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Samen vol energie op weg
Zoals u weet maken we de overstap naar
duurzame energiebronnen en werken we
toe naar een aardgasvrij Zwijndrecht. Eind
juni heeft de gemeenteraad ingestemd met
de Regionale Energiestrategie Drechtsteden
1.0, de Transitievisie Warmte 2021 én het
programma Duurzaamheid. Drie belangrijke
stukken waarmee we de volgende stappen
kunnen gaan zetten. In dit artikel vertellen
we er meer over. Ook zijn er online korte
samenvattingen te vinden.

de komende jaren gaat aanpakken.

Transitievisie Warmte
Ten tweede heeft de gemeenteraad ingestemd met de Transitievisie Warmte 2021. Bij
het opstellen van de Transitievisie Warmte is
per wijk onderzocht welke warmteoplossing
de laagste totale kosten heeft en op wat voor
termijn die te realiseren is. Voor iedere buurt
is een route uitgestippeld met het perspectief voor aardgasvrije warmte en een fasering
op hoofdlijnen. Meer weten over de opties
RES (Regionale Energiestrategie)
voor jouw buurt? Kijk op www.zwijndrecht.
In de Regionale Energiestrategie Drechtste- nl/duurzaam.
den 1.0 (RES) staat hoe de regio Drechtsteden
gaat bijdragen aan het opwekken van meer Programma Duurzaam
duurzame energie. We willen zoveel mogelijk Ook gaan we verder met de uitvoering van
gebruik maken van zonnepanelen op grote het programma Duurzaam. Op het gebied
daken. Daarnaast kijken we naar plekken in van duurzaamheid, energie, klimaat en cirde regio voor opwekken via zonneparken en culaire economie heeft Zwijndrecht namewindturbines. Meer weten? Lees de RES op lijk hoge ambities. We kunnen niet wachten
www.zwijndrecht.nl/duurzaam.
en moeten aan de slag, stap voor stap. Dit Doet u mee? Doe wat u kan en wat bij u past!
vraagt om een slimme integrale aanpak; het Kijk voor tips en inspiratie op www.zwijnU kunt ook een samenvatting lezen van de programma Duurzaamheid. Een programma drechtgaatduurzaam.nl
RES. Op www.res-drechtsteden.nl wordt in waar alle ambities, projecten en activiteiten
drie minuten duidelijk hoe de regio Drecht- bij elkaar komen. Zo kunnen we meer bereisteden de overstap naar duurzame energie ken.

Zwijndrecht is Doortrapgemeente

Duurzame zomertips voor een
groenere zomer
Wat voor plannen heeft u voor de zomer?
Gaat u vaker naar het strand, organiseert
u een tuinfeestje of weet u het nog niet?
Wat u dan ook voor plannen heeft, wij
geven u graag wat ideeën over hoe u zo
duurzaam mogelijk kunt genieten van de
zomer. Welke tip gaat u toepassen?
Een insectenflat timmeren?
Kijk eens bij ‘t Weetpunt voor leuke natuuractiviteiten voor kinderen. Zo kunnen
zij woensdag 21 juli zeilbootjes maken van
riet en woensdag 18 augustus een insectenflat timmeren.
Schrijf uw kinderen snel in! Stuur een
email naar lidyexler777@gmail.com of kijk
op www.natuur-zw.nl

der rook. Dat is niet alleen goed voor de
lucht maar ook voor u en de mensen om u
heen. Stookt u ook bewust?
Feestje vieren? Leuk, maar gebruik zo
min mogelijk plastic
Die zomerbarbecue of dat verjaardagsfeest kunnen ook wel zonder plastic borden en bestek. Ga voor borden die u al
thuis in de kast hebt of kies voor kartonnen materiaal. En ook voor vlaggetjes,
rietjes en goodiebags zijn er tegenwoordig
plasticvrije alternatieven. Kijk eens online
voor meer tips. En heeft u toch plastic afval? Zorg er dan voor dat u het in de juiste
bak gooit.

Op woensdag 7 juli 2021 is de gemeente
Zwijndrecht officieel Doortrapgemeente geworden. Wethouder Ronald de Meij (Gezondheid) ontving hiervoor symbolisch een fietstas met promotiemateriaal uit handen van
Meriam Franeker, projectleider van Doortrappen Zuid-Holland.
Als doortrapgemeente is Zwijndrecht ambassadeur van het project ‘Doortrappen, veilig
fietsen tot aan je 100e’. Met dit project wil de
gemeente, samen met lokale partners, ouderen stimuleren en bewust maken om zo mobiel, veilig en fit mogelijk deel te nemen aan
het (fietsende) verkeer.
Bewustwording creëren
“De fietsveiligheid onder oudere fietsers verbeteren is ontzettend belangrijk. Veilig blij-

ven fietsen zorgt voor minder ongelukken,
gezondheidswinst en een betere kwaliteit
van leven. Bewustwording creëren is nodig
en daar helpt dit project bij. Ben je een echte
doortrapper, doe dan zeker mee en blijf langer fit”, aldus wethouder Ronald de Meij.
Check, fietstocht en behendigheid
Tijdens een kick-ff konden verschillende ouderen alvast kennismaken met het ‘Doortrappenproject’. Zij konden meedoen aan
een fietscheck door Groenenveld fietsen,
meedoen aan een fietstocht en een behendigheidsparcours. Op 19 september gaat het
project ‘Doortrappen’ echt van start.
Meer weten over Doortrappen in Zwijndrecht?
Kijk dan op www.zwijndrecht.nl/doortrappen.

Tip Rookvrij bbq’en
Gezellig met de familie bbq-en deze zomer? Trek die grillplaat of elektrische bbq
van zolder. Dat geeft minder geur en min-

Heeft u de groenste tuin?
We zijn erg benieuwd hoe groen uw tuin
is! Daarom organiseren wij ook deze zomer
weer de ‘Groenste Tuin Verkiezing’. Heeft u
geen tuin, maar wel een binnenplaats of balkon met bloemen en planten? Ook dan bent
u van harte welkom om mee te doen.
De grootte van uw tuin is niet belangrijk bij
deze verkiezing. Het gaat om de hoeveelheid
groen, hoe u omgaat met regenwater, of insecten en vogels uw tuin graag bezoeken en
wat u verder nog doet in de tuin om bij te dra-

gen aan een goed milieu en meer biodiversi- Inschrijven kan tot 1 september 2021. Na deze
teit.
datum kiezen we uit alle inzendingen drie genomineerden voor de ‘Groenste Tuin’ plus 3
Hoe werkt het?
genomineerden voor het ‘Groenste Balkon’.
Iedereen in Zwijndrecht en Heerjansdam met Er zijn mooie prijzen voor de 3 genomineereen tuin of balkon mag meedoen. Ga naar den van de ‘Groenste Tuin Verkiezing en voor
www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/groenste- de winnaar van het ‘groenste’ balkon.
tuin en vul het inschrijfformulier in. Ook ontvangen we graag een paar duidelijke foto’s Vragen?
van uw tuin of balkon. Stuur deze naar wijk- Heeft u vragen over deze verkiezing? Stuur dan
bureau@zwijndrecht.nl onder vermelding van een mail naar wijkbureau@zwijndrecht.nl.
uw naam en adres.
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Berichten over uw buurt!

Container of steiger plaatsen
op openbare grond? Vraag eerst
een vergunning aan

Wilt u op de hoogte blijven over besluiten van
de overheid, die van invloed zijn op uw buurt?
Met de e-mailservice van ‘Over uw Buurt’
krijgt u berichten over zaken als bouwplannen, verkeersbesluiten en regelgeving direct
in uw mailbox. Meld u aan via
www.overuwbuurt.overheid.nl.

Gratis hondenpoepzakjes ophalen bij het gemeentehuis
Vanaf 30 juni kunnen hondenbezitters een regels houden. Bij een overtreding kan er een
gratis hanger met hondenpoepzakjes af- proces-verbaal worden opgemaakt.
halen aan de balie van het gemeentehuis.
Handig om aan een hondenriem te hangen
of aan een sleutelbos vast te maken. Wees
er snel bij, want op is op!
Overlast van hondenpoep op straat is één
van de grootste ergernissen van onze inwoners. De hondenbezitter is verplicht om de
hondenpoep op te ruimen, maar in de praktijk gebeurt dit helaas te weinig. Door gratis
hondenpoepzakjes weg te geven, proberen
we de overlast te verminderen én bewustwording te creëren bij de hondenbezitters.
Dagelijks controleren onze handhavers en
(wijk)agenten of hondenbezitters zich aan de

Vergunning aanvragen
Via www.zwijndrecht.nl kunt u de vergunning
aanvragen. Vul in het zoekveld ‘container’ in
en ga naar de tab ‘Steigers, containers en dergelijke plaatsen’, dan komt u snel op de juiste
webpagina. Hier vindt u ook meer informatie

bouwafval. Dit voor de periode van 27
augustus tot en met 01 oktober 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
Door of namens burgemeester en wet- voor het plaatsen van een tijdelijke conhouders of de burgemeester zijn, in de tainerlift aan het Fazantplein 17-123, dit
periode van 05 juli 2021 tot en met 11 juli voor de periode van 13 juli tot en met 13
2021, de volgende beschikkingen afge- augustus 2021.
geven:
Tijdelijke ventvergunning voor het verVergunning gebruik openbare ruimte kopen van aardbeien vanuit een hanvoor het gebruik van een parkeerplaats delswagen voor maandag tot en met zabij de Anjerstraat 62 in Zwijndrecht voor terdag van 09.00 tot 20.00 uur. Dit voor
het plaatsen van een puincontainer voor de periode van 01 juli 2021 tot en met 15
bouwafval. De container is geplaatst op augustus 2021.
30 juni 2021 tot en met 14 juli 2021.
Collectevergunning voor de collecte van
Vergunning gebruik openbare ruimte de Nederlandse Brandwonden Stichting
voor het gebruik van een parkeerplaats van 10 oktober tot en met 16 oktober
bij Duivenvoorde 16 voor het plaatsen 2021.
van een grofvuilcontainer voor bouwafval. De container is geplaatst op 29 juni Melding klein evenement voor het or2021 tot en met 23 juli 2021.
ganiseren van een straat BBQ op 24 juli
Vergunning gebruik openbare ruimte de 2021 aan de Nijhofstraat in Zwijndrecht.
plaatsing van een containerunit in Kort
ambacht Zuid voor het uitvoeren van Evenementenvergunning voor het houeen vaccinatie actie. De containerunit den van het evenement Buitenconcert
wordt geplaats op 12 juli en blijft staat Muziekvereniging EMM op het plein
tot en met donderdag 15 juli 2021. Er voor de Sporthal Den Dam aan de Sportzal worden geïnformeerd en geprikt van laan in Heerjansdam. Het evenement
12.00 tot 20.00 uur.
vindt plaats op 12 juli 2021 van 19.30 tot
en met 20.30 uur.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van een parkeerplaats Evenementenvergunning voor het houbij Symfonie 34 in Zwijndrecht voor het den van het evenement Bouwstad op
plaatsen van een bouwcontainer. Dit locatie Groot Karreveld in Zwijndrecht.
voor de periode van 05 juli 2021 tot en Het evenement vindt plaats van 19 juli
met 14 juli 2021.
2021 tot en met 23 juli 2021 van 09.00
tot 16.30 uur.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van een parkeerplaats Nadere informatie kunt u krijgen bij de
bij Hellenburg 9 in Zwijndrecht voor het afdeling Gemeentewinkel, via telefoonplaatsen van een grofvuilcontainer voor nummer: 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 1 tot en met 8 juli 2021
zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

over de kosten van de vergunning.
Tips voor plaatsing
Let bij het plaatsen van een object op openbare grond in ieder geval op het volgende:
• plaats het object op een zo veilig mogelijke
plek;
• plaats het object op een manier dat u zo
min mogelijk overlast veroorzaakt;
• zorg dat het object zichtbaar is in het donker;
• overleg met de buurt;
• in geval van een bouwcontainer; gooi er
niet teveel vuil in, anders waait het weg.

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info: www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop
- Lindelaan (oostzijde) - halve wegafsluiting – einddatum volgt
- 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

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN

Wanneer u een steiger, container, bouwkeet
of iets anders wilt plaatsen op openbare
grond (bijvoorbeeld in een straat, parkeervak of op een voetpad) heeft u daarvoor een
vergunning nodig. Deze vergunning kunt u
aanvragen bij de gemeente. Doe de aanvraag minimaal drie weken van te voren.

nabij Biesbos-Walburg (2021-174M): plaatsen van een overdekte
fietsenstalling 30-6-2021
Daltonstraat 4 (2021-175): het plaatsen van een schuifpui 2-7-2021
van Oldenbarneltlaan 20 (2021176): plaatsen dakkapel voor- en
achterzijde woning 2-7-2021
Prins Bernhardstraat 27 (2021-177):
het plaatsen van een uitbouw 2-72021
Verweystraat 29 (2021-178): het
plaatsen van dakkapel aan de achterzijde 5-7-2021
Dorpsstraat 111 HJD (2021-179): het
plaatsen van uitbouw aan de achterzijde 5-7-2021
Sportlaan 39 HJD (2021-180): het
plaatsen van een overkapping/
schuur 6-7-2021
Zwaanwijk 12 (2021-182): het plaatsen van een overkapping 7-7-2021
Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 3 HJD (2021-183): kappen 3
bomen 7-7-2021
Swanendrift 12 (2021-184): plaatsen
tuinoverkapping 8-7-2021

•
•
•
•
•
•

- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021
- Rozenlaan Heerjansdam thv huisnummer 27 – kabel en leiding werkzaamheden – 13 juli 2021 08.30 – 16.00 uur
- Gildenweg / westzijde – rioolwerkzaamheden - 13-07-2021
- Witte de Withstraat en omgeving –
grote aanpak
- Jeroen Boschlaan – grote aanpak – 28
juni 2021 t/m december 2021

Sperwerstraat 14 (2021-088): verwijderen muur tussen woonkamer en
keuken 7-7-2021
Parklaan 3 (2021-117): het bouwen
van een zwembad 7-7-2021
Grasbroek 8 (2021-135): plaatsen
dakkapel achterzijde van de woning
7-7-2021
Stationsplein 4A (2021-139): het
plaatsen van gevelreclame 5-7-2021
W.P. Speelmanstraat 5 (2021-140):
plaatsen dakkapel voorzijde van de
woning 7-7-2021
Langeweg 480A HJD (2021-143): het
kappen van 7 bomen 8-7-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 1 tot en
met 8 juli 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6
weken:
•
•
•

Euryzakade 212 (2021-038): het
plaatsen van balkonbeglazing 8-72021
Sportlaan 14K HJD (2021-127): het
legaliseren van de carport 8-7-2021
Bolero 54 (2021-144):plaatsen berging met meterkast 8-7-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een
bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. De
Verleende omgevingsvergunning regu- manier waarop u dit kunt doen staat verliere procedure
derop in deze publicatie.
In de periode van 1 tot en met 8 juli 2021
zijn de volgende aanvragen om een om- Nadere informatie
gevingsvergunning verleend (adres, ac- Meer informatie kunt u krijgen bij de
tiviteit, datum besluit):
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
• Dorpsstraat 92A HJD (2021-085): het gemeente@zwijndrecht.nl.
bouwen van een woning 7-7-2021
•

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,-.

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.
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Gemeenteraad blikt vooruit op begroting
Dinsdag 13 juli 2021 sprak de gemeenteraad over de kadernota. Deze nota geeft de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting die de gemeenteraad in het najaar vaststelt.
Voorafgaand aan de vergadering vroegen wij de raadsfracties in een notendop aan te geven wat zij belangrijk vinden.

Fractieleden van links naar rechts: Fred Loos (fractievoorzitter), Martijn Bosman, Arnold de Jong, Wilco Lubberink (raadslid),
Hans van Genderen (raadscommissielid), Thomas Loos (raadscommissielid), Yvonne Luijcx-Zuidwegt, Marcel van Wingerden, Karim de Kool
en Chris Moorman (raadslid)

ABZ is trots op wat er in de afgelopen jaren we hebben veel gedaan en zijn veel aan het
in Zwijndrecht geïnvesteerd is en nog steeds doen.
wordt. Denk aan de buitenruimte bij Walburg,
riolering en wegen in Oudeland en de Ster- Vanwaar dan die voorzichtigheid? We geven
renbuurt. En het nieuwe zwembad, een gym- meer geld uit dan dat er binnenkomt. Dat
lokaal en de uitbreiding van het winkelcen- kunt u thuis niet en dan kunnen wij binnen
trum Kort Ambacht als huidige voorbeelden.
de gemeente ook niet. ABZ houdt daar de
Er is ruimte gevonden voor de kinderboer- vinger aan de pols.
derij. De aanpak van de riolering in de,
door hevige regenbuien, getroffen gefacebook.com/abzwijndrecht
bieden. We gaan woningen bouwen
en leggen kunstgrasvelden aan bij
“Trots, maar
diverse voetbalverenigingen. Ook
gaat er meer geld naar handhavoorzichtigheid is
ving om zo de ergernissen, als
geboden”
het aan ABZ ligt, rond zwerfafval,
hardrijders, vrachtwagen parkeren
en dergelijke aan te pakken. Oftewel

Fractieleden van links naar rechts: Evert Jan van de Mheen
(fractievoorzitter), Iekje Berg (commissieraadslid),
Johan Limberger (raadslid) en Mirjam Slobbe-Voogt (raadslid)

Gemeenten krijgen wat meer lucht, dat is ook in Zwijndrecht, weer toegankelijker
mooi en meer dan terecht. Er is dus geld moet worden. Begrijpt u het niet of is de
om te besteden, maar waar geven we dat digitale wereld te moeilijk? Dan zou u geaan uit? CDA vindt dat de toeslagenaffaire woon bij de gemeente naar binnen kunnen
duidelijk heeft gemaakt dat de overheid stappen, zoals dat vroeger ook kon. De gever van de burgers af staat. De overheid, meente is er voor u en niet andersom.
ook de gemeente is vaak moeilijk bereikbaar. Veel, zo niet alles, moet digitaal en cda.nl/zwijndrecht
lang niet alles is voor iedereen
goed te begrijpen. CDA vindt
dat er weer één loket moet
komen, waar u met uw
vragen terecht kunt. Dat
“Terug naar
vinden wij niet alleen,
één loket voor
dat vindt ook de natial uw vragen”
onale ombudsman. Wij
vinden dat de gemeente,

Fractieleden van links naar rechts: Marleen Willemse-Slobbe
(raadscommissielid), Andries van Gemerden (fractievoorzitter),
Reinier van Hartingsveldt, Jacob van der Duijn Schouten, Liesbeth van
Utrecht-Schuurman en Gerjan Bossenbroek (raadslid)

Een huis zonder goede basis is instabiel en
zakt weg. Ook een gemeente zonder stevige
basis wankelt. Dit zorgt voor onzekerheden
bij inwoners en dat willen we voorkomen. Een
rotsvaste basis onder ons beleid is nodig.
Voor inspelen op ontwikkelingen, waar weinig grip op is, is verandering nodig. En het
begin is er!

Geen verhoging van de OZB, behalve inflatiecorrectie. Afval scheiden moet een lastenverlichting voor de inwoners opleveren van
10%. De Kiboe-hoeve is dringend aan renovatie toe, wat ons betreft alleen op de huidige
plek. Het karakteristieke gebouw zorgt voor
beleving en emotie.

Door de actieve bijdrage van
Zwijndrecht komt er extra geld
“Een rotsvaste
uit Den Haag vrij voor de stijgende zorgkosten. De inzet
basis onder ons
van zorgmariniers blijft hard
beleid is nodig”
nodig. Onze taak is ook om
schulden vroeg te signaleren.
Ook daar gaat de gemeente
voortvarend mee aan de slag. De
gemeente moet minder duur worden.

Goede communicatie met inwoners
is belangrijk om vertrouwen in de
gemeente te krijgen en houden.
Daar willen wij nog meer op inzetten!

Fractieleden van links naar rechts: Daniella Verspaandonk (raadslid),
Nico Kilsdonk (raadscommissielid), Ron Bijl (raadslid) en
Robert Kreukniet (fractievoorzitter).

De laatste kadernota van deze raadsperiode. We zien de eerste tekenen van een afbuigenDat betekent ook de laatste mogelijkheid om de stijging van de zorgkosten. Maar we moein de begroting speerpunten uit het Raads- ten afwachten of de, te verwachten, compenprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ op te ne- satie vanuit Den Haag voldoende zal zijn om
men. We zijn stevig aan het investeren in het de tekorten op te vangen. We varen sinds
ruimtelijke, fysieke en sociale domein. Deze de begroting 2021 “scherp aan de wind” wat
investeringen zijn nodig om van Zwijndrecht financiën betreft. Laten we wel opletten dat
een sterke en toekomstbehet Zwijndrechtse schip niet kapseist, omdat
stendige gemeente te
we te scherp aan de wind varen.
maken. De koers uit
het Raadsprogramma
zwijndrecht.vvd.nl
“We varen
heeft maatschappesinds de begroting
lijk effect. Dit zien
2021 scherp aan
we ook daadwerkelijk terug in de kade wind”
dernota.
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Fractieleden van links naar rechts: Cynthia van der Graaf
(raadscommissielid), Sabine Schipper (fractievoorzitter) en
Frank Trijsburg (raadslid).

Drie jaar geleden zette D66 de handtekening Doorzetten. Juist nu! En harder inzetten op
onder het Raadsprogramma ‘Krachtig Zwijn- onder andere afval(stoffenheffing) en inwodrecht’. Een ambitieus programma met focus nersparticipatie. Daarnaast moeten we onze
op zorg, welzijn en bouwen. Met deze Kader- financiële situatie in de gaten houden. Bestenota zien we het Raadsprogramma aan het den we het geld aan de juiste dingen? Hebwerk. Er zijn fikse veranderingen in gang ge- ben we onze basis op orde?
zet. Zo wordt het sociaal domein getransformeerd. We gaan weer over ons eigen beleid, D66 zet door. Juist nu!
doen wat het beste is voor onze inwoners
en stellen hen centraal. Ook worden huizen zwijndrecht.d66.nl
gebouwd. Eindelijk gaan palen de grond in en
wordt gebouwd in het midden en hogere
segment én voor starters. Een broodnodige ontwikkeling.
Zijn we er dan? Is Zwijndrecht
het krachtige Zwijndrecht dat we
“Doorzetten.
voor ogen hadden? Kunnen we
Juist nu!”
achteroverleunen? Nee. Zowel gemeenteraad als college moet flink
aan de bak om van Zwijndrecht
het krachtige Zwijndrecht te maken.

Fractieleden van links naar rechts: Freek Hartmeijer
(fractievoorzitter), Evelien van der Linden (raadslid) en John
Struijs (raadscommissielid).

Het is fijn dat er weer gebouwd wordt in Als Zwijndrechtse Plus Partij hechten wij
Zwijndrecht, maar dat neemt niet weg dat er groot belang aan burgerparticipatie.
wensen zijn vanuit burgers. Betrokkenheid
van burgers blijft hierin van cruciaal belang. zwijndrechtsepluspartij.nl
Burgers hechten namelijk aan een groene en
veilige leefomgeving. Daarbij zal de gemeente rekening moeten houden met
het kappen van bomen die ouder zijn
dan 40 á 50 jaar. Dat is tevens ook
“Betrokkenheid
het dilemma waar de gemeente
van burgers
tegen aanloopt. We willen vergroeblijft van
ning in onze gemeente, maar als
er gebouwd moet worden, telt dat
cruciaal belang”
niet meer.
We moeten de enkele historische gebouwen en bomen die wij in onze gemeente nog
rijk zijn koesteren. Er zuinig mee zijn. Er is al
genoeg gesloopt in de afgelopen decennia.

Zelf politiek actief worden?
Cursus ‘Politiek Actief’ start weer in september

Fractieleden van links naar rechts: Hilda Rijnaard (raadscommissielid), Nihat Kahveci (raadslid), Gerard Slotema (fractievoorzitter) en André Veth (raadscommissielid).

In de kadernota geen woord over ons Deltaplan armoede. Het uitvoeringplan loopt
door in 2022 en dat is maar goed ook. De
doelstelling ‘kinderen die in armoede opgroeien voor de helft terugdringen’ is nog
lang niet gehaald.

woningen dichtbij het station? En waarom
bouwen we tiny houses en geen tiny appartments?

Inwoners van Zwijndrecht, u moet weten
dat de gemeente naar u luistert, uw mening telt en dat stimuleren en waarderen
Zwijndrecht moet flink wat huizen
we. Toch zijn er nog genoeg voorbeelden
bouwen om aan de huidige
waarin inwoners zich niet gehoord
vraag te voldoen. Laten
voelen. Dit moet anders! De eerwe daarin buiten beder opgestelde participatiewijzer
“Laten we
staande normen en
moet daarom verplicht worden
buiten bestaande
paden denken. Zie
gesteld voor elk project.
het aantal parkeernormen en paden
plekken en het minizwijndrecht.pvda.nl
denken als het gaat
mumaantal vierkante
om armoede, wonen
meter per woning,
terwijl het aantal éénen participatie”
en
tweepersoonshuishouden toeneemt. Kunnen
we woningen niet splitsen?
Zijn veel parkeerplekken nodig bij

Afgelopen dinsdag behandelde deze raad
zijn laatste kadernota. In maart 2022 zijn
er verkiezingen en kunnen inwoners van
Zwijndrecht weer kiezen voor een nieuwe
raad. Bent u zelf ook erg geïnteresseerd
in politiek, benieuwd hoe de gemeenteraad werkt en hoe u zelf invloed uit kunt
oefenen? Meedoen in de lokale politiek is
misschien wel eenvoudiger en leuker dan
u denkt. In mei en juni organiseerde de

gemeente in samenwerking met Prodemos
een cursus Politiek Actief. De cursus was
een groot succes. In september starten we
daarom met een nieuwe cursus Politiek Actief. Wilt u meedoen in september? Meld u
dan snel aan via griffie@zwijndrecht.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.raadzwijndrecht.nl.

