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Burgemeester Hein van der Loo brengt podcast uit
Verhalen van Zwijndrechtenaren in coronatijd
Burgemeester Hein van der Loo heeft zijn eerste podcast uitgebracht. Onder de titel ‘Aan
de keukentafel met’ voert de burgemeester
gesprekken met inwoners uit Zwijndrecht over
hoe zij deze coronatijd beleven. Wat maken ze
mee, waar worden zij verdrietig en juist blij
van? De gesprekken over hoop, tegenslag en
vertrouwen vinden plaats aan zijn eigen keukentafel.

Zwijndrecht te kunnen delen, maak ik nu deze aflevering draagt Kees-Jan Visser uit Heerjansdam zijn gedicht ‘Armen uit’ voor.
podcasts.”

In zijn eerste podcast spreekt de burgemeester
met Betsie de Waard, coördinerend verpleegkundige van het Albert Schweitzer ziekenhuis,
over de impact van corona op haar werk en leven. De Waard in de podcast: “Soms pakken patiënten met twee handen mijn gehandschoende
hand. Om contact te hebben. Van mens tot
Burgemeester Hein van der Loo: “Het is in mens.”
deze tijd lastig om mensen en organisaties te
ontmoeten, zoals ik dat voor corona gewend Gedicht
was om te doen. Ik doe het wel, uiteraard alles In iedere podcastaflevering luistert de burgevolgens de coronaregels. Ik wil zien en horen meester samen met zijn gast naar een speciaal
hoe het met mensen gaat. Hoe blijven mensen geschreven gedicht over corona. De gedichten
veerkrachtig. Hoe houden ze vol. Iedereen heeft zijn van Zwijndrechtse dichters of dichters die
een verhaal. Om sommige van die verhalen met een band met Zwijndrecht hebben. In de eerste

Podcast luisteren
De podcast is te beluisteren via vrijwel alle podcastplatforms- en apps, waaronder Soundcloud,
Spotify, Itunes en ook via www.zwijndrecht.nl/
podcast. Ook gaat de lokale omroep ATOS RTV
de podcast uitzenden.

Ben je tussen de 14 en 27 jaar?
Doe dan mee en zet je in voor
Zwijndrecht!

Zaterdag 20 maart: Landelijke
Opschoondag!

Ben jij een jongere tussen de 14 en 27 jaar
en wil jij je graag inzetten voor een ander?
Dan is het project Care, Dare, Share zeker iets
voor jou. Bedenk samen met andere jongeren
activiteiten binnen sport, cultuur, onderwijs
en zorg en verdien tegelijkertijd ook nog eens
een leuk zakcentje.

slag met een coach om de activiteit ook echt te
organiseren. Je hebt hiervoor 32 uur en maximaal 8 weken de tijd.

What’s in it for you?
Meedoen betekent een toffe ervaring rijker. Je
leert nieuwe mensen en organisaties kennen,
je helpt anderen door iets leuks te organiseren,
Wat is het idee?
ontvangt een certificaat en een vrijwilligersverJe meldt je aan en ontmoet tijdens een kennis- goeding tussen de €88,- en €160,- (afhankelijk
making alle andere jongeren die deelnemen. van je leeftijd).
Jullie bedenken allerlei leuke activiteiten die
vallen onder sport, cultuur, onderwijs en zorg. Aanmelden
Denk bijvoorbeeld aan een bootcamp, koffie Wil je mee doen? Meld je dan zo snel mogeserveren vanuit een bakfiets, een online mu- lijk aan via info@theaterhuis.com of stuur
sical of kinderen helpen met hun schoolwerk. een whatsapp naar het Theaterhuis via 06Je vormt samen met de jongeren met dezelfde 51696814. Let op: vol = vol.
interesse een groep. Samen gaan jullie aan de

MDT-project
Care, Dare, Share is een samenwerking van Jong Zwijndrecht, Theaterhuis Drechtsteden
en gemeente Zwijndrecht. Het doel van Care, Dare, Share is om jongeren te prikkelen en
elkaar uit te dagen, naar elkaar om te kijken en hun beste ideeën te delen met anderen.
Dit project valt onder MDT. MDT staat voor maatschappelijke diensttijd. Doe je mee met
MDT? Dan ontdek je je talenten en doe je tegelijkertijd iets voor een ander. Ook ontmoet
je nieuwe mensen en maak je onze samenleving sterker.
Alle activiteiten houden rekening met coronamaatregelen.

De podcast direct beluisteren?
Scan de QR-code hieronder:

Zwerfafval is een van de grootste ergernissen
in de gemeente. Het zorgt voor een rommelig
straatbeeld en is schadelijk voor de dieren en
het milieu. Niet iedereen gooit z’n afval netjes
in de afvalbak. Op straat vind je weggegooide
blikjes, petflesjes, patatbakjes, snoepverpakkingen, sigarettenpeuken en kauwgom. Team
Reiniging van de gemeente verzamelt meer
maar liefst 65 zakken zwerfafval per dag!

op zaterdag 20 maart mee aan de landelijke
Opschoondag! Maak op deze dag een ommetje door je buurt en verzamel gelijk het zwerfafval dat je tegenkomt (dit mag trouwens
ook op iedere andere dag). Meld je aan via
www.supportersvanschoon.nl en ontvang een
gratis schoonmaakpakket. Ook kun je via Fixi
een afvalgrijper aanvragen.

Een schone gemeente, daar doen we alles aan.
Wil jij ook weer verliefd worden op je buurt Maar écht schoon, dat lukt ons alleen samen!
zonder je te storen aan zwerfafval? Doe dan

Kruising Stationsweg/
Karel Doormanlaan krijgt
verkeerslichten met 3-2-1 afteller
Op 22 maart wordt er gestart met het vervangen van de verkeerslichten op de kruising Stationsweg en de Karel Doormanlaan. De nieuwe
verkeerslichten bevatten 3-2-1 aftellers. Deze
aftellers zorgen voor een betere doorstroming
van het verkeer en draagt bij aan de verkeersvei-

ligheid.
De tijdelijke wijziging van de verkeerssituatie
wordt ter plaatse aangegeven door middel van
borden. De werkzaamheden duren tot ca. begin
april.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Waarom moet een ander uw rommel
opruimen?

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raadscarrousels 23 maart 2021
Uitbreiding project buitenruimte Winkelcentrum
Walburg en krediet voor klimaatadaptieve
maatregelen Schildersbuurt
Video (live) vergadering via
www.raadzwijndrecht.nl
Dinsdag 23 maart vanaf 19.30 uur zijn er
carrouselvergaderingen van de gemeenteraad over onder meer uitbreiding buitenruimte Winkelcentrum Walburg en klimaatadaptieve maatregelen Schildersbuurt.
Uitbreiding project buitenruimte Winkelcentrum Walburg
De uitvoering van de buitenruimte rondom
winkelcentrum Walburg is in volle gang en
verloopt voorspoedig. In 2016 is toen Het Norderstedtplein niet meegenomen in de uitbreiding. Gebleken is nu dat dit nu een gebrek is
omdat het straatwerk sterk is verslechterd en

aan vervanging toe is en de toegankelijkheid
voor mindervaliden is afgenomen. Door het
straatwerk nu mee te nemen kan extra overlast voor omwonenden en gebruikers worden voorkomen. Ook wordt voorgesteld het
oorspronkelijke ontwerp van de bewaakte
fietsenstalling te verhogen naar 150 fietsen
en de uitstraling te verbeteren door het ontwerp aan te passen. Voor deze werkzaamheden wordt aan de raad gevraagd € 355.000
beschikbaar te stellen. Ook wordt aan de
raad gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van
€ 15.000 voor het mede in stand houden en
schoonmaken van een nieuw (door de VVO
samen met de winkeliervereniging te realiseren) openbaar toilet in het winkelcentrum.

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Eén van de grootste irritaties waar
wij regelmatig op aangesproken
worden is de rommel op straat.
Afval naast containers of in recreatiegebieden. Gevraagd wordt dan
of de gemeente daar iets aan kan
doen of tegen kan optreden.

Toch zijn er ook de notoire vervuilers, mensen die hun auto liever
schoonhouden door afval uit het
raam te gooien in plaats van thuis
in de vuilnisbak. Daar hebben wij
géén goed woord voor over. Helaas moet men op heterdaad betrapt worden of moet het adres te
Ondanks een actief beleid van achterhalen zijn willen we kunnen
de gemeente waarin veel rom- optreden.
mel wordt opgeruimd door de eigen medewerkers of waar boa’s Ons respect is groot voor iedereen
op zoek gaan naar adressen van die de eigen of andermans rommel
mensen die hun rommel achter la- opruimen. Zo houden wij samen
ten naast containers is er ook een Zwijndrecht schoon!
groep afvalpakkers actief. Mensen
die actief, vrijwillig rommel oprui- Reageren kan op Facebook gemen die door anderen achtergela- meente Zwijndrecht, www.faceten wordt. Mensen die georgani- book.com/abzwijndrecht/
seerd of gewoon uit betrokkenheid via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.
met hun omgeving hun handen uit
de mouwen steken om de buitenruimte schoon te houden.

Dromenbrievenbus in Noord en
Kort Ambacht
Op dit moment reist de dromenbrievenbus van
‘Als ik later groot ben’ verder door Zwijndrecht
en is actief in Noord en Kort Ambacht. Zo kom
je de speciale dromenbrievenbus tegen bij
wijkcentrum Xiejezo aan de Grote Beerstraat
10. Kinderen kunnen hier hun toekomstdroom
inleveren.

Kredietaanvraag klimaatadaptieve maatregelen
Schildersbuurt
Het project Schilderbuurt is in drie fases verdeeld inmiddels zijn de fases 1 en 2 afgerond
en wordt de uitvoering van fase 3 voorbereid.
De afgelopen jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die er toe geleid hebben dat
het huidige uitvoeringskrediet onvoldoende
is om de werkzaamheden uit te voeren. Het
project is uitgebreid met de tuinen rondom
de appartementencomplexen, er worden klimaatadaptieve maatregelen getroffen en er
worden maatregelen getroffen om de kans
op wateroverlast bij bewoners van de laag
gebouwde woningen te verkleinen. Aan de
raad wordt gevraagd een aanvullende bedrag
van € 245.000, beschikbaar te stellen.
Agenda
Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 – 20.30 uur: Rekenkamer Rapport: Van

lead tot landing, toegevoegde waarde van
DEAL! voor Zwijndrecht en betrokkenheid
van de raad
20.35 - 21.10 uur: Uitbreiding scope Winkelcentrum Walburg
21.15 - 21.45 uur: Kredietaanvraag klimaatadaptieve maatregelen Schildersbuurt
21.50 - 22.30 uur: Beleidskader veranderopgave Wet Inburgering
Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 – 20.30 uur: Bestemmingsplan woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis
Heerjansdam (Inspreken niet meer mogelijk)
20.35 - 21.30 uur: Initiatiefvoorstel ABZ
21.35 - 22.30 uur: Parkeren inzake grote
voertuigen (op verzoek van ABZ)

Vergadering volgen
Inspreken kan van uit huis bij de carrousels
zie Video live;
(maximaal 5 minuten). Meld u tot 4 uur voor - de actuele stukken en agenda vinden: zie
de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl.
Vergaderstukken;
- zich aanmelden voor onze nieuwsbrief de
Op onze website www.raadzwijndrecht.nl
RaadsFlits en wekelijks op de hoogte blijkunt u:
ven van nieuws van de gemeenteraad.
- de vergadering live volgen of terugkijken:

bus. Ga daarvoor naar www.alsiklatergrootbeninzwijndrecht.nl. Benieuwd naar leuke
updates en nieuws over de dromen? Volg ‘Als ik
later groot ben’ op Facebook of Instagram.

Daarnaast zijn de dromenbrievenbussen ook te
vinden bij kindcentrum De Bron & Margriet. De
kinderen van deze basisscholen krijgen nu de
kans om hun droom in te leveren op school.
‘Als ik later groot ben..’ in Zwijndrecht wil kinderen helpen om een stapje dichter bij hun droom
te komen en hun talent verder te ontwikkelen.
Uit elke droom volgt een gesprek om samen te
bedenken wat de eerste stap naar de droom zou
kunnen zijn.
Toekomstdroom online inleveren kan altijd!
Online kunnen kinderen altijd een toekomstdroom inleveren bij de digitale dromenbrieven-

Kosteloos vervoer Drechthopper
naar priklocaties (coronavaccin)
Bent u 75 jaar of ouder? Of heeft u een lichamelijke beperking en bent u jonger dan
75 jaar? En woont u in de Drechtsteden?
Dan kunt u kosteloos gebruikmaken van de
Drechthopper als u naar een van de priklocaties binnen de Drechtsteden moet worden vervoerd. Lees hier meer over op socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.
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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 08 maart 2021 tot en met 14
maart 2021, de volgende beschikkingen
afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats bij Harseveld 13 in
Zwijndrecht. Dit voor de periode van 08
maart 2021 tot en met 08 april 2021.

in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 01
april 2021 tot en met 31 mei 2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

Ingediende aanvragen
In de periode van 5 maart tot en met 12
maart 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):

•
•
•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op een
parkeerplaats nabij de P. Zeemanstraat 17
•

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot
en met december 2022
- Ringdijk parallelweg - werkzaamheden riool en bestrating - einddatum
volgt.
- Stationsweg-Karel Dormanlaan –
werkzaamheden aan de verkeerslichten – 22 maart tot en met april
2021.
- Winkelcentrum Walburg - groot
onderhoud - voor meer info: www.
zwijndrecht.nl/walburgknaptop
- Sterrenbuurt – groot onderhoud
– 15 februari tot en met eind juni
2021.
- Stationsweg-Karel Doormanlaan
– vervangen verkeerslichten – 22
maart t/m 8 april 2021.
- Heerjansdam fietspad ten zuiden
van Heerjansdam tussen de Randweg en de Oude Maas hinder/geen
afsluiting - Van 12 maart 2021 tot en
met 30 april 2021.
- Heerjansdam Sportlaan – proefsleuven voor een duiker - 15 maart 07h
t/m vrijdag 19 maart 16h
- Burg. Jansenlaan – rioolinspecties
en reiniging – data volgt.
- Jollensteiger – herbestrating – vanaf
23 maart 2021.
- Kort Ambachtlaan – herbestrating –
15 maart tot en met 26 maart 2021

•

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

•
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats aan de Dollard in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 22 maart
2021 tot en met 9 april 2021.

ders zijn in de periode van 5 maart tot en
met 12 maart 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van
6 weken:

•

•

•

Brahmsstraat 9 (2021-065): het
plaatsen van een airco-unit 1-3-2021
Dorpsstraat 32 HJD (2021-066): het
kappen van een Berk 4-3-2021
Diepenbrocklaan 19 (2021-067): het
plaatsen van een airco-unit 5-6-2021
Gerrit van der Veenstraat 50 (2021068): het realiseren van een erker
aan de voorzijde van de woning
6-3-2021
Dr. Lelystraat 6 (2021-069): het
plaatsen van een dakopbouw 8-32021
Koninginneweg 1 (2021-070): het
realiseren van een praktijk voor
mondzorg en gezonde leefstijl 9-32021
Biesbos 6 (2021-071): het verankeren van de parasolvoet t.b.v. het
terras 9-3-2021
Kromme Nering 12/Het Achterom
7 HJD (2021-072): het wijzigen van
de functie van winkel naar wonen
10-3-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 5 maart tot en met 12
maart 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•

•

•

Lindeweg 11 HJD (2020-264): het
wijzigen van het gebruik t.b.v.
verkoop van dierlijke producten
12-3-2021
Colijnweg 39 (2021-053): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 12-3-2021
Swanendrift 78 (2020-153): het bouwen van een school, het plaatsen
van zonnepanelen, het kappen van 3
bomen, het aanleggen van een inrit,
het aanleggen van een weg (tijdelijk)
en het plaatsen van een erfafscheiding 12-3-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethou-

•

Maasboulevard/Euryzakade/
Maasplein/Zomerlust/Thorhoofd
ongenummerd (2021-011): ontheffing verlenen op de regels van het
bestemmingsplan t.b.v. de jaarlijkse
evenement binnenvaartdagen 113-2021
Nijverheidsstraat 17 HJD (2021-025):
het vervangen van de bestaande
dakkapel en het plaatsen van een
nokverhoging 12-3-2021

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 concept beleidsregel
evenementenbeleid gemeente zwijndrecht en concept beleidsregel evenmentenvergunning gemeente zwijndrecht
Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maakt bekend dat
gelijktijdig met de terinzagelegging van
het ontwerpbestemmingsplan “2e herziening HOA-Develpark” de concept beleidsnota “Evenementenbeleid gemeente
Zwijndrecht” en de concept beleidsregel
“Beleidsregel
evenementenvergunning
gemeente Zwijndrecht” met ingang van
donderdag 18 maart 2021 in het kader van
de gemeentelijke inspraakverordening
voor een ieder ter inzage worden gelegd.
Terinzagelegging
Beide documenten liggen vanaf donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28
april 2021 ter inzage in de publiekshal van
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3
te 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. Op verzoek kunnen de
stukken ook naar u worden toegestuurd.

De conceptbeleidsnota en de conceptbeleidsregel zijn ook in te zien op www.
zwijndrecht.nl (onder inwoners-ruimtelijke
plannen-ontwerpbestemmingsplannen).
Inspraakreactie
Een ieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging een inspraakreactie indienen tegen de inhoud van de conceptbeleidsnota en/of conceptbeleidsregel. Dit
kan op de volgende wijze:
1. Schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 1330 Zwijndrecht)
2. Per e-mail (e-mailadres: gemeentehuis@zwijndrecht.)
3. Mondeling, na afspraak met de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling (via
e- mail: b.deuzeman@zwijndrecht.nl)
Overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening zal een verslag worden
gemaakt van alle in ingekomen inspraakreacties, zal aangegeven worden wat de
reactie van het college zal zijn en of de ingediende reacties voor het college aanleiding heeft gegeven de inhoud van de conceptbeleidsnota en conceptbeleidsregel al
dan niet te wijzigen.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 2e herziening hoa-develpark
Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maakt bekend dat
op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan “2e herziening HOA-Develpark” met
ingang van donderdag 18 maart 2021
gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage ligt. Gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
liggen ook de concept beleidsnota “Beleidsnota Evenementenbeleid gemeente
Zwijndrecht” en de conceptbeleidsregel
“Beleidsregel
evenementenvergunning
gemeente Zwijndrecht” ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een terrein, grenzend aan de
Parklaan dat thans wordt gebruikt als evenemententerrein. Het bestemmingsplan
beoogt een planologische inbedding te
bieden voor het gebruik van het terrein als
evenemententerrein.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
donderdag 18 maart 2021 tot en met
woensdag 28 april 2021 ter inzage in de
publiekshal van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein 3 te 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

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,-.

zien, dient u een afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl. Op verzoek kunnen de
stukken ook naar u worden toegestuurd.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te
zien op www.zwijndrecht.nl (onder inwoners-ruimtelijke plannen-ontwerpbestemmingsplannen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer
is: NL.IMRO.0642.BP17evenementen-2001
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij de gemeenteraad
zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen onder vermelding
van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan
“2e Herziening HOA-Develpark” op de volgende wijze:
1. Schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht)
2. Per e-mail (e-mailadres: gemeente@
zwijndrecht.nl)
3. Mondeling, na afspraak met de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling (via e-mail:
b.deuzeman@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.

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.

