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NL-Alert: zorg dat uw mobiele telefoon is opgeladen en aanstaat
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid
dat u waarschuwt en informeert over noodsituaties. Denk aan een grote brand, gifwolk of
onverwacht noodweer. Wilt u er zeker van zijn
dat u een NL-Alert ontvangt bij een noodsituatie? Zorg er dan voor dat uw mobiele telefoon
is opgeladen én aanstaat.
Uit onderzoek is gebleken dat met name mensen van 75 jaar en ouder niet altijd een NL-Alert
ontvangen, omdat de mobiele telefoon niet aanstaat. Wanneer uw mobiel uitstaat, bestaat de
kans dat u een NL-Alert mist.
Laad ‘m op en laat ‘m aan
Om NL-Alert te ontvangen, moet uw mobiel opgeladen zijn én aanstaan. NL-Alert wordt alleen
tijdens de noodsituatie verstuurd en komt niet
binnen wanneer u uw mobiele telefoon op een
later moment weer aanzet.
NL-Alert klinkt anders dan een sms of What-

sApp-bericht. Voor het ontvangen van NL-Alert
hoeft u verder niets in te stellen op uw mobiele
telefoon, het werkt automatisch. Het is gratis en
anoniem, uw telefoonnummer blijft onbekend.
Wat is een NL-Alert?
In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan de
hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert op
uw mobiele telefoon? Dan weet u meteen wat er
bij u in de buurt aan de hand is, wat u moet doen
en hoe u anderen hierbij kunt helpen.
NL-Alert testbericht
Op maandag 7 juni rond 12.00 uur zendt de
overheid een NL-Alert testbericht uit. Aan de
hand van het testbericht ervaart u hoe een NLAlert klinkt en eruit ziet. Zorg er dus voor dat uw
mobiel aanstaat, zodat u het testbericht kunt
ontvangen.

Stem op uw favoriete wijkwens Geen Buitenspeeldag op
woensdag 9 juni
De afgelopen periode mochten de inwoners
van de wijken Kort Ambacht, Heer Oudelands
Ambacht en Noord een wens voor hun wijk
indienen bij de gemeente Zwijndrecht. Met als
resultaat dat we veel mooie, groene en gezellige wensen hebben ontvangen. Op dit moment
kunnen er geen wijkwensen meer worden ingediend, maar kunnen de inwoners van deze
wijken stemmen op hun favoriete wijkwens.

van uw keuze. Dit kan nog tot 8 juni. Ga naar de
website www.wijkenzwijndrecht.nl/wijkwens
en klik op uw wijk om uw stem uit te brengen.

Wijkplatforms overige wijken
In de overige wijken van Zwijndrecht heeft het
wijkplatform beschikking over het wijkbudget.
Deze groep actieve inwoners zet zich het hele
jaar in voor de wijk en besteedt het wijkbudget
aan de wijk. Wilt u meer weten over de besteDe wijkwens
ding van het budget in uw wijk? Neem dan conDe gemeente heeft een wijkbudget van tact op met wijkbureau@zwijndrecht.nl
€ 5.000,- beschikbaar om te besteden aan ideeën die de wijk gezelliger, mooier of fijner maken. Elke inwoner van Kort Ambacht, Noord en
Heer Oudelands Ambacht mocht een wens voor
de wijk insturen. Inmiddels hebben wij de ingestuurde wensen getoetst en de wensen waarvan wij vinden dat die in de praktijk uitvoerbaar
zijn, op de website gezet.
Stem op uw favoriete wijkwens
Woont u in één van de bovenvermelde drie wijken? Breng dan uw stem uit op de wijkwens

Ieder jaar op een woensdagmiddag in de
maand juni is de Nationale Buitenspeeldag.
In heel Nederland worden die dag deelnemende straten voor verkeer afgesloten, zodat
kinderen veilig buiten kunnen spelen.
Met de huidige coronacijfers en geldende maatregelen die gericht zijn op het beperken van
contacten en groepsgrootte, is besloten dat de
Buitenspeeldag in Zwijndrecht op woensdag 9
juni niet doorgaat.

Evenementen
Op dit moment zijn evenementen helaas nog
niet toegestaan. Zodra dit weer mogelijk is, dan
worden er hopelijk weer veel leuke gezellige
activiteiten en evenementen georganiseerd in
Zwijndrecht. Over al uw vragen omtrent evenementen kunt u contact opnemen via het e-mail
adres: evenementen@zwijndrecht.nl. Of kijk
voor meer informatie op onze website www.
zwijndrecht.nl via de zoekfunctie ‘evenementen’

Kleinschalige activiteiten
Wilt u toch kinderactiviteiten organiseren op
woensdag 9 juni? Vermijd dan grote groepen
en activiteiten die publiek trekken. Houd het
kleinschalig en in overeenstemming met de
coronamaatregelen. De gemeente stelt geen
subsidie beschikbaar en er worden geen straten afgesloten.

CoronaNIEUWS
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Bibliotheek helpt bij afspraak maken voor coronaprik
Heeft u een brief ontvangen om een afspraak
te maken voor de coronaprik? Het Taalpunt in
de bibliotheek helpt inwoners met vragen over
de uitnodiging voor een prik tegen corona. Zij
helpen bij het maken van een afspraak en het
invullen van de vragenlijst over uw gezondheid.

Het adres: Norderstedtplein 8 in Zwijndrecht. U de afspraak voor de coronaprik maakt, heeft u
uw Burgerservicenummer nodig. Dat Burgerhoeft geen afspraak te maken.
servicenummer staat op uw paspoort, rijbewijs
of identiteitskaart. Neem daarom uw paspoort,
Afspraak maken
U kunt de afspraak voor de coronaprik via de rijbewijs of identiteitskaart mee naar de bibliocomputer of telefonisch maken. Voor het ma- theek.
Het Taalpunt in de bibliotheek is iedere dins- ken van een prikafspraak via de computer heeft
dagmiddag open tussen 14:00 en 16:00 uur. u uw DigiD nodig. Wanneer u liever telefonisch
In het Taalpunt van de bibliotheek is informatie
beschikbaar waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. Ook is er informatie over de coronaprik
in andere talen zoals Arabisch, Turks, Pools en
Tigrinya.

CoronaNIEUWS
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Einde lockdown, nog wel beperkingen
28 mei
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Corona
Pakket om
cultuur in
Zwijndrecht
overeind te
houden
Gemeente Zwijndrecht wil met het Corona
Pakket Cultuur de hard getroffen culturele
sector in de gemeente overeind houden en
een nieuwe impuls geven. Alle culturele organisaties en initiatieven, gesubsidieerde en
ongesubsidieerde, komen in aanmerking voor
deze ondersteuning. Het pakket bestaat uit
drie onderdelen: financiële noodsteun, activiteiten faciliteren en coronaproof uitvoeren, en
het versterken van de culturele sector voor
de toekomst. Dat staat in een voorstel dat
het college van B&W naar de raad heeft gestuurd.
Theaters, (pop)podia, musea, kunst- en cultuureducatie, bioscopen, festivals en verenigingen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Vaak vallen ze buiten landelijke
steunpakketten voor bedrijven en zelfstandigen. De Rijksoverheid heeft daarom begin
2021 €150 miljoen euro beschikbaar gesteld
om gemeenten in staat te stellen culturele organisaties en de mensen die in deze sector actief zijn te steunen. Voor Zwijndrecht gaat het
om €399.000,-. Gemeenten mogen zelf kiezen
hoe ze dit geld inzetten.
Geen luxe
Wethouder Ronald de Meij: “Cultuur is geen
luxe maar een onmisbaar onderdeel van onze
samenleving, het máákt een samenleving. De
crisis raakt niet alleen de organisaties en mensen die werken in deze sector, het raakt ook
inwoners, de lokale economie en het leefklimaat. Met dit Corona Pakket kunnen we met
elkaar het culturele leven in Zwijndrecht weer
op gang krijgen. Dat geeft nieuwe energie in
onze stad. Daarnaast hoop ik natuurlijk van
harte dat het kabinet zo snel mogelijk het slot
van deze sector haalt.”
Op maat
De Zwijndrechtse culturele organisaties en initiatiefnemers hebben input geleverd voor het
Corona Pakket Cultuur. Het pakket is hierdoor
op maat gemaakt op de Zwijndrechtse situatie.
Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel, kan de regeling op 1 juli 2021 ingaan. De
regeling, voorwaarden en het aanvraagformulier komen dan beschikbaar via de website van
de gemeente Zwijndrecht.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Bibliotheek, nevenvestiging aan de
Lunenhof

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raadscarrousels
Raadscarrousels 8 juni over Wijkplatforms
en Beleef Zwijndrecht
Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl

Dinsdag 8 juni vanaf 19.30 uur zijn er carrouselvergaderingen van de gemeenteraad
over onder meer de rol van de wijkplatforms en de website Beleef Zwijndrecht.
Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Rol wijkplatforms
In de raad van 21 april 2020 is besloten om
de leefbaarheidsbudgetten te halveren. Tijdens de behandeling is beloofd om verder te
kijken naar de leefbaarheid- en participatiemiddelen. Dit is aangevuld met de motie ‘Rol
wijkplatforms en dorpsraad 2021’ op 10 november 2020. Tijdens de carrousel praat de
raad over het voorstel om de wijkplatforms
in 2021 tot en met 2022 drie mogelijke rollen
toe te kennen en te ondersteunen, namelijk:
initiatievenmotor, wijkwens en oren en ogen
van de wijk. De wijkplatforms kunnen zelf
elk jaar de keuze aangeven welke rol zij uit
willen voeren. Vanaf 2021 wil de gemeente
afstand nemen van de rol van wijkplatforms
als belangenvertegenwoordiger namens de
wijk. De gemeente wil het leefbaarheidsbudget voor de wijk koppelen aan de uitvoering.
Na de kadernota is het plan een verkenning
te verrichten met partners over de samenwerking in de wijk.
Beleef Zwijndrecht
Het CDA en D66 hebben gevraagd om het
onderwerp Beleef Zwijndrecht op de agenda
te zetten. Dit naar aanleiding van de reactie
van het college op de op 10 november 2020
aangenomen motie. In deze motie wordt gevraagd de website BeleefZwijndrecht.nl zo
spoedig mogelijk aan te vullen. In de motie
wordt gesproken van (locaties van) kunst in
de openbare ruimte, bijzondere architectuur,

parken, natuurgebieden, bestaande wandelen fietsroutes, etc. en gevraagd de site te
linken aan Zwijndrecht.nl. Ook wil de raad inwoners, wijkplatforms, ondernemers, verenigingen, etc. hierbij betrekken, een app Beleef
Zwijndrecht maken met hierin de routes en
bezienswaardigheden en hier publiciteit aan
geven via het Stadnieuws en de website. Het
college geeft in haar reactie aan de website
verder aan te willen vullen en verder onderzoek te doen naar een app. Hiermee gaan de
nodige kosten gemoeid. De raad praat verder
over de reactie van het college in de carrousel.
Agenda
Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 - 20.30 uur: Eerste bestuursrapportage
20.35 - 21.15 uur: Rol wijkplatforms
21.20 - 22.00 uur: Evaluatie Generatiepact
22.05 - 22.30uur: Tussentijdse advisering lokale publieke omroep
Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams
- Openbaar / live stream
19.30 - 21.30 uur: Concepttekst wijziging GR
Drechtsteden naar GR Sociaal en Nadere uitwerking uitgangspuntennotitie Drechtsteden
21.35 - 22.30 uur: Raadsinformatiebrief Beleef Zwijndrecht (geagendeerd door CDA en
D66)

Onlangs heeft de gemeente een
persbericht verstuurd over de
aanstaande sluiting van de nevenvestiging van de bibliotheek aan
de Lunenhof. Zoals wij vorig jaar
al berichtten zou een bezuiniging
van 10% leiden tot deze sluiting.
De bibliotheek ontvangt jaarlijks
een subsidie van 1,2 miljoen euro
waarop nu jaarlijks 120.000 gekort
gaat worden.

ging van 5% was het sluiten van de
bibliotheek aan de Lunenhof niet
nodig geweest omdat de dan resterende 5% elders gevonden zou
kunnen worden in de begroting van
de bibliotheek. Hiervoor was géén
meerderheid in de raad te vinden
en stonden ABZ, ZPP met steun van
de PVDA, en helaas dus nu ook de
gebruikers van de vestiging aan
de Lunenhof met lege handen. Zij
moeten nu naar een uitleenpunt bij
De partijen Algemeen Belang Diverz.
Zwijndrecht (ABZ) en de Zwijndrechtse Plus Partij (ZPP) hebben Reageren kan op Facebook geeen amendement (wijzigingsvoor- meente Zwijndrecht, www.facestel) ingediend bij het behandelen book.com/abzwijndrecht en
van de begroting. Met dit voorstel via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.
wilden ABZ en ZPP deze bezuiniging halveren en stelden zij voor dit
te compenseren door een verhoging van minder dan 0,5% van de
OZB per woning. Met een bezuini-

Wethouder houdt zich niet aan de regels

Freek Hartmeijer
Fractievoorzitter ZPP

De Zwijndrechtse Plus Partij (ZPP)
heeft zich ingezet voor behoud
van de parkeerplekken op het
Veerplein voor de vaste bewoners. Er was een amendement
(wijzigingsvoorstel)
ingediend
om een blauwe zone in te stellen
maar de wethouder heeft daar
anders over beslist door in de
Nieuwstraat betaald parkeren in
te voeren. Met als resultaat dat er
mogelijk te weinig parkeerplekken zijn of komen voor de vaste
bewoners met een vergunning.

media. Het project begint met een driedaagse
training. Tijdens wekelijkse terugkomdagen bezoeken we lokale ondernemers en krijg je workshops, presentaties en rondleidingen. Het project sluit af met een feestelijke kick out waarbij
jij je bedrijf presenteert voor een groot publiek.
Je leert de basiselementen van het ondernemen, Blijkt ondernemen niets voor jou te zijn? Dat
denk aan een bedrijfsplan schrijven, boekhou- geeft niet. Je zit nergens aan vast. Kijk snel op:
den, netwerken en klanten werven. Maar je leert www.zomerondernemer.nl/drechtsteden
ook meer over bijvoorbeeld marketing en social

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via e-maal
GGF.Hartmeijer@zwijndrecht.nl

Vergadering volgen
U kunt bij carrousels vanuit huis inspreken
(maximaal 5 minuten). U kunt zich hiervoor
tot 4 uur voor de vergadering melden via
griffie@zwijndrecht.nl.
Op onze website www.raadzwijndrecht.nl
kunt u:
- de vergadering live volgen of terugkijken:
zie Video live;
- de actuele stukken en agenda vinden: zie

Een eigen bedrijf starten in regio Drechtsteden?
Heb jij al een tijdje een leuk idee voor een eigen bedrijf en zou je daar echt werk van willen
maken? Meld je aan voor ZomerOndernemer
Drechtsteden en je ervaart kosteloos of het ondernemerschap iets voor je is.

Om die reden heeft zowel de
ZPP als ook ABZ tegen het raadsvoorstel van ruim 2,2 miljoen gestemd. Wij vinden dan ook dat de
wethouder zich aan de spelregels
moet houden, de raad had een
besluit genomen en de wethouder had het amendement moeten
uitvoeren.

Vergaderstukken;
- zich aanmelden voor onze nieuwsbrief
de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte
blijven van nieuws van de gemeenteraad.
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Kunstwedstrijd Verhalen van
hun Harten bij KunZt

“Win een speelplek in uw buurt”

Doe mee en win!
Na een succesvolle online editie in 2020, tonen ook dit jaar tientallen Zwijndrechtse scholieren van het Develstein College hun kunnen
tijdens de expositie ‘Verhalen van hun Harten
– kunst uit de tweede lockdown’ van KunZt.
Wat de quarantaineperiode losmaakte bij de
leerlingen is haarfijn voelbaar en zichtbaar in
deze prachtige virtuele kunstexpositie. Aan
Verhalen van hun Harten is een kunstwedstrijd verbonden waaraan alle Zwijndrechtenaren kunnen meedoen, jong en oud. Het
eerste deel van Verhalen van hun Harten én
de kunstwedstrijd staan nu live op www.kunztzwijndrecht.nl

PAK AAN! Winactie Spelen

gebreide uitleg van de opdracht zijn te vinden
op www.kunztzwijndrecht.nl.

Online expositie Verhalen van hun Harten
Jaarlijks biedt de gemeentelijke expositieruimte KunZt aan het Raadhuisplein een podium aan Zwijndrechtse scholieren. Zij laten
zien wat zij dat schooljaar tijdens de kunstlessen (drama/theater en beeldend) creëerden. Dit jaar met de opdracht een persoonlijke en kunstzinnige interpretatie te geven
van het effect dat de lockdown had op hun
belevingswereld. Vanwege het overweldigende aanbod op de verschillende vakgebieden
kent de online expositie vier publicatiedata
Kunstwedstrijd Verhalen van hun Harten
voor nieuw materiaal: 1 juni, 15 juni, 29 juni en
Midden in alle coronamaatregelen kan Zwijn- 6 juli 2021.
drecht en omgeving wel een creatieve uitlaatklep gebruiken. De KunZt kunstwedstrijd is dé
kans voor jong en oud om aan alle ideeën, frustraties, creativiteit, eenzaamheid, dromen en
hartenwensen een gezicht te geven. De wedstrijd maakt onderdeel uit van de online tentoonstelling en bestaat uit 4 opdrachten. Enkel
deelnemen met slechts 1 opdracht is ook mogelijk. Alle disciplines zijn welkom: fotografie,
beeldhouwkunst, schilderkunst, tekeningen
etc.
De eerste opdracht in het kort
In de vierdelige kunstwedstrijd wordt een gezicht in delen opgebouwd, steeds gebruik makend van een andere beeldvorm: typografie,
abstract, realistisch en zwart-wit. In de eerste
opdracht draait alles om typografie, dus gebruik makend van letters, cijfers en leestekens.
Het portret moet ‘en face’ worden afgebeeld
(recht van voren). Deelnemers kunnen het gezicht in zijn geheel aanleveren of kiezen voor
slechts de linker bovenkant van het portret (zie
foto). Bij elke opdracht wordt een kwart van het
gezicht gebruikt; aan het eind vormen de vier
beste ontwerpen 1 portret.
Inleveren kan zowel fysiek als digitaal vanaf 1
juni. De voorwaarden voor deelname en de uit-

Wilt u graag een speelplek in uw buurt?
En bent u bereid om zelf Aan te Pakken
samen met uw buren? Doe dan vooral mee
met de PAK AAN! Winactie Spelen! De winnaar van de wedstrijd wint een speelplek
in zijn of haar buurt. We streven naar het
realiseren van twee speeltuinen.
Doet u mee?
Wilt u kans maken op een speeltuin in uw
buurt? Een plek die u samen met uw buren
hebt bedacht? Doe dan mee met de Winactie
Spelen en vul het PAK AAN! wedstrijdformulier in via: www.wijkenzwijndrecht.nl/prijsvraagspelen. Dit formulier kunt u indienen
tot uiterlijk donderdag 10 juni.
In de periode hierna bekijken wij of de ingezonden voorstellen daadwerkelijk uit te voeren zijn in de praktijk en laten we u weten
of u met uw inzending kans maakt om een

speelplek te winnen of dat uw idee afvalt
omdat het niet uitvoerbaar is in de praktijk.
Opnieuw gestart
Komt deze Winactie u bekend voor? Dit
klopt, in het voorjaar 2020 zijn we met deze
Winactie gestart maar moesten hier helaas
mee stoppen in verband met de situatie
rondom Covid-19. Nu zijn we opnieuw gestart met de verkiezing. Doet u mee? Hou
dan wel goed rekening met de landelijke
richtlijnen van het RIVM want gezondheid en
veiligheid staan natuurlijk voorop.
Heeft u vorig jaar al uw deelname ingestuurd? Neem dan toch even contact met ons
op dan controleren wij of we uw aanvraag
in bezit hebben. Dit kan via e-mail wijkbureau@zwijndrecht.nl. Vanzelfsprekend kunt
u hier ook terecht met uw overige vragen.

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
- Sterrenbuurt – groot onderhoud –
15 februari tot en met eind juni 2021

- Boshuizen en omgeving – groot onderhoud – 3 mei t/m eind juli 2021
- Koninginneweg – bestratingswerkzaamheden fietspaden tussen Burg. Jansenlaan en Rotterdamsweg – 25 mei t/m 25
juni 2021.

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- fing betreft werkzaamheden voor het
SELIJKE VERORDENING EN BIJZON- onderhoud aan de asfaltverharding
DERE WETTEN
en aan diverse bruggen/viaducten
aan de Koninginneweg en de Karel
Door of namens burgemeester en Doormanlaan, op de rijkswegen in de
wethouders of de burgemeester zijn, gemeente Zwijndrecht.
in de periode van 25 mei 2021 tot en
met 30 mei 2021, de volgende be- Vergunning tijdelijke geluidsonthefschikkingen afgegeven:
fing voor werkzaamheden rondom de
spoorwegovergangen aan de LindtseVergunning tijdelijke geluidsonthef- dijk. Deze zullen plaatsvinden in de
fing voor week 28 en week 37 2021, weken 23, 24, 25 en 26. Het tijdstip
van zaterdagavond 19.00 uur tot in deze weken is van vrijdag 19.00 uur
maandagmorgen 07.00 uur in ver- tot zaterdag 07.00 uur en van zaterband met onderhoudswerkzaamhe- dag 19.00 uur tot zondag 07.00 uur.
den aan de Rijksweg A16. De onthef-

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het inrichten van een opslagterrein ten behoeve van werkzaamheden
voor Oasen en Stedin bij de Meerkoetstraat e.o. op de groenstrook
Kievitsstraat hoek Karekietstraat in
Zwijndrecht voor de periode van 5 juli
2021 tot en met 1 juli 2022.

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

Ingediende aanvragen
In de periode van 21 mei tot en met
27 mei 2021 zijn de volgende aanvraVergunning gebruik openbare ruimte gen om een omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een puincontai- ingediend (adres, activiteit, datum
ner op een parkeerplaats aan de An- ontvangst):
jerstraat, ter hoogte van het Evangelisch College in Zwijndrecht. Dit voor •
Burgemeester de Bruïnelaan 88
de periode van 7 mei 2021 tot en met
(2021-146): het kappen van 1
29 juni 2021.
boom 22-5-2021

Stukken ter
inzage
Alle stukken van de bekendmakingen
en kennisgevingen liggen ter inzage
in het gemeentehuis. Zie het colofon
voor adres en openingstijden.

woensdag 2 juni 2021

Bekendmakingen (vervolg)
•
•

•

Muiderslot 2 (2021-147): het
kappen van 1 boom 25-5-2021
Roerdompstraat 4 (2021-148):
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
26-5-2021
Lindelaan 24 (2021-149): het
plaatsen van een overkapping
26-5-2021

•

•

Verleende omgevingsvergunning re•
guliere procedure
In de periode van 21 mei tot en met
27 mei 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
verleend (adres, activiteit, datum be- •
sluit):

Kort-Ambachtlaan 9 t/m 23, 99,
101, 105 t/m 119 (2020-245): het
realiseren van een nieuw groter
winkelvolume in blok 1, het
veranderen van (de gevels) van
2 winkelkiosken en het wijzigen
van de gevel/plint van 8 winkelunits in blok 2. 25-5-2021
Beethovenlaan 264 (2021-052):
het kappen van een boom 275-2021
Kort-Ambachtlaan 155 (2021055): het veranderen van één
appartement naar 2 appartementen 27-5-2021
Hillenraad 6 (2021-064): het
plaatsen van een binnenruimte/
schuur en een houten overkap-

Colofon

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u
een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt
Verlenging beslistermijn aanvragen doen staat verderop in deze publicatie.
omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en
wethouders zijn in de periode van 21 Nadere informatie
mei tot en met 27 mei 2021 van de Meer informatie kunt u krijgen bij de
volgende aanvragen om omgevings- afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via
vergunning de beslistermijn verlengd telefoonnummer 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl
met een termijn van 6 weken:
•

•

ping 27-5-2021
Parijseplein 17 (2021-098): het
realiseren van een dakopbouw
27-5-2021

Marsdiep 21 (2021-089): het
verbouwen van de woning 255-2021

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,-.

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

Stukken ter
inzage

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

