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Davina Michelle zingt bij Sporthuldiging Zwijndrecht
Zangeres Davina Michelle (Michelle Hoogendoorn) treedt op tijdens de sporthuldiging
op vrijdag 19 januari 2018 in Zwijndrecht. De
zangeres zal het publiek verrassen met twee
nummers. Daarna reikt wethouder Jolanda de
Witte (Sport) de prijs uit aan het ‘Sporttalent
van het jaar 2017’.
Zangeres Davina Michelle weet niet wat
haar overkomt, sinds ze een prachtige cover
van het nummer ‘What about us’ van Pink
op YouTube plaatste. Via een skypegesprek

Werk aan de Weg
Heer Oudelands Ambacht
Sinds september vinden werkzaamheden plaats in het gedeelte van de wijk tussen de
Beethovenlaan, Klarinetsingel
en Molenvliet. In totaal duren
de werkzaamheden tot eind
februari 2018.
Bilderdijkstraat
De Bilderdijkstraat in de buurt
Meerdervoort wordt van 10
januari tot en met 31 januari 2018 afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gaat om
de afsluiting van de gehele rijbaan tussen huisnummers 13
t/m 35. De rijbaan wordt vernieuwd. De wijk blijft bereikbaar langs de Staringstraat en
de Jan Luykenstraat
Meerdervoort
Diverse straten worden herbestraat en afgesloten voor

krijgt Davina een video te zien, waarin de
Amerikaanse zangeres Pink haar cover bekijkt
en de legendarische woorden uitspreekt:
“Nu weet ik hoe het nummer eigenlijk moet
klinken, en als zij nog geen professioneel
zangeres is, moet daar echt verandering in
komen”.
De telefoon van Davina Michelle staat sindsdien roodgloeiend. Optredens bij De Wereld
Draait door, Serious Request, RTL Late Night,
het kan niet op. En een leuk detail: Michelle
heeft haar eigen muziekstudio in Zwijndrecht.

doorgaand verkeer. De werkzaamheden worden gefaseerd
uitgevoerd en duren tot circa 1
mei 2018.
Langeweg parallelweg
De parallelweg van de Langeweg – vanaf de Bootjessteeg
tot aan de fietsoversteek in
de Warmoeziersstraat – wordt
omgevormd tot fietsstraat. De
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid te waarborgen.
Tijdens de werkzaamheden
wordt het verkeer omgeleid.
De asfaltwerkzaamheden zijn
gereed, maar de werkzaamheden aan de groenstroken moeten nog worden uitgevoerd. Dit
gebeurt in het eerste kwartaal
2018. De aanleg van de fietsstraat in de parallelle Langeweg is naar verwachting in februari gereed. Het gedeeltelijk
herstraten van de parallelle
Bootjessteeg is naar verwachting begin maart klaar.

Ingediende aanvragen
In de periode van 29 december 2017 tot
en met 5 januari 2018 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
•
•

Jeroen Boschlaan 35 (2017-337): het
kappen van 1 Berk 30-12-2017
Toutenburg nabij nr. 4, 12 en 14
(2018-001): het kappen van 3 Berken 3-1-2018

Inzage van ingediende plannen
Voor het inzien van deze plannen kunt u
een afspraak maken met de Gemeentewinkel via www.zwijndrecht.nl of via telefoonnummer: 14 078.
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
In de periode van 29 december 2017 tot
en met 5 januari 2018 zijn de volgende

Voor de tentoonstelling zijn cursisten van
schildersscholen en cursisten keramiek uitgedaagd een kunstwerk in te leveren. ‘Mijn
Stad’ kan Zwijndrecht zijn, maar ook een
andere stad met een bijzondere betekenis. Twee of driedimensionaal, nieuw gemaakt of een werk wat al eerder gemaakt
is. Er zijn allerlei soorten kunstwerken ingeleverd, waaronder ook een stad in 3D,
gemaakt door kinderen. Een commissie
heeft de werken beoordeeld en een mooie
selectie gemaakt voor de tentoonstelling.
De cursisten kregen in Zwijndrecht les van:

• Langs spoor ProRail (ter hoogte van
Oude-Stationsweg (2017-274): het kappen van 1 Iep, 14 Elzen, 3 Essen, 1 Eik, 1
Populier 3-1-2018
• Hilverbeek nabij nr. 48 (2017-299): het
kappen van een Eik 3-1-2018
• Wagenaarstraat nabij nr. 22 (2017-301):
het kappen van een Berk 3-1-2018
• Hilverbeek 72 (2017-315): het kappen
van 1 Kastanjeboom 3-1-2017
• Mozartlaan nabij nr. 68a (2017-321): het
kappen van 1 Prunus 3-1-2017
• H.A. Lorentzstraat nabij nr. 11 (2017322): het kappen van 1 Haagbeuk en 1
Populier 3-1-2017
• Kerkweg nabij nr. 74 (2017-324): het
kappen van 4 wilgen 3-1-2017
• Ooievaarplein en Leeuwerikplein nabij
parkeerplaatsen (2017-331): het kappen
van 6 bomen 3-1-2017
• Hoedemakersstraat 8 (2017-334):

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

Zangeres Davina Michelle

Kunstwerken van jong en oud

Zeker 138 cursisten, variërend van 6 tot 100 jaar, hebben
meegedaan aan de tentoonstelling ‘Mijn Stad’. Afgelopen
zondag 7 januari opende wethouder Jolanda de Witte (Cultuur) deze gloednieuwe tentoonstelling in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Ruim 100 deelnemers, vrienden en
familieleden woonden de opening bij. De expositie is tot 28
februari 2018 te bezichtigen.

aanvragen om een omgevingsvergunning
verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Bezwaar maken

Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u
wel bij de huldiging aanwezig zijn? Stuur dan
een mail naar sport@zwijndrecht.nl.
Aanmelden is verplicht.

Expositie ‘Mijn Stad’

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Voor de organisatie van de sporthuldiging
Zwijndrecht een goede reden om direct de
telefoon te pakken en Davina te vragen voor
een optreden. En met succes! Davina Michelle is aanwezig tijdens de sporthuldiging.

Barteljee, Atelier 49 (Marjon den Engelsman), Atelier Marjan
van Breugel en Octo-art.
Komt u kijken?
Deze expositie is zéér de moeite waard! KunZt is geopend op
woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 13.30 uur
en 16.30 uur. Op feestdagen zijn wij gesloten. KunZt is goed
toegankelijk voor mindervaliden en
rolstoelgebruikers. U vindt de expositieruimte van KunZt in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1), ingang aan de
Burgemeester de Bruïnelaan.
Meer informatie vindt u op:
www.kunztzwijndrecht.nl

Stukken ter
inzage

Expositie ‘Mijn Stad’ in de expositieruimte Kunzt in het gemeentehuis.
het plaatsen van reclame met verlichte
doosletters 3-1-2017
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: 14078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.
Vergunningen Algemene Plaatselijke
Verordening
Door of namens burgemeester en wethouders zijn van 1 tot en met 5 januari
2018 de volgende vergunning verleend:
• Drank- en Horecawet, Kromme Nering
22 te Heerjansdam
• Huldiging sportkampioenen, een feestelijke avond op 19 januari 2018 van 18.30
uur tot 21.00 uur, Develsingel 7a
• Standplaatsvergunning, van 1 januari
2018 tot 1 januari 2019 aan de Kromme

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 de betrokken belangen -

Nering te Heerjansdam op de woensdagen
Nadere informatie
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.
Melding Wet Milieubeheer
Vervangen gasdrukregel en meetstation
Professor Mekelstraat 29
Op 13 december 2017 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het
vervangen van een gasdrukregel en meetstation gelegen Professor Mekelstraat 29
te Zwijndrecht. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-17-329380.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen worden ingewonnen bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.
nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht
op dat deze bekendmaking uitsluitend
een informatief karakter heeft.

Zwijndrecht, 10 januari 2018

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
€ 168,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld
bedrijven) is dat € 334,-.

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 uur tot 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.

