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Verkiezingen 2021: Help mee op het stembureau!
Stembureauleden en stemmentellers gezocht
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkie- • U zorgt voor het uitvoeren van de extra corozingen. Door de coronamaatregelen zijn meer
namaatregelen, zoals het schoonmaken van
mensen op het stembureau nodig, zodat de
potloden, stemhokjes, tafels, etc.;
verkiezingen goed en veilig kunnen verlopen. • U ziet erop toe dat kiezers de coronamaatreWe zijn daarom op zoek naar stembureaulegelen in acht nemen;
den en stemmentellers. Iedereen van 18 jaar • Het tellen van de stemmen op woensdag
of ouder kan zich aanmelden. Voor het werken
17 maart na 21.00 uur (op maandag 15 en
op het stembureau ontvangt u een vergoeding.
dinsdag 16 maart worden de stemmen nog
niet geteld);
Vanwege corona zijn er extra stemdagen op • Er komen per stembureau extra stemmentelmaandag 15 en dinsdag 16 maart. Op die dalers. Deze krijgen van de voorzitter een korte
gen zijn er 4 stembureaus open in de gemeente
telinstructie.
Zwijndrecht. Op woensdag 17 maart zijn alle 26
stembureaus open. De openingstijden van de Stembureaulid worden
stembureaus zijn van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Op de dag van de verkiezingen moet een stembureaulid 18 jaar of ouder zijn. Verder is het
Coronamaatregelen
belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beDe inrichting van de stembureaus vindt plaats heerst, flexibel, enthousiast, representatief,
volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat houdt stressbestendig, nauwkeurig én behulpzaam
in dat we bij de inrichting ervoor zorgen dat er bent. Alle stemburealeden volgen een verplichaltijd 1.5 meter afstand gehouden kan worden. te digitale training.
Er staan schermen tussen de stembureauleden
en de kiezers, en er zijn beschermingsmiddelen Vergoeding
aanwezig, zoals mondkapjes, handschoenen en U ontvangt een vergoeding voor uw werk op het
desinfecterende middelen.
stembureau. Deze bedragen geven we door aan
de Belastingdienst. Alle genoemde bedragen
Wat doet een stembureaulid?
zijn bruto.
Op elk stembureau zijn 8 stembureauleden aan- • Een stembureaulid ontvangt per dag
wezig. Samen bent u verantwoordelijk voor één • € 175,00.
van de stembureaus in Zwijndrecht. Afhankelijk • De voorzitter ontvangt per dag € 200,00.
van uw functie en het tijdstip waarop u begint, • Vergoeding voor het volgen van de verplichte
heeft u de volgende taken:
training € 25,00.
• U zet alles in het stembureau klaar;
• Vergoeding voor eten en drinken per dag
• U controleert de stempas(sen) van de kiezers • € 25,00.
en geeft het stembiljet uit;
• U ziet erop toe dat het stemmen volgens de
Stemmentellers
regels verloopt;
Op woensdag 17 maart worden de stemmen van

Let op: GGD vaccineert géén
ouderen aan huis
Er gaan berichten rond dat ouderen in de
regio worden gebeld door mensen die zich
voordoen als werknemer van de GGD. Deze
mensen willen een afspraak maken voor een
coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit
klopt niet!
De GGD neemt geen contact op met ouderen
over het vaccineren en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren.
Hoe ontvangt u wel informatie over vaccineren?
Huisartsen nemen persoonlijk contact op met
90-plussers in hun praktijk. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging
per post van het RIVM. Ouderen die nog voldoende mobiel zijn kunnen zelf bellen met een
landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij
worden gevaccineerd op de centrale vaccinatielocatie van GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht.
Ouderen die niet mobiel genoeg zijn om naar
de centrale vaccinatielocatie te komen, worden
door de huisarts gevaccineerd zodra dat kan.

15, 16 en 17 maart om 21.00 uur geteld. De tellers melden zich om 20.30 uur bij de voorzitter
van het stembureau en krijgen eerst een korte
telinstructie. Tellers ontvangen per uur een bruto vergoeding van € 11,63 exclusief reiskosten
en avondtoeslag. Werving van de stemmentellers gaat via een uitzendbureau.

van de stembureaus ontvangt u medio februari
2021
• Aanmelden als stembureaulid kan via
www.mijnstembureau-zwijndrecht.nl.
• Aanmelden als teller kan via
https://stembureau.unique.nl/zwijndrecht.

Heeft u vragen? Stel deze dan per mail aan
team-verkiezingen@zwijndrecht.nl. Of kijk voor
Aanmelden en meer informatie
We ontvangen uw aanmelding graag vóór 10 fe- meer informatie over de verkiezingen op onze
bruari 2021. Na uw aanmelding ontvangt u meer website: www.zwijndrecht.nl/verkiezingen.
informatie via email. De benoeming en indeling

Denkt u (weer) mee over de
opwek van energie met Zon &
Wind?
Tot en met 12 februari kunt u meedoen aan
de tweede participatieronde voor de Regionale
Energiestrategie (RES). We vragen iedereen
om de komende maanden mee te denken over
de opwek van energie met zon en wind. Want
hoe en waar kunnen we energie opwekken?

u (weer) mee? Op het platform vindt u verschillende onderwerpen om over mee te praten. Bijvoorbeeld over het verdelen van de lusten en
lasten van windturbines en/of zonneweiden.
Ook kunt u locaties van restruimtes beoordelen
voor het plaatsen van zonnepanelen.

Vorige week hebben we drie digitale bijeen- Kijk eens op de site!
komsten georganiseerd over de zoekgebieden denkmee.drechtstedenenergie.nl/zwijndrecht
A15 / A16 / Kijfhoek. Het gesprek voeren we verder op het Energie-participatieplatform. Denkt
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Blijf overeind, voorkom vallen!

Door coronamaatregelen is het in deze tijd
wat lastiger om deel te nemen aan sport- en
beweegactiviteiten. Toch is het zeker in deze
tijd belangrijk dat er aandacht wordt besteed
aan (val) preventie. Wanneer het weer mag
hopen de Vivera sportcoaches ondersteund
vanuit het lokale sportakkoord met verschillende partners zoals fysiotherapiepraktijken,
thuiszorg en welzijnsaanbieders, verenigingen, gemeenten en andere belanghebbende
nieuw aanbod op te zetten.

anders reageren op medicijnen en daardoor
heeft u meer kans op vallen. Dit komt doordat:
- De hoeveelheid lichaamsvocht afneemt, de
concentratie van medicijnen die goed oplossen in water wordt hoger, waardoor de medicijnen sterker kunnen werken.
- De hersenen gevoeliger worden voor de werking van bepaalde medicijnen, waardoor u
meer last kunt krijgen van duizeligheid.
- En door een verminderde werking van de nieren en lever duurt het langer voordat een medicijn helemaal uit het lichaam is verdwenen.
Een gevolg hiervan kan zijn dat ouderen last
krijgen van bijwerkingen zoals verwardheid
en sufheid. De afbraak van medicijnen gaat
minder snel en kunnen daardoor minder goed
werken.

Valpreventiequiz
Weet u de oorzaken van vallen en hoe u vallen
kunt voorkomen? Op onze website viverazwijndrecht.nl hebben wij een link geplaatst om uw
kennis te testen met vragen uit het valpreventiespel DobbelFit, een spel dat vaker wordt
gebruikt tijdens valpreventieactiviteiten voor Wilt u meer weten over Valpreventie, het Blijf
65-plus.
Fit boekje ontvangen of in het algemeen meer
informatie over bewegen ontvangen? Stuur dan
Vallen en medicijngebruik
een mail naar viversportcoach@hattricksport.nl
Medicijngebruik en vallen gaan vaak samen. Als
u ouder wordt, verandert het lichaam. U kunt

Eigenaar paardentrailer
gezocht

‘Vivera Blijf Fit’- boekje

Wie is de eigenaar van deze paardentrailer? (078) 770 37 05.
De trailer staat in het Noordpark in Zwijndrecht.
Als de eigenaar zich niet meldt, verwijderen
wij de paardentrailer.
Bent u de eigenaar?
Meld u zich dan bij het Wijkbureau via
wijkbureau@zwijndrecht.nl of bellen naar

Denk aan Vivera sport, Doortrappen,
valpreventie en wandelen. Juist in
deze tijd is bewegen erg belangrijk
voor het vitaal ouder worden.

In het ‘Vivera Blijf Fit’- boekje behandelen de Vivera sportcoaches
verschillende thema’s op het gebied
van bewegen en gezondheid.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Hooge Nesse

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raad bijgepraat over gang van zaken
Watertoren
De gemeenteraad van Zwijndrecht is donderdagavond 28 januari bijgepraat over de bouwplannen rond de monumentale watertoren.
ISA Vastgoed & Ontwikkeling wil er een 16,8
meter hoog complex bouwen met tien appartementen. Maar de gemeente heeft nog geen
definitieve toestemming verleend. En het is
ook niet zeker of die toestemming er komt, zo
kreeg de gemeenteraad donderdagavond te
horen.
Hoe zit het precies?
ISA Vastgoed & Ontwikkeling heeft vorig jaar
een omgevingsvergunning aangevraagd.
Daarin vraagt het bedrijf om af te wijken van
het bestemmingsplan. Daarin staat nu dat er
op het terrein rond de watertoren gebouwd
mag worden voor winkels, bedrijven en horeca. De projectontwikkelaar vraagt toestemming voor een appartementencomplex met
tien woningen. In het bestemmingsplan staat
dat de hoogte van nieuwbouw rond de watertoren maximaal 11 meter mag zijn. De projectontwikkelaar vraagt toestemming voor een
gebouw van 16,8 meter hoog.
Waarom is de aanvraag in behandeling genomen?
De gemeente is wettelijk verplicht aanvragen
in behandeling te nemen en te toetsen aan
bestaande wetten en regels. Vervolgens is
plan ter inzage gelegd en konden belanghebbenden tussen 12 november en 23 december
bezwaar maken. Een aantal belanghebbenden
heeft dat gedaan.

Wat gebeurt er met de bezwaren?
De gemeente bestudeert de ingediende bezwaren (zienswijzen) en besluit daarna of
het plan nogmaals getoetst moet worden op
wet- en regelgeving. De gemeente moet daarbij met veel belangen rekening houden. De
belangen van omwonenden tellen mee, maar
de gemeente is wettelijk verplicht ook breder
te kijken.
Hoe gaat het nu verder?
In het slotwoord gaf wethouder Jos Huizinga
aan hoe het proces nu verder gaat: “Het college heeft nog geen besluit genomen. Eerst
gaat de ambtelijke organisatie de bezwaren
uitwerken. Vervolgens neemt het college van
B & W een besluit. Dat zal echt nog wel een
aantal weken duren. Het is een uniek stukje
Zwijndrecht. We zoeken naar een invulling die
recht doet aan de monumentale watertoren.”
Hoe hebben de raadsleden gereageerd?
Veel raadsleden stelden vragen over de hoogte van het gebouw. Ook blijven er vragen over
de procedure en de invloed van raadsleden.
Ook werd er gevraagd of de raad dit plan kan
tegenhouden. In de bijeenkomst kregen de
raadsleden te horen dat het antwoord hierop
in principe ‘nee’ is. In 2015 heeft de gemeenteraad besloten dat het college van B & W pas
toestemming aan de raad hoeft te vragen als
er op één plek meer dan tien nieuwe woningen worden gebouwd. In deze bijeenkomst is
er gevraagd om een gesprek met de projectontwikkelaar. Wethouder Huizinga heeft toegezegd ISA Vastgoed & Ontwikkeling daarvoor
uit te nodigen.

Iekje Berg
Raadslid CDA

Door de lockdown kunnen we niet
zoveel meer ondernemen, maar
wandelen kan gelukkig nog steeds!
Je ziet dan ook veel mensen die aan
de wandel zijn, ook in de natuurgebieden rondom Zwijndrecht. Eén
daarvan is de Hooge Nesse polder. Op een oud slib-depot is een
mooi natuurgebied ontstaan waar
inmiddels zelfs reeën lopen! Daarnaast is er de afgelopen jaren hard
gebouwd aan een autarkisch centrum, een uniek circulair gebouw.
Hier komen natuureducatie, vrijwilligers die het park onderhouden en
invulling voor werkplekken voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen. Helaas zijn er
kostenoverschrijdingen geweest
bij de bouw van het centrum. Toch
zou het mooi zijn als het gebouw in
de toekomst gebruikt zou kunnen
worden voor deze doelen. Er ligt nu

een projectopdracht zodat er een
Meerjarenprogramma natuurpark
De Hooge Nesse 2021-2025 opgesteld kan worden. Met duidelijke
doelen en invulling van de wensen,
maar ook met een duidelijk financieel plaatje. Eind van dit kwartaal
hopen we als raad een voorstel te
krijgen hoe het verder gaat met dit
mooie stukje natuur dichtbij.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mailen naar
i.berg@zwijndrecht.nl.

Raadscarrousels 9 februari 2021 over inzet klimaatgelden en bezuinigingen wijkplatforms
Video (live) vergadering via www.raad- herstelplan meerjarenbegroting 2021-2023.
zwijndrecht.nl
Om tot een betere verdeling te komen is
gekeken naar de werkelijke uitgaven over
Dinsdag 9 februari vanaf 19.30 uur zijn er car- de periode 2016 t/m 2019. Op basis hiervan
rouselvergaderingen van de gemeenteraad is een verdeling gemaakt. Daarnaast is na
over onder meer inzet klimaatgelden voor de overleg met de wijkplatforms een bedrag van
uitvoering van de energietransitie en bezui- € 10.000 binnen PAK AAN gereserveerd om
nigingen leefbaarheidsbudgetten wijkplat- er voor te zorgen dat initiatieven voor de wijk
forms. U bent van harte welkom deze carrou- niet verloren hoeven te gaan. Aan de raad
sels vanuit huis bij te wonen.
wordt gevraagd in te stemmen met de gemaakte verdeling.
Inzet klimaatgelden voor uitvoering energie
transitie
De gemeente Zwijndrecht heeft samen met AGENDA CARROUSELS
ruim 30 andere partijen het energieakkoord
Drechtsteden ondertekend in 2018. Gedre- Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams
ven door het klimaatakkoord van Parijs heeft - Openbaar / live stream
de gemeente zich tot doel gesteld om voor 19.30 – 20.10 uur: Inzet klimaatgelden voor
het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Aan de uitvoering energie transitie
raad wordt gevraagd middelen van het rijk 20.15 – 22.00 uur: Rekenkamer rapport efuit het klimaatakkoord beschikbaar te stel- fectiviteit, efficiëntie en governance van de
len voor uitvoering van dit energieakkoord. afvalinzameling in Zwijndrecht
Een bedrag van € 108.094 wordt ingezet om
te werken aan een betere (samenwerkings-) Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams
organisatie en een versnelling van de uitvoe- - Openbaar / live stream
ring. Dit voorstel draagt bij aan Zwijndrecht 19.30 – 20.10 uur: Bestemmingsplan woonenergie neutraal in 2050.
zorgvoorziening voormalig gemeentehuis
Heerjansdam
Bezuinigingen leefbaarheidsbudgetten wijk- 20.15 – 21.00 uur: Onderzoek naar dedicated
platforms
goederenlijn
De raad heeft in april 2020 besloten structu- 21.05 – 22.00 uur: Bezuinigingen leefbaarreel 50% te bezuinigen op het totaalbudget heidsbudgetten Wijkplatforms.
van de wijkplatforms als onderdeel van het

Vergadering volgen

Wegafsluitingen
•
•

Ringdijk parallelweg - werkzaamheden
riool en bestrating - einddatum volgt
Goeman Borgesiussingel, Fransen van
de Puttestraat, Kappeyne van Coppelloplantsoen, Keucheniusstraat, Tak van
Poortvlietstraat, Samuel van Houten-

•

singel en Schaepmanlaan - onderhoud
bestrating - einddatum 5 februari 2021
Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer informatie www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop

Inspreken kan vanuit huis (maximaal 5 minu- - de actuele stukken en agenda vinden: zie
ten). U kunt zich hiervoor tot 4 uur voor de verVergaderingen;
gadering aanmelden via griffie@zwijndrecht. - zich aanmelden voor onze nieuwsbrief de
nl.
RaadsFlits en wekelijks op de hoogte blijven
van nieuws van de gemeenteraad.
Op onze website www.raadzwijndrecht.nl
kunt u:
- de vergadering live volgen of terugkijken: zie
Video live;
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Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 22 januari tot en met 29
januari 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning ingediend
(adres, activiteit, datum ontvangst):
•
Burg. G.H. Dercksenstraat 3 HJD
(2021-017): het verhogen van de nok
aan de achterzijde van de woning en
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 21-1-2021
•
Bazuinstraat 26B (2021-018): het
kappen van 1 Alnus Cordata 21-12021
•
Develsingel, Develweg, begraafplaats Jeroen Boschlaan ong. (2021019): het kappen van 3 Essen en 2
Vleugelnoten 22-1-2021
•
Begraafplaats HJD, De snel t.h.v. nr.
3, begraafplaats Jeroen Boschlaan,
t.h.v. Noordpark 42, Burg. Pijl Hogeweglaan ong. t.h.v. Prins Bernhardstraat 2 HJD, Swanendrift ong.,
t.h.v. Sperwerstraat 18 en W.H.
Vliegenstraat ong. (2021-020): het
kappen van diverse bomen 19-1-2021
•
Rozenlaan 21 HJD (2021-021): het
kappen van 4 bomen 25-1-2021
•
Aalbersestraat 85 (2021-022): het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning 26-1-2021
•
Munnikensteeg 50 (2021-023):
het aanleggen van een urnenmuur
26-1-2021
•
Molenweg 23A HJD (2021-024): het
kappen van 2 iepen, 2 Esdoorns, 2
Prunussen en 1 Thuja 27-1-2021
•
Nijverheidsstraat 17 HJD (2021025): het vervangen van de
bestaande dakkapel en het plaatsen
van een nokverhoging 27-1-2021
•
Daltonstraat 4 (2021-026): het
vervangen en vergroten van een
lichtbak 28-1-2021
Rectificatie!
In week 3 is de volgende aanvraag als
volgt gepubliceerd;
•
Maasboulevard/Maasplein/Torrehoofd/Zomerlust ong. (2021-011):
het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening 19-1-2021
Dit moet zijn:
•
Maasboulevard/Euryzakade/
Maasplein/Zomerlust/Thorhoofd
ongenummerd (2021-011): ontheffing verlenen op de regels van het
bestemmingsplan t.b.v. het jaarlijkse
evenement binnenvaartdagen 191-2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 22 januari tot en met 29
januari 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•
Jeroen Boschlaan ong. (2020-248):
het kappen van 1 Ceder 25-1-2021
•
t.h.v. Graaf Albrechtweg 4, t.h.v.
Nolenstraat 15/ en t.h.v. Parklaan
(kinderboerderij) (2020-259): het
kappen van 2 Berken en 1 Esdoorn
27-1-2021
•
Molenwei 1 HJD (2021-016): het kappen van 26 bomen 25-1-2021

•
•

Bazuinstraat 26B (2021-018): het
kappen van 1 Alnus Cordata 27-12021
Develsingel, Develweg, begraafplaats Jeroen Boschlaan ong. (2021019): het kappen van 3 Essen en 2
Vleugelnoten 27-1-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 22 januari tot
en met 29 januari 2021 van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd met een termijn van
6 weken:
•
t.h.v. Graaf Albrechtweg 4, t.h.v.
Nolenstraat 15/ en t.h.v. Parklaan
(kinderboerderij) (2020-259): het
kappen van 2 Berken en 1 Esdoorn
27-1-2021
•
Lindeweg 11 HJD (2020-264): het
wijzigen van het gebruik t.b.v.
verkoop van dierlijke producten
28-1-2021
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

Vaststelling bestemmingsplan
Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2021 het bestemmingsplan Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam heeft
vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop
van de loods aan de Dorpsstraat 78-80 en
de realisatie op dit perceel van twee halfvrijstaande woningen bovenaan de dijk en
twee vrijstaande woningen verder van de
dijk af.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is
een zienswijze ingediend. Deze zienswijze
is voor de vaststelling van het bestemmingsplan in een notitie zienswijzen opgenomen en afgewogen. Er is daarnaast een
ambtshalve wijziging gedaan ten aanzien
van de mogelijkheden op het gebied van
parkeren en ontsluiting in het plangebied.
De wijzigingen zijn eveneens in de notitie
zienswijzen opgenomen. De notitie zienswijzen maakt onderdeel uit van het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Inzage
Het bestemmingsplan ligt vanaf 4 februari
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 9.00-11.00 uur
- Woensdag van 15.00-20.00 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).
Het bestemmingsplan is ook in te zien
op www.zwijndrecht.nl (onder inwoners →
bestemmingsplannen → bestemmingsplannen in procedure) en daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

“fietsen toegestaan”);
2. Een strook aan de W. Snelliusweg te
markeren als laad-en-los plek middels
E7;
3. Eenrichtingsverkeer in te stellen aan de
oostelijke rijbaan te Laurensvliet;

Beroep
Op basis van artikel 8.2 Wro kan een belanghebbende gedurende de termijn van
terinzagelegging beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
- een belanghebbende die niet verweten
kan worden dat hij/zij niet op tijd een
zienswijze heeft ingediend;
- een belanghebbende, tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
gewijzigd zijn vastgesteld.

Nadere informatie
De stukken liggen van 29 januari 2021 tot
en met 12 maart 2021 ter inzage op het
gemeentehuis. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met accountmanager
parkeren, via telefoon: 14 078 of per email: gemeente@zwijndrecht.nl.

Het beroepschrift moet gestuurd worden
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA, ’s Gravenhage. Een beroepschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: naam en adres van de indiener,
dagtekening, omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt, alsmede
de gronden van het beroep.
Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook
een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Aan het instellen
van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over
de hoogte hiervan kunt u contact opnemen
met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 29 januari 2021 de volgende verkeersbesluiten 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. Noordpark ter hoogte van Beeldenpark
Noordpark autovrij te maken middels
bloembakken en inzinkbare paaltjes.
Daarbij markeren we het park middels
bebording als voetgangerszone waar
de fietser te gast is (G7 met onderbord

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van 29 januari 2021
tot en met 12 maart 2021 bezwaar maken
bij het college van Burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt
doen, staat elders op deze pagina.

Bekendmaking welstandnota

De op dit moment geldende welstandsnota is met de huidige opzet onvoldoende
toegerust om bij (toekomstige) gebiedsontwikkelingen - zoals Diztrikt - sterk te
sturen op ruimtelijke eigenschappen (welstandsaspecten). Om zorg te dragen dat
de ruimtelijke kwaliteit bij gebiedsontwikkelingen een hoogwaardig niveau haalt,
is de welstandsnota hierop aangepast en
vastgesteld door het college op 5 januari
2021.
De aanvulling op de welstandsnota maakt
het mogelijk om bij gebiedsontwikkelingen
de huidige voorwaarde uit de welstandsnota (hoofdstuk 8) te laten vervallen en
hiervoor in de plaats een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Het beeldkwaliteitsplan
is daarmee onderdeel van de welstandsnota en wordt het formele toetsingskader.
In de praktijk werken veel gemeenten met
beeldkwaliteitsplannen, met name bij gebiedsontwikkeling. U kunt de aanvulling
op de welstandsnota lezen op www.zwijndrecht.nl (zoek op ‘welstandsnota).

Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden Lindelaan 36-38

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Lindelaan 36-38’ (2020-085-U) voor
de realisatie van 26 woningen op de plek
van de voormalige bedrijfslocatie aan de
Lindelaan 36 en de bestaande woningen
Lindelaan 38, 38a en 38b. De aanvraag
heeft betrekking op de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening’. Tevens geven burgemeester en wethouders van Zwijndrecht
kennis van de terinzagelegging van het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden.
Dit besluit is nodig omdat de nieuwe woningen een hogere geluidbelasting zullen
ondervinden ten gevolge van railverkeerslawaai van het spoortraject RotterdamDordrecht (maximaal 61 dB).
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning (met
bijbehorende stukken) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen vanaf 4
februari 2021 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht.
De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:

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,-.

- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-11.00 uur
- Woensdag van 15.00-20.00 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 telefonische een afspraak
te maken via telefoonnummer 14 078).
De ontwerp-omgevingsvergunning en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn
ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder bestemmingsplannen → omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)) of
door in de zoekbalk bovenin te zoeken op
het woord ‘Lindelaan 36-38’.
Zienswijze
Eenieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen op
de ontwerp-omgevingsvergunning en/of
het ontwerpbesluit hogere grenswaarden
naar voren brengen onder vermelding
van ‘zienswijze Lindelaan 36-38’ met verwijzing naar het besluit of de vergunning
waar de zienswijze op ziet. Dit kan 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).

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.

