdam 18 tot 20 nieuwe woningen
te bouwen, krijgt brede steun in de gemeenteraad. Minstens de helft van de woningen, krijgt een zelfbewoningsplicht. Dat
betekent dat de koper verplicht is er zelf
te gaan wonen en dat speculanten geen
kans krijgen. Zo krijgen starters op de
koopwoningmarkt ook een kans.
Voorrang
De raad reageerde enthousiast op het plan
in de carrouselvergadering van dinsdag
12 oktober. Toch waren er ook vragen. Zo
vroeg Chris Moorman (ABZ) of starters uit
Zwijndrecht en Heerjansdam voorrang kunnen krijgen bij het uitbrengen van een bod.
Wethouder Jos Huizinga (Wonen) zei dat hij
daar alles wat wettelijk mogelijk is voor zal
doen.
Vijf jaar
Op verzoek van Gerard Slotema (PvdA) gaf
wethouder Huizinga een toelichting op de
voorwaarden van de zelfbewoningsplicht:
“Het gaat om een privaatrechtelijke overeenkomst tussen koper en ontwikkelaar.
Daarin wordt vastgelegd dat de woning niet

Politieke markt

binnen vijf jaar mag worden verkocht. De
woningen met zelfbewoningsplicht zijn bedoeld voor starters om er zo lang mogelijk
te blijven wonen.”
Verkoopprijs
Johan Limberger (CDA) drong er op aan de
verkoopprijs van de woningen vast te stellen op maximaal 225.000 euro. De wethouder zei te streven naar een zo laag mogelijke prijs, die wat hem betreft op maximaal
250.000 euro ligt: “Het moet wel een woning zijn die wat oppervlakte betreft groot
genoeg is voor een gezin dat wil beginnen
op de woningmarkt.”
Vijftiende-eeuwse outfit
Gerjan Bossenbroek (ChristenUnie-SGP)
verwoordde zijn enthousiasme met een historische bespiegeling: “In mijn gedachten
zie ik Heer Jan met zijn paard en wagen door
de Heer Jansstraat rijden. In zijn vijftiendeeeuwse outfit zit hij instemmend te knikken
bij dit prachtige plan. We mochten wel wensen in Zwijndrecht nog meer van dit soort
locaties te hebben. Prachtige ontwikkeling.
Chapeau!”

Liesbeth van Utrecht
Raadslid
ChristenUnie-SGP

we zetten in op minder energieverbruik en proberen andere vormen
van energie te gebruiken, we doen
aan armoedebestrijding.
De ChristenUnie-SGP wil deze lijn
graag voortzetten, want we zijn
er nog niet! Daarom zijn we weer
druk aan het schrijven aan ons
nieuwe verkiezingsprogramma.
Heeft u nog goede ideeën? Laat
het ons weten, dan kunnen wij er
samen over praten!

Zwijndrecht gaat nu met kleine Reageren kan op Facebook gestapjes vooruit. De wijken worden meente Zwijndrecht of mail
opgeknapt, het woningaanbod L.van.Utrecht@zwijndrecht.n
wordt iets groter, er is meer aandacht voor veiligheid op straat, er
komt meer grip op de jeugdzorg,

Minder betalen voor de afvalkosten?

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Carrousels
aanvang 19.45 uur

Hamerraad en carrousels vuurwerkshow
en gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
Vuurwerkshow Drierivierenpunt jaarwisseling
26 oktober
De raad praat op verzoek van ABZ over de
Dinsdag 26 oktober om 19.00 uur is er een brief van het college. Het college laat weten
hamerraad gevolgd door carrousels vanaf deel te nemen aan de jaarlijkse vuurwerk19.45 uur. Inspreken bij de carrousels kan show op het Drierivierenpunt tijdens Oud
en Nieuw dit jaar om zo de jaarwisseling
(maximaal 5 minuten).
een extra feestelijk tintje te geven. Enerzijds
Meld u voor de vergadering via griffie@ dus iets leuks na een lange periode van cozwijndrecht.nl. U bent van harte welkom in rona . Anderzijds ziet het college de vuurhet gemeentehuis van Zwijndrecht, Raad- werkshow als een experiment in de trend
huisplein 1. Ook kunt u de vergadering di- van – door de overheid georganiseerdevuurwerkshows. Op termijn mogelijk een
gitaal volgen via video live.
alternatief voor het particulier afsteken van
Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de vuurwerk. Reden voor agendering van deze
brief op verzoek van ABZ is de blijvende disagenda en de meest actuele stukken.
cussie over de deelname en vooral de extra
inzet die dit met zich meebrengt rond handhaving.

De huidige gemeenteraad is alweer bijna vier jaar aan de slag.
Tijd om terug te kijken wat we met
elkaar hebben bereikt. Veel speerpunten van ons verkiezingsprogramma zijn ook in het gezamenlijke raadsprogramma ‘Krachtig
Zwijndrecht’ terechtgekomen. Dat
betekent dat wij goede punten
hadden aangedragen. Het is fijn
om te mogen concluderen dat wij
hebben begrepen wat Zwijndrecht
nodig had.

In de gemeenteraad praten wij
over het verlagen van de afvalkostenheffing. Deze zijn te hoog en als
wij niets doen, worden deze alleen
maar hoger en hoger. We produceren te veel restafval waarbij in
het restafval veel herbruikbare
materialen zitten zoals kleding,
papier, glas, groenteafval en andere zaken. Gemiddeld produceren wij met elkaar ruim 200 kg per
persoon.
De regering heeft gesteld dat het
restafval omlaag moet en - u raadt
het al - heeft daar een strafbelasting voor bedacht. Die wij - lees u betaalt voor het verbranden van
restafval. Dat is de belangrijkste reden waardoor de tarieven stijgen.
Door dus nog beter te gaan schei-

den, en laten we eerlijk zijn, ik
denk dat iedereen dat kan, dalen
daarmee de kosten. Dit laatste
willen wij graag ten goede laten
komen aan die inwoners die beter
scheiden. Voor ABZ staat vast dat
een wijziging alleen doorgevoerd
kan worden als dit daadwerkelijk
leidt tot een lagere afvalstoffenheffing.
Hoe, wat, waar en wie, daarover
zijn we met elkaar in gesprek en
volgt later meer. Of volg onze gesprekken via www.facebook.com/
abzwijndrecht/ of mail
f.loos@zwijndrecht.nl.

Agenda

Carrousel 2- Fysiek vergaderen via Teams Carrousel 1- Fysiek vergaderen - Openbaar
Openbaar / live stream
/ live stream
19.45 - 20.35 uur: Vaststelling bestemmings19.45 - 20.35 uur: Vuurwerkshow Drierivieplan “2.e herziening HOA-Develpark”
renpunt jaarwisseling (geagendeerd door
20.40 - 22.00 uur: Gemeentelijk Verkeers- en
ABZ)
vervoersplan (GVVP)
20.40 - 22.00 uur: Vastgoedstrategie 20212030 ‘Maatschappelijke meerwaarde creëren 22.05 - 22.45 uur: Grondexploitatie Indische
Agenda
Buurt
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan met vastgoed’)
22.45 - 23.00 uur: Besloten vragensessie
(GVVP)
Hamerraad
De raad praat over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan tot aan 2030. In het
Fysiek Vergaderen Raadzaal - Openbaar / GVVP leest u de verkeersvisie tot aan 2030.
live stream, aanvang 19.00 uur
De raad sprak hier eerder over op 11 mei.
1. Opening en vaststelling agenda
Het GVVP is aangepast, de verschillende
2.		Vragenhalfuurtje voor raadsleden
rapporten zijn samengevoegd tot één GGVP
3.		Terugkoppeling van het college
“in dit plan leest u de modules met maat4.		Ter besluitvorming:
regelen en is nu ook het parkeerbeleid op		Hamerstukken
genomen”. Aan de raad wordt nu gevraagd
		a. Ontwerp beleidsplan VRZHZ
het plan vast te stellen en de budgetten
		 2022-2025
hiervoor beschikbaar te stellen.
		b. Structurele uitbreiding strategische
Op 21 oktober is het feest op de Biesbos- Scan de QR code hieronder en
		 en financiële capaciteit en
markt bij Winkelcentrum Walburg. Het wordt ga in de video mee op pad met
			 terugverdieneffect sociaal domein
een dag vol met muziek, er worden gratis team Markt!
		c. Beheersverordening gemeentelijke
shoppers uitgedeeld, voor de kinderen is er
		 begraafplaatsen 2021
een zweefmolen én gratis popcorn. Ook ma		d. Grondexploitatie locatie Heer
			 Janstraat
ken de bezoekers kans op een goed gevulde
		e. Vaststelling bestemmingsplan 20
boodschappentas! Kom je ook?
		 woningen Heer Janstraat
		 Heerjansdam
Op pad met Team Markt
		f. Vaststelling bestemmingsplan
Elke donderdag om 6.00 uur staat Team Markt
			 Molenweg 33 Heerjansdam
van de gemeente klaar om het parkeerterrein
		g. Programma van eisen Audio Visuele
bij winkelcentrum Walburg om te bouwen
		 middelen
tot markt. De hekken worden klaar gezet en
5. Ter kennisname:
stroomkabels worden aangesloten. Aan het
a. Lijst met Toezeggingen, moties en
einde van de dag zorgen zij ervoor dat de
		 schriftelijke vragen
markt wordt opgeruimd, zodat er weer geparb. Stukkenlijsten van: 01 oktober,
keerd kan worden. Zonder Ron, Johan en Mi			 08 oktober en 15 oktober
chael is er geen markt!
6. Sluiting

Feest op de Biesbosmarkt bij
winkelcentrum Walburg
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Rouwcentrum Jeroen Boschlaan Buurtgezinnen Zwijndrecht
na verbouwing weer open
sluit 15e koppeling
Vanaf 8 oktober is het Rouwcentrum van begraafplaats Jeroen Boschlaan weer geopend
voor opbaring en condoleances. Het Rouwcentrum is de afgelopen weken volledig gemoderniseerd. Van vloer tot plafond en alles wat er tussen zit. Ook de opbaarkamers
zijn volledig vernieuwd.

gevoel van warmte en zorgen ervoor dat het
fijne plek is om te herdenken.
In november zal het Rouwcentrum opengesteld worden tijdens een open dag. Meer informatie hierover volgt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met
Verder zijn er extra mogelijkheden als het Team Begraafplaatsen, bereikbaar via telegaat om achtergrondmuziek en het tonen van foonnummer (078) 770 36 02.
foto’s. De uitstraling en faciliteiten van het
Rouwcentrum geven de nabestaanden een

Vrijdag 8 oktober was een bijzondere dag
voor Buurtgezinnen Zwijndrecht. De 15e
koppeling werd gesloten! Onder het motto
“opvoeden doen we samen” koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo
Krijgen kinderen wat extra liefde en worden
ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen
verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin.

Meer informatie over Buurtgezinnen Zwijndrecht vindt u op www.buurtgezinnen.nl. U
kunt ook contact opnemen met de coördinator van Buurtgezinnen in Zwijndrecht Jiske
Bosman telefoon, 0610071406.

Bij het steungezin in kwestie zijn de kinderen
al jaren de deur uit en hebben zij een kleinkind. Het vraaggezin heeft een intensieve
periode achter de rug. De moeder is herstellende na een zware periode. De vader heeft
de zorg voor zijn gezin zo goed als hij kon
gecombineerd met zijn werk, maar is aan
het eind van zijn latijn. De coördinator van
Buurtgezinnen heeft de gezinnen met elkaar
in contact gebracht, en beiden gaven aan na
een kennismaking een koppeling te zien zitten. Zo gaat het zoontje uit het vraaggezin
een ochtend per week naar zijn steungezin
zodat ouders dan even ontlast worden.

Zet een vrijwilliger in het
zonnetje!
Kent u een vrijwilliger die zich actief inzet
in Zwijndrecht? De gemeente is op zoek
naar vrijwilligers en zet ze graag in het zonnetje. Vertel ons welke vrijwilliger u aan

wilt melden en waarom. Misschien wordt
uw vrijwilliger dan genoemd op 1 van onze
posters. Mail ons dit voor 29 oktober via:
vrijwilligers@zwijndrecht.nl

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a – grote
aanpak openbare ruimte – tot en met december 2022
- Witte de Withstraat – 2021 – groot onderhoud
- Jeroen Boschlaan – 28 juni tot en met 31

december 2021 – groot onderhoud
- Slagveld – van 31 augustus tot en met
medio november 2021 – Rioolwerkzaamheden
- Henegouwen – 4 oktober tot en met half
december 2021 - groot onderhoud be-

strating
- Heerjansdam Sportlaan - tot en met eind
december 2021 - riool- en herinrichtingswerkzaamheden
- Da Costastraat t/m half december 2021
– groot onderhoud

- Burgemeester Pijlhogeweglaan Fietspad
– 15 november tot en met 3 december
2021
- Heerjansdam Kromme Nering – 10 december van 14 tot 23 uur – evenement

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 11 oktober 2021 tot en met 17
oktober 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Vergunning voor de verkoop van loten
aan de Scouting Panoord. Verkoop vindt
plaats van 16 oktober tot en met 4 december, trekking vindt plaats op 18 december
2021.

Vergunning voor verkoop vuurwerk op
29, 30 en 31 december 2021 bij Cigo aan
de Kortambachtlaan 109 in Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare ruimte voor
het plaatsen van een container en steiger
aan de Onderdijkserijweg in Zwijndrecht
tot en met 30 oktober 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container aan
de Trompetstraat in Zwijndrecht voor de
periode van 15 oktober 2021 tot en met 31
januari 2022.

Melding klein evenement voor een Halloweentocht voor kinderen in de omgeving
Schotsetuin op 30 oktober 2021 van 18.30
tot 22.00 uur.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats in de Lindelaan in
Zwijndrecht voor de periode van 4 oktober 2021 tot en met 15 oktober 2021.

Ventvergunning voor het verkopen van ijs
in de gemeente Zwijndrecht van 1 januari
2022 tot en met 31 december 2022 van
maandag tot en met zaterdag van 12.00
tot 21.00 uur.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container aan
de Harseveld in Zwijndrecht voor de peirode van 12 november 2021 tot en met 29
november 2021.

Evenementenvergunning voor het houden
van een kerstmarkt met levende kerststal
op de Kromme Neering in Heerjansdam
op 10 december 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container aan
de Waterhoenstraat in Zwijndrecht voor
de periode van 15 oktober 2021 tot en met
12 november 2021.

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

•

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
•
Ingediende aanvragen
In de periode van 7 oktober tot en met 14
oktober 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•

•

•

Dorpsstraat 209 HJD (2021-247):
het vervangen en uitbreiden van
de huidige schuur naast de woning
11-10-2021
Jeroen Boschlaan t.o. nr. 31 (2021248): het kappen van 8 Lindebomen
12-10-2021
Lindelaan 55 (2021-249): het
vervangen van 2 blokhutten door 1
houten schuur 12-10-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 7 oktober tot en met 14
oktober 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•

Händelstraat 89 (2021-116): het
bouwen van een schuur aan de

•

•
•

zijkant van de woning 11-10-2021
Jhr. G.W. Tets van Goudriaanlaan
nabij nr. 2 HJD (2021-167): het vervangen van de bestaande beschoeiing 12-10-2021
Swanendrift 12 (2021-184): het
plaatsen van een tuinoverkapping
12-10-2021
Daltonstraat 6 (2021-186): intern
verbouwen bestaande bedrijfsgebouw en het buiten plaatsen van
een warmwaterbuffertank 14-102021
Klaproosstraat 25 (2021-242): het
kappen van 1 Berk 14-10-2021
Laan van Nederhoven 106 (2021244): het kappen van 1 Walnotenboom 14-10-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 7 oktober
tot en met 14 oktober 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
de beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:
•

Veerweg 10 (2021-207): het tijdelijk
(10 jaar, niet seizoen gebonden)
plaatsen van een tent 11-10-2021

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

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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Vervolg bekendmakingen
BEKENDMAKING VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 15 oktober 2021 de volgende verkeersbesluiten bekendgemaakt
in de Staatscourant.
Dit betreft het volgende besluit (op de
website van de Staatscourant zijn de
besluiten en bijbehorende tekeningen
gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1. het aanwijzen van twee parkeervakken
aan de Luxemburgsestraat als parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het
opladen van elektrische voertuigen
door het plaatsen van het bord E04 uit
bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen”
met onderbord ‘’OB504’’, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening;
2. dit besluit in werking te laten treden op
de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
3. het aanwijzen van twee parkeervakken
aan de Moermond als parkeerplaatsen
uitsluitend bestemd voor het opladen

van elektrische voertuigen door het
plaatsen van het bord E04 uit bijlage 1
van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen” met onderbord ‘’OB504’’, zoals aangegeven
op bijgevoegde tekening;
4. dit besluit in werking te laten treden op
de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
5. het aanwijzen van twee parkeervakken
aan de Groene Zoom als parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen door
het plaatsen van het bord E04 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord
“opladen elektrische voertuigen” met
onderbord ‘’OB504’’, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening;
6. dit besluit in werking te laten treden op
de dag dat het betreffende verkeersbord is aangebracht.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen zes weken met ingang van 15 oktober 2021 tot en met 26 november 2021
bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders. De manier

waarop u dit kunt doen, staat elders op
deze pagina.
Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager parkeren,
via telefoon: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.
WIJZIGING VERORDENING MAATWERKVOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN
De Drechtraad heeft in de vergadering van
5 oktober 2021 de gewijzigde verordening
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. De gewijzigde verordening treedt
op 1 januari 2022 in werking.
In de Verordening zijn drie aanpassingen
gedaan:
1. In de Verordening is vanaf 1 januari
2022 ook een pgb-tarief opgenomen
voor huishoudelijke ondersteuning
die wordt geboden door een persoon
uit het sociaal netwerk. Een dergelijk
tarief bestond al voor individuele be-

geleiding, dagbesteding en kortdurend
verblijf en vanaf 1 januari 2022 dus ook
voor huishoudelijke ondersteuning.
2. pgb-bedragen voor vervoerskosten
zijn verplaatst van het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden naar de
Verordening. Deze bedragen moeten,
gelet op uitspraken van de Centrale
Raad van Beroep, in de Verordening
staan.
3. Op grond van de Wmo 2015 bestaat de
mogelijkheid om een verhuiskostenvergoeding te verstrekken als maatwerkvoorziening. In de Verordening
is geregeld dat voor deze verhuiskostenvergoeding, zoals voorheen ook het
geval was, geen bijdrage in de kosten
is verschuldigd.
Wilt u de verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden inzien? Kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

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

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

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:

Colofon

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,-.

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.

