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Coronapakket Cultuur Zwijndrecht is vanaf 1 juli beschikbaar
Op dinsdag 29 juni 2021 is de gemeenteraad van Zwijndrecht akkoord gegaan met
het beschikbaar stellen van €399.000 voor
het Corona Pakket Cultuur 2020-2021. Dit
om de hard getroffen culturele sector in de
gemeente overeind te houden en een nieuwe impuls te geven.

Geen luxe
Wethouder Ronald de Meij: “Cultuur is geen
luxe maar een onmisbaar onderdeel van onze
samenleving, het máákt een samenleving.
De crisis heeft niet alleen de organisaties en
mensen geraakt die werken in deze sector,
maar ook burgers, de lokale economie en het
leefklimaat. Met dit coronapakket kunnen we
Alle culturele organisaties en initiatieven in met elkaar het culturele leven in Zwijndrecht
Zwijndrecht, gesubsidieerde en ongesubsi- weer op gang krijgen. Ik hoop dat veel mendieerde, komen in aanmerking voor deze on- sen gebruik maken van dit pakket.”
dersteuning en kunnen deze vanaf 1 juli 2021
via de gemeentelijke website aanvragen. Het Informatie
pakket bestaat uit drie onderdelen: financiële De regeling kan vanaf 1 juli 2021 aangevraagd
noodsteun, activiteiten coronaproof facilite- worden. De regeling, voorwaarden en het
ren en uitvoeren, en het versterken van de aanvraagformulier zijn beschikbaar via
culturele sector voor de toekomst.
www.zwijndrecht.nl/cultuurpakket.

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.

www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/groenstetuin
en vul het inschrijfformulier in. Ook ontvangen we graag een paar duidelijke foto’s van
uw tuin of balkon. Stuur deze naar wijkbureau@zwijndrecht.nl onder vermelding van
uw naam en adres.

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 dragen aan een goed milieu en meer biodiversiteit.

Inschrijven kan tot 1 september 2021. Na deze
datum kiezen we uit alle inzendingen drie genomineerden voor de ‘Groenste Tuin’ plus 3
genomineerden voor het ‘Groenste Balkon’.
Er zijn mooie prijzen voor de 3 genomineerden van de ‘Groenste Tuin Verkiezing en voor
de winnaar van het ‘groenste’ balkon.

Hoe werkt het?
Vragen?
Iedereen in Zwijndrecht en Heerjansdam met Heeft u vragen over deze verkiezing? Stuur
een tuin of balkon mag meedoen. Ga naar dan een mail naar wijkbureau@zwijndrecht.nl.

Hoe ziet de wijk Noord er over
10 jaar uit?

Zwijndrecht benadert actief
gezinnen met afwijzing pgb
jeugdhulp door inkomenstoets

Hoe kan het mooier en wat moet er verbeteren? Hoe maken we van Noord een aantrekkelijke wijk om in te wonen of werken.
Een wijk die klaar is voor de toekomst, met
schone energie en ingesteld op klimaatverandering. Met buurten waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en waar men oog heeft
voor elkaar. Om de wensen en dromen voor
Noord op te halen gaat de gemeente na de
zomervakantie de wijk in. De input wordt gebruikt voor een plan voor de toekomst van
de wijk Noord.

In het plan komen de doelen en wensen voor
de wijk te staan. Zijn er in de toekomst bouwGemeente Zwijndrecht gaat actief de gezin- men waarin zij het college van B&W oproept plannen of ideeën voor een nieuwe inrichting
nen benaderen die op basis van de inkomen- deze acties op te pakken. Het college steunt van de straat? Dan kijken we of die passen bij
stoets geen persoonsgebonden budget (pgb) de motie.
de doelen en wensen voor de wijk. Om te kovoor jeugdhulp toegewezen hebben gekregen.
Uitspraak CRvB
Op 9 juni 2021 heeft de Centrale raad voor BeDe gezinnen die daarbij geen vervangende zorg roep (CRvB) geoordeeld dat de inkomenstoets
hebben gekregen (zogeheten zorg in natura) niet is toegestaan bij het toekennen van een
en die nog steeds zorg nodig hebben, kunnen pgb in het kader van de Jeugdwet. Hiermee
een nieuwe aanvraag indienen voor een pgb. komt de CRvB terug op haar uitspraak uit 2019.
De inkomenstoets wordt niet meer toegepast. Op basis van die uitspraak hebben meerdere
In Zwijndrecht gaat het om enkele gezinnen. gemeenten in Nederland de inkomenstoets
Ook gaat de gemeente samen met de gezinnen ingevoerd. Hierbij wordt gekeken of het betrefin kaart brengen wat de gevolgen van de afwij- fende gezin voldoende eigen middelen heeft
zing zijn geweest zodat de gemeente hen een om de hulp te bekostigen.
maatwerkoplossing aan kan bieden.
Na de uitspraak van 9 juni gaf de gemeente
Op dinsdag 29 juni 2021 heeft de gemeente- Zwijndrecht aan per direct met de inkomensraad een motie met deze strekking aangeno- toets te stoppen.

men tot het plan heeft de gemeente eerst een
gebiedsagenda gemaakt, met daarin de belangrijkste onderwerpen. De gebiedsagenda
wordt gebruikt om met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek
te gaan.
Wensen en dromen ophalen
In de eerste helft van september staan we op
verschillende plekken in de wijk om met inwoners in gesprek te gaan. Daarnaast is het
ook mogelijk een enquête in te vullen. Deze
week worden alle inwoners van de wijk Noord
geïnformeerd. Zij ontvangen een brief en flyer
met daarop de punten waarover wij graag in
gesprek gaan met elkaar.
Kijk op www.diztrikt.nu voor meer informatie.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Nieuw leven vieren

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Samen vol energie op weg
Ons klimaat verandert. We krijgen meer
last van droogte, hitte en hevige regenval omdat de aarde opwarmt. De grootste
oorzaak hiervan is het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Daarom
maken we de overstap naar duurzame
energiebronnen. We noemen dat de energietransitie. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft vorige week dinsdag 29 juni
ingestemd met twee belangrijke stukken
inzake de energietransitie.

Een praktische aanpak met een ‘gezonde
dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal.
Transitievisie Warmte 2021
Ten tweede heeft de raad 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. Ook is er gekeken naar de duurzaamheid van de oplossing en de impact op de openbare ruimte.
Voor iedere buurt is een route uitgestippeld met het perspectief voor aardgasvrije
warmte en een fasering op hoofdlijnen. Een
belangrijke eerste stap voor alle wijken is
isoleren van woningen en gebouwen en andere vormen van energie besparen.

Allereerst is de Regionale Energiestrategie
Drechtsteden 1.0 vastgesteld. Hierin staat
hoe de regio Drechtsteden gaat bijdragen
aan het opwekken van meer duurzame
energie. We streven in de Drechtsteden
naar een energietransitie waar de lusten en
lasten eerlijk worden verdeeld. Het is be- Meer weten over de energietransitie? Lees
langrijk om, op basis van een gedegen ana- de publieksvriendelijke versies van beide
lyse, keuzes te maken die kunnen rekenen stukken op www.zwijndrecht.nl/duurzaam
op een breed draagvlak in de samenleving.

Raad stemt in met aankoop van gebouw coffeeshop
Xpresso
De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft
dinsdag 29 juni met een ruime meerderheid ingestemd met de aankoop van het
gebouw aan het IJsselmeer 27 in Zwijndrecht, waar vroeger coffeeshop Xpresso
in was gevestigd. Daarmee koopt de gemeente het pand terug, dat in 2015 was
verkocht aan stichting Het Dilemma, de
stichting die Xpresso exploiteerde. Met
de aankoop van het gebouw is €425.000
gemoeid.
Op basis van het ‘Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021’ is in Zwijndrecht één, niet-commerciële coffeeshop toegestaan. Jarenlang
was Xpresso de coffeeshop in de gemeente,
maar deze zaak sloot in november 2019 zijn
deuren, omdat er geen geldige exploitatievergunning meer was.
“Deze aankoop is noodzakelijk, omdat we
een niet-commerciële coffeeshop op die
locatie willen”, gaf Evert Jan van de Mheen
(CDA) aan. “Andere geschikte plekken liggen niet voor het oprapen. De oude locatie
voldeed, de aankoop is een logische stap”,
aldus Sabine Schipper (D66).

Alleen de ChristenUnie/SGP stemde niet in
met het voorstel. De partij heeft zich altijd
uitgesproken tegen een coffeeshop binnen
de gemeentegrenzen. Andries van Gemerden (ChristenUnie/SGP): “We hebben te
maken met een falend gedoogbeleid. Daar
plukken we lokaal de vruchten van. Wat ons
betreft komt er iets anders op deze locatie
dan een coffeeshop.”
Locatie
Als het aan de gemeente ligt, komt de nieuwe, niet-commerciële coffeeshop terug in
het pand aan het IJsselmeer 27. Kandidaten
voor het exploiteren van een coffeeshop
mogen eventueel zelf ook een andere, geschikte locatie aandragen, al betwijfelt het
college of die plekken er wel zijn. “Een ondernemer kan zelf ook met een locatie komen. Dit college is altijd ontvankelijk voor
betere initiatieven dan zij zelf heeft, maar in
dit geval acht ik die kans niet groot”, stelde
wethouder Tycho Jansen.
De inschrijftermijn voor kandidaten die een
niet-commerciële coffeeshop in Zwijndrecht
willen exploiteren, liep tot en met 30 juni
2021.

De gemeenteraad praat over de Kadernota 2022 op 13
juli: 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. De gemeenteraad bespreekt de kadernota op 13 juli
2021 vanaf 14.00 uur.
De komende jaren blijven investeren in beleid en in projecten centraal staan in het
debat van de gemeenteraad over de kadernota. Door vernieuwde samenwerking in
de regio zal de gemeenteraad de komende
jaren vooral in het sociaal domein meer
beleid lokaal kunnen bepalen. 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 en de keuze
om te investeren in onze eigen organisatie

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

Frank Trijsburg
Raadslid D66

Een nieuw jong leven vieren en
een goede toekomst?
Er gaan veel dingen veranderen
zoals nieuwe energie- en warmtebronnen, beter geïsoleerde huizen, bewust omgaan met grondstoffen voor hergebruik, maar ook
hoe wij ons meer bewust zullen
worden van onze keuzes en verantwoordelijkheden. Dat is allemaal hard nodig.
Op 29 juni jl. is door de gehele
Zwijndrechtse gemeenteraad het
Programma Duurzaamheid aangenomen. Voor D66 een feestelijk
moment want iedereen realiseert
zich dat het recht van leven en een
gezonde en duurzame toekomst
samen moeten gaan.
Het Programma Duurzaamheid
zoekt verbinding tussen alle aspec-

ten van economie en samenleving,
goed om het te lezen en hierin mee
te denken. Net als veel jongeren
dat al doen. Veel jonge mensen
pakken gelukkig hun toekomst
en met recht. Een prachtig voorbeeld is dat van jongeklimaatbeweging.nl. Enthousiaste mensen
die met talloze initiatieven samen
met ruim 50 jongerenorganisaties
opkomen voor een duurzame toekomst. Hoe bemoedigend is dat?
Links:
Programma Duurzaamheid:
www.raadzwijndrecht.nl (Vergaderstukken/Gemeenteraad 29 juni)
jongeklimaatbeweging.nl

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
fj.trijsburg@zwijndrecht.nl

Agenda behandeling kadernota 2022 13 juli 2021
1. Opening: 14:00 uur
2. Agenda
- Ter vaststelling
3. Spreekrecht burgers
- Inspraak mogelijk o.g.v. art. 31 van het
Reglement van Orde1
4. Kadernota 2022
1ste termijn, algemene beschouwingen
en
indienen moties en amendementen
30 minuten schorsing
Reactie in 1ste termijn van collegezijde
5. Schorsing voor fractie beraad 17.30
uur

7. Besluitvorming:
a. Kadernota 2022 (2021-0078354)
- Amendement(en)
- Kadernota
- Motie(s)
b. Jaarstukken 2020 (2021-0062589)
8. Besluitenlijst van 29 juni 2021
- Ter vaststelling
9. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen moties en
		 schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten
10. Sluiting

6. Vervolg vergadering Kadernota 2022
(tweede termijn) 19.30 uur
Tweede termijn fracties o.m. onderling
debat
Tweede termijn college

Zorg en ondersteuning via de
Wmo
De meeste mensen willen graag zelfstandig
wonen en meedoen in de samenleving. Soms
is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld
omdat u door uw leeftijd, ziekte of een beperking niet alles zelf kunt doen. Dan komt u
misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

kunt een voorziening aanvragen bij de Wmo
afdeling van de Sociale Dienst Drechtsteden.
U krijgt dan eerst een gesprek waarin uw situatie wordt besproken.
Mocht u hulp nodig hebben bij een aanvraag
Wmo of wilt u meer informatie, dan kunt u een
afspraak maken bij bureau Sociaal Raadslieden. Ook in deze coronatijd zijn er spreekuren
in het gemeentehuis. U kunt daarvoor bellen
op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30
tot 12 uur en op dinsdagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur.

De gemeenteraad vergadert in het Hotel
Ara hotel. Inwoners zijn van harte welkom
de vergadering digitaal te volgen.

Er zijn verschillende voorzieningen. U kunt
huishoudelijke hulp nodig hebben, vervoer
ergens naartoe, een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel, een
aanpassing in de woning of u wilt graag een
dagbesteding. Indien u voor een voorziening Het telefoonnummer van Sociaal Raadslieden
in aanmerking komt, betaalt u wel een eigen is 078-770 37 20. Mailen kan ook:
bijdrage, behalve minderjarige kinderen. U sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl

Inspreken
Inwoners kunnen gebruik maken van het
spreekrecht bij aanvang van de vergadering
over de kadernota. Meld dit tot 4 uur vóór de
vergadering via griife@zwijndrecht.nl.
Voor het lezen van de kadernota, informatie over de meest actuele agenda en het
volgen van de vergadering kijk op onze
website www.raadzwijndrecht.nl

Uiteraard kunt u ook voor andere vragen bij Sociaal Raadslieden terecht, zoals op het
gebied van uitkeringen/sociale zekerheid (zoals bijstand, WW, WIA, kinderbijslag,
AOW); Vreemdelingenrecht (waaronder verblijfsvergunning, visa, gezinshereniging);
Personen- en familierecht (bijvoorbeeld naamswijziging, gezag, echtscheiding en alimentatie); Belastingen / Toeslagen; Schulden / Beslagvrije voet; Arbeids- en ontslagzaken en Consumentenzaken.

De kadernota geeft de uitgangspunten
voor de begroting 2022 en jaren daarna.
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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

- 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

Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) in de
Drechtsteden
Bent u actief als zelfstandige in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig?
Voor u is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Vanaf 1

juli 2021 is Tozo-5 van kracht. Aanvragen
Tozo-5 kunnen tot 1 oktober 2021 worden
ingediend. Kijk voor de voorwaarden en het
aanvragen van Tozo-5 op
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode
van 28 juni 2021 tot en met 04 juli 2021, de
volgende beschikkingen afgegeven:
Vergunning gebruik openbare ruimte voor
het plaatsen van een opslag/depot (20m2
x 20m2) ten behoeve van opslag van materialen inzake het project rioolvervanging
en herinrichting Witte de Withstraat e.o.
in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 28
juni 2021 tot en met 25 februari 2022. Een
en ander wordt met bouwhekken afgesloten.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van een parkeerplaats
bij de Lodewijk van Nassaustraat in Zwijndrecht voor het plaatsen van een container
(6m3). De container is geplaatst op 21 juni
en blijft staan tot 23 juli 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van een parkeerplaats bij
de Prins Mauritsstraat 31 in Zwijndrecht
voor het plaatsen van een afvalcontainer.
Dit voor de periode van 17 juni 2021 tot en
met 07 juli 2021.

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

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BEKENDMAKINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 24 juni tot en met 1 juli
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):

Bekendmaking verkeersbesluiten

plaats tussen 15.00 en 22.00 uur.

•

•
•

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 24 juni tot en met 1 juli
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning verleend (adres,
activiteit, datum besluit):
•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van een parkeerplaats
bij de Jacob Catsstraat in Zwijndrecht voor
het plaatsen van een afvalcontainer. Dit
voor de periode van 28 juni 2021 tot en
met 19 juli 2021.

•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een afvalcontainer
(8m2) aan de Maasboulevard in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 01 juli 2021
tot en met 26 augustus 2021.

•

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een springkussen
op 07 augustus 2021 van 09.00 tot 22.00
uur op een grasveld bij de Jan Vrolijkstraat
in Zwijndrecht. Tevens wordt er een snackcar op een parkeerplaats aldaar geplaatst.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van twee tot drie parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de
Cort van der Lindenstraat in Zwijndrecht.
Dit voor de periode van 14 mei 2021 tot en
met 30 juli 2021.
Melding klein evenement voor het organiseren van een buitenspeeldag op 4 september 2021 in de straat voor het Badhuis
tussen het Oranjeplein en de Julianastraat
in Zwijndrecht.
Melding klein evenement voor het organiseren van een eindtoernooi met feest
van de Helmink Heroes op 10 juli 2021.
Dit eindtoernooi wordt gehouden in de
Develhal en buiten in de sportkooi aan de
Parklaan in Zwijndrecht.
Melding klein evenement voor het organiseren van een straatfeestje op 10 juli 2021
op het grasveld nabij de Fresia/Narcisstraat in Zwijndrecht. Het evenement vindt

Roerdompstraat 58 (2021-171): het
aanleggen van een in-/uitrit 25-62021
De Kring 11K01 (2021-172): het
uitbreiden van het terras 25-6-2021
Lindtsedijk 14 (2021-173): het
restaureren en aanpassen van het
voormalig kantoor 25-6-2021

•

•

•

•

•

Jollensteiger 48 (2020-242): het
realiseren van een dakterras en een
dakopbouw 29-6-2021
Molenweg 66A HJD (2021-063): het
verwijderen van de houten schuur
en het plaatsen van een schuur met
overkapping 29-6-2021
Dorpsstraat 211A HJD (2021-090):
het plaatsen van 3 dakkapellen aan
de voorzijde van de woning 1-7-2021
Hilverbeek 13 (2021-094): het bouwen van een aanbouw aan de zijkant
van de woning 29-6-2021
Laan van Nederhoven 29 (2021101): het realiseren van een dakopbouw en het wijzigen van gevelkozijnen 28-6-2021
Landmanweg 25 (2021-104): het
realiseren van een wandoorbraak
29-6-2021
Hoornwijk 27 (2021-132): het plaatsen van een raam in de zijgevel van
de woning 29-6-2021
Willem Schippersweg 12 (2021134): het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
29-6-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 24 juni tot en
met 1 juli 2021 van de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning de beslistermijn
verlengd met een termijn van 6 weken:
•

Grasbroek 8 (2021-135): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 29-6-2021

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.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op woensdag 30 juni 2021
de volgende Onttrekking Openbaarheid
bekendgemaakt in de Staatscourant.
Dit betreft de volgende besluiten (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1. Een deel van de openbare weg aan Winkelcentrum Kort Ambacht, zoals met
een donkergrijs vlak aangegeven in de
bijgaande tekening “Concept Schetsontwerp Kort Ambachtlaan 2” van 6
april 2021 te onttrekken aan de openbaarheid op grond van artikel 7 juncto
9 lid 1 van de Wegenwet.
2. Dit besluit in werking te laten treden op
een nader door het college te bepalen
datum.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van donderdag 1
juli 2021 tot en met tot en met donderdag
12 augustus 2021 bezwaar maken bij het
college van Burgemeester en wethouders.
De manier waarop u dit kunt doen, staat
elders op deze pagina.
Nadere informatie
De stukken liggen tot 12 augustus 2021 ter
inzage op het gemeentehuis. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
projectleider Nico Mol, via telefoon: 14
078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.
nl.
Z-21-386861
Bekendmaking
wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten om, naar aanleiding van een daartoe ontvangen verzoek,
zijnde een restaurant handelend onder de
naam Bar & Kitchen ‘t Waaltje, gelegen
aan de Molenweg 37 te Heerjansdam in
het belang van de bescherming van het
milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen. Het betreft het overnemen van het
bedrijf gelegen aan de Molenweg 37 te
Heerjansdam. Bij de melding is een akoestische rapport ingediend. Het opleggen
van maatwerkvoorschriften gebeurt op
grond van het bepaalde in artikel 8:42 van
de Wet milieubeheer en het bepaalde in
het “Activiteitenbesluit milieubeheer”.
De beschikking met bijbehorende stukken
is op afspraak tijdens kantooruren in te
zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht.
Via telefoonnummer 078-770 8585 kunt u
een afspraak maken.

Bezwaar maken
Een ieder kan tegen dit besluit op grond
van de Algemene wet bestuursrecht een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is
verzonden. Dit kan bij burgemeester en
wethouders van Zwijndrecht, Postbus 15,
3330 AA, Zwijndrecht. Het bezwaarschrift
moet zijn voorzien van een handtekening
en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de reden van
het bezwaar. Op de enveloppe en in het
bezwaarschrift moet duidelijk worden vermeld: “Bezwaarschrift”.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de
aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit
niet tegen. Heeft men er veel belang bij
dat dit besluit niet in werking treedt, dan
kan een ieder, die een bezwaarschrift
heeft ingediend, de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam) verzoeken om een voorlopige
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek
wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Men kan digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u
een elektronische handtekening (DigiD of
eHerkenning) nodig.
Anterieure overeenkomst project Prinses
Margrietstraat 10 te Zwijndrecht
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van de op 28 april 2021, voorafgaand
aan de herziening van het bestemmingsplan Prinses Margrietstraat 10 Zwijndrecht,
gesloten anterieure overeenkomst. In de
overeenkomst heeft de gemeente afspraken vastgelegd rondom de exploitatiekosten die samenhangen met het project.
Inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf 8 juli 2021
gedurende zes weken ter inzage. In verband met Corona geven wij er de voorkeur
aan om de gedigitaliseerde bestanden op
verzoek toe te mailen. (U kunt dit vragen
via: vergunningen@zwijndrecht.nl). De
zakelijke beschrijving is ook in te zien op
www.zwijndrecht.nl (onder nieuws en bekendmaking -> bekendmakingen).
Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14078 of per e-mail: vergunningen@zwijndrecht.nl

Vastgesteld voorbereidingsbesluit Stationskwartier Zwijndrecht
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.7, lid 7 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2021 heeft besloten:
1. Te bepalen dat een bestemmingsplan
verbrede reikwijdte wordt voorbereid
voor het Stationskwartier, zoals vervat
in de bestandenset met planidentificatie
NL.IMRO.0642.VB14Stationskwart-3002 en zoals is aangegeven op
de bij dit besluit behorende verbeelding, gedateerd 12 mei 2021;
2. Te bepalen dat het verboden is om het
gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen;
3. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij
een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod,
mits de voorgenomen wijziging van het
gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan verbrede reikwijdte;
4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van
de dag van terinzagelegging.
Het voorbereidingsbesluit is erop gericht
om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in het plangebied te
voorkomen. Het voorbereidingsbesluit
heeft een werkingsduur van 1 jaar. Aangezien het plan met ingang van 8 juli 2021 ter
inzage ligt, is het voorbereidingsbesluit
met ingang van 8 juli 2021 in werking getreden.
Inzage
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij
behorende verbeelding liggen met ingang
van donderdag 8 juli 2021 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 13.00-20.00 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 of telefonisch contact op te
nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (telefoonnr. 14 078).
Het voorbereidingsbesluit is ook in te zien
op www.zwijndrecht.nl via de link ‘Ruimtelijke plannen’ (onder de blauwe buttons)
-> Ruimtelijke plannen -> Voorbereidingsbesluit) en daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl door aan de
linkerzijde bij ‘Plannen zoeken’ -> ‘Plannaam of – nummer’ de volgende code in
te voeren: ‘NL.IMRO.0642.VB14Stationskwart-3002’).
Een voorbereidingsbesluit is geen besluit
in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar maken of beroep
instellen.

woensdag 7 juli 2021

Bekendmakingen (vervolg)
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149-151, locatie
‘t Hoff, ontwerpbesluit hogere grenswaarden en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
‘Lindtsebenedendijk 149-151, locatie ‘t
Hoff’. Tevens geven burgemeester en wethouders van Zwijndrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder en
het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Het plangebied is gelegen aan de Lindtsebenedendijk 149-151, locatie ‘t Hoff en
wordt begrensd door de Korenbloemstraat aan de noordwestzijde, de Lindtsebenedendijk aan de zuidwestzijde,
de Burgemeester van ‘t Hoffweg aan de
zuidoostzijde en de watergang parallel
aan de Leeuwenbekstraat aan de noordoostzijde. Binnen het plangebied is een
programma voorzien van maximaal 24
woonzorgwoningen op de plek van de
boerderij en 37 eengezinswoningen op het
overige deel van de locatie. Voor het bouwen van deze woningen is een herziening
van het bestemmingsplan nodig. Voor het
plangebied is een beeldkwaliteitsplan
vastgesteld als nadere uitwerking op de
welstandsnota waarmee sturing wordt
gegeven aan de keuzes voor de architectonische uitwerking. Het beeldkwaliteitsplan vormt na vaststelling de welstandsnota voor het plangebied en dient bij de
totstandkoming van de plannen als welstandtoets in het kader van de omgevingsvergunning.
Ter plaatse van de nieuwe woningen wordt
door het verkeer op de Lindtsedijk, Burgemeester van ‘t Hoffweg en de activiteiten
op het industrieterrein Dordt-West/Groote
Lindt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder.
Voor realisatie van dit bouwplan zijn voor
26 woningen vanwege wegverkeerslawaai
en voor 37 woningen en 24 zorgwoningen

vanwege industrielawaai hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder nodig.
In Bijlage D 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat stedelijke ontwikkelingsprojecten bestaande
uit 2000 woningen of meer m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder deze drempelwaarde,
waardoor kan worden volstaan met een
vormvrije m.e.r.-beoordeling. Uit paragraaf 6.1 van de toelichting van het bestemmingsplan dat is aangemerkt als
aanmeldnotitie blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen die
het opstellen van een milieueffectrapport
noodzakelijk maken. Burgemeester en
wethouders hebben besloten dat er geen
milieueffectrapportage hoeft te worden
opgesteld.
Crisis- en herstelwet
Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw
van meer dan 11 woningen, waardoor afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet (Chw) van toepassing is op dit
bestemmingsplan. De voorgenomen ontwikkeling valt onder categorie 3.1 van bijlage 1 Chw, waardoor de beroepsprocedure kan worden versneld. Uit afdeling 2 Chw
volgt onder meer dat alle beroepsgronden
direct in het beroepschrift moeten worden
opgenomen, dat de beroepsgronden na
afloop van de beroepstermijn niet meer
kunnen worden aangevuld en dat de bestuursrechter binnen zes maanden na
afloop van de beroepstermijn uitspraak
doet.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan (met bijbehorende stukken) en het ontwerpbesluit
hogere waarden Wet geluidhinder liggen
vanaf 8 juli 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 13.00-20.00 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 of telefonisch een afspraak
te maken via telefoonnummer 14 078.

gemeenteraad en burgemeester en wethouders worden betrokken. Nadat respectievelijk de gemeenteraad en burgemeester en wethouder zijn/hun besluit(en)
heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk
worden bericht.

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

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2021
en werkt terug tot en met 1 juli 2021.

Plan voor nieuwbouw Van ‘t Hoffboerderij
Het ontwerpbestemmingsplan (met bijbehorende stukken) en het ontwerpbesluit
hogere waarden zijn ook in te zien op
www.zwijndrecht.nl via de link ‘Ruimtelijke plannen’ (onder de blauwe buttons)
-> Ruimtelijke plannen -> Ontwerpbestemmingsplan) en daarnaast is het
bestemmingsplan te raadplegen op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl door
aan de linkerzijde bij ‘Plannen zoeken’ ->
‘Plannaam of – nummer’ de volgende code
in te voeren: NL.IMRO.0642.BP07HerztHoff-2001.
Zienswijze
Eenieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen
op het ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden
naar voren brengen onder vermelding
van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Lindtsebenedendijk 149-151, locatie ‘t
Hoff’ of ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere
grenswaarden Lindtsebenedendijk 149151, locatie ‘t Hoff’ 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 14
078).
Vervolgprocedure
De gemeenteraad zal een besluit nemen
over vaststelling van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zullen
een besluit nemen over het verlenen van
de hogere grenswaarden. De zienswijzen die worden ingediend, zullen bij de
besluitvorming door respectievelijk de

De oude boerderij op de hoek van de
Lindtsebenedendijk en de Burgemeester
van ‘t Hoffweg wordt herbouwd. In het
nieuwe gebouw komt een woonzorgvoorziening met maximaal 24 appartementen.
Het gebouw ernaast wordt gesloopt om
plaats te maken voor 37 koopwoningen
met tuin. Een deel van deze huizen komt
op de sportvelden die nu niet meer in gebruik zijn.
Boksschool Diamond Gym en Twirlteam
Accelerando gebruiken de gebouwen nu
nog. Zij verhuizen naar een andere plek in
Zwijndrecht.
Het afgelopen jaar zijn bewoners uit de
buurt en anderen geïnformeerd over de
plannen. Ook is er veel contact geweest
met de historische vereniging en vertegenwoordigers van de buurt. Meer over
de plannen leest u op de website van ABB
Bouwgroep, die de woningen gaat bouwen: www.landvanthoff.nl.
Ter inzage
Om de bouw van de woningen mogelijk te
maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het ontwerpbestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149 – 151, locatie
‘f Hoff ligt vanaf donderdag 8 juli ter inzage. U vindt het op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente
www.zwijndrecht.nl (ruimtelijke plannen/
ontwerpbestemmingsplannen).
Zomermandaat
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om een zogenaamd zomermandaat vast te stellen. In dit mandaatbesluit
wordt geregeld hoe tijdens het reces - van

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:

20 juli t/m 17 augustus 2021- bepaalde
taken en bevoegdheden kunnen worden
uitgeoefend.

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.

