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Langer op de fiets met
‘Doortrappen’
Kent u ‘Doortrappen’ al? Een project om
fietsongevallen bij 60-plussers te verminderen en fietsers langer mobiel te houden op
een veilige manier.

komt vertellen over verkeersveiligheid; Veilig
Verkeer Nederland die tips geeft tijdens een
fietsparcours; een fietsenmaker voor een
fiets-check; en tips van een fysiotherapeut
om soepel en sterk te kunnen blijven fietsen.
Sinds 7 juli 2021 is de gemeente Zwijndrecht Ook organiseren de sportcoaches een leuk
officieel Doortrap-gemeente. Tijdens de kick- fiets-uitje, waarbij de deelnemers meteen in
off dag konden verschillende mensen al ken- de praktijk leren om in groepen te fietsen.
nismaken met het project.
Aanmelden
Gevarieerde bijeenkomsten
Bent u 60-plusser en heeft u interesse om de
De komende tijd gaan de Vivera sportcoaches bijeenkomsten bij te wonen? Er zijn nog een
invulling geven aan het project. Zij organise- aantal plekken beschikbaar. Deelname is graren een reeks van 7 gezellige, informatieve tis. U kunt zich aanmelden door een email te
bijeenkomsten om iedereen veilig in het za- sturen naar: julia@fitmakers.nl.
del te houden. De bijeenkomsten zijn op donderdagochtend in samenwerking met (lokale)
partners. Er komen verschillende thema’s aan
bod. Denk bijvoorbeeld aan een wijkagent die

Buurtbemiddelaar, iets voor u?
Ruzies of problemen tussen buren kunnen
hoog oplopen en onoplosbaar lijken. Veel
voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld
geluidsoverlast, rommel of verschillende
leefwijzen. Buurtbemiddelaars worden ingezet als buren er samen niet uitkomen. De
bemiddelaar spreekt beide buren en brengt
ze weer in gesprek en in beweging.

blijven? Dan bent u misschien wel de nieuwe
bemiddelaar die MEEVivenz zoekt.

Iets voor u?
Een buurtbemiddelaar kan goed luisteren
en heeft interesse in het verhaal achter een
klacht of probleem. Vindt u het een uitdaging
om mensen in gesprek te brengen? Beschikt
u over goede sociale vaardigheden? Kunt u
onbevooroordeeld luisteren en onpartijdig

Interesse?
Denkt u dat deze vrijwilligersfunctie iets voor
u is? Neem dan contact op met buurtbemiddeling van MEEVivenz via telefoonnummer
078 - 750 8900 of per e-mail
buurtbemiddeling@desocialebasis.nl.

Training
Iedere buurtbemiddelaar volgt een basistraining. De eerstvolgende training is op zaterdag 30 oktober en zaterdag 6 november met
een digitale terugkomavond op donderdag
10 maart 2022. Na de training ontvangt u beBemiddelaars zijn bevlogen vrijwilligers die geleiding van een coördinator. Daarnaast is
graag een verschil maken. MEEVivenz is op er bijscholing en uitwisseling van ervaringen
zoek naar nieuwe buurtbemiddelaars.
met collega-bemiddelaars.

OPEN

11-09-21 / 11:00 - 16:00

MONUMENTENDAG

Gratis toegankelijk / Reserveren
voor bijna alle onderdelen verplicht
MONUMENTENFIETSTOCHT

De fietstocht door Zwijndrecht of
Heerjansdam brengt je langs bijna alle
gemeentelijke en rijksmonumenten.
RONDLEIDINGEN GEMEENTEHUIS

Tijdens deze rondleidingen leer je van
alles over zowel het monument 'het
oude Raadhuis' als het nieuwe deel van
het gemeentehuis.
RONDLEIDINGEN GEMEENTEHUIS

Jong en oud kan op Open
Monumentendag onofficieel en voor
één dag met elkaar trouwen in de
trouwzaal in het Oude Raadhuis.
WORKSHOP & KLEINE EXPOSITIE KUNZT

In KunZt wordt dit jaar een creatieve
workshop georganiseerd. Daarnaast
wordt een selectie prenten van de
gemeentelijke collectie en werk van de
expositie 'Een jaar later' tentoongesteld.

RESERVEER

GRATIS

ONLINE!
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Dromen en wensen voor de
wijk Noord?

Aan de slag met MaasterrasWest

Vertel ze aan ons en denk mee
De komende weken zijn we aanwezig in de
wijk Noord om wensen en dromen voor de
wijk op te halen. We gebruiken de reacties
voor het opstellen van een plan. Een plan
voor de toekomst van Noord. Waarom? Ons
doel is dat de wijk Noord een aantrekkelijk
wijk is om te wonen en 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.

vragenlijst in op www.diztrikt.nu. Het invullen van de enquête is anoniem. De enquête
kunt u invullen vanaf donderdag 9 september.

Bijeenkomst 13 oktober
Op woensdag 13 oktober organiseren wij een
bijeenkomst. De gemeente presenteert dan
het uiteindelijke plan. We vertellen wat we
met uw inbreng hebben gedaan en u kunt
vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats
in: Bij Bosshardt Zwijndrecht, de buurthuiskamer aan de Burgemeester Jansenlaan 151.
Gesprekken op straat
De bijeenkomst start om 19.30 uur, deur
Op 17, 20 en 22 september kunt u ons tegen- open vanaf 19.15 uur.
komen in de wijk. Wij gaan dan graag met u
in gesprek. We verplaatsen ons door de wijk. Aanmelden bijeenkomst
Op vrijdag 17 september vindt u ons tussen In verband met de coronaregels is het belang14.00 en 18.00 uur in de buurt van Xiejezo rijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kan vanaf
en de Passage. Maandag 20 september van donderdag 9 september via www.diztrikt.nu.
16.30 tot 20.00 uur staan we bij Boulevard Alle informatie kunt u hier terugvinden. De
Noord en op woensdag 22 september van bewoners van Noord krijgen overigens alle
14.00 tot 18.00 zijn we in de omgeving van informatie ook nog per post thuis gestuurd.
Boulevard Noord. Als u ons ziet, vertelt u dan
uw ideeën? We zijn benieuwd.
We ontmoeten u de komende weken graag in
de wijk voor een mooi gesprek over de toeVul de enquête in
komst van Noord.
Wilt u liever online uw mening geven? Vul de

Maasterras-West, gelegen vlakbij het station van Zwijndrecht, wordt getransformeerd
tot een aantrekkelijke stedelijke wijk voor
jong en oud. Een wijk waar je wooncarrière
kunt maken en met voorzieningen die ondernemerschap, creativiteit en ontmoeting
stimuleren. Woensdag 1 september hebben
de gemeente Zwijndrecht, woningcorporatie
Woonkracht10 en ontwikkelaars VORM en
Blauwhoed de handtekeningen gezet onder
een exclusieve overeenkomst.
De partijen gaan het komende halfjaar vol
enthousiasme én gezamenlijk aan de slag
om te komen tot een haalbaar plan voor de
ontwikkeling van het gebied. Zo wordt onderzocht wat bewoners aanspreekt die in dit
gebied willen wonen, welke woningen hierbij
passen en hoe de openbare ruimte ingericht
moet worden. Er wordt ook afgesproken op
welke wijze het plan het beste kan worden
gerealiseerd.

structuur, verouderde kantoorbebouwing en
gedateerde woningbouw overheersen op dit
moment het beeld. Dit gaat veranderen! Om
dit aan te pakken hebben de partijen gezamenlijk alle creativiteit in huis om een plan
te maken dat antwoord geeft op de ambitieuze, duurzame en complexe ontwikkeling
van Maasterras-West.
Kan, ziet en durft
We zijn als gemeente voortvarend bezig om
verouderde wijken, zoals de Indische buurt
en het Maasterrasgebied, te herstructureren. De marktselectie voor het gebied Maasterras-West startte in 2020. De gemeente en
Woonkracht10 zochten een partner die bereid is langdurig te investeren in hét nieuwe
centrum van Zwijndrecht. Met de keuze voor
VORM en Blauwhoed hebben de gemeente
Zwijndrecht en Woonkracht10 hun partner
gevonden. Een partner die het kan, ziet en
durft.

Ambitieus en complex
Meer weten? Maasterras-West is onderdeel
Het Maasterras ligt tussen het spoor en de van Diztrikt. Kijk op www.diztrikt.nu voor
A16 en is daarmee een zeer goed bereikbare meer informatie.
en zichtbare locatie met tegelijkertijd uitdagingen wat betreft milieuaspecten. De infra-

Burgemeester bij 60-jarig huwelijk echtpaar Kreeft-Hoogvliet
Burgemeester Hein van der Loo feliciteerde
onlangs het echtpaar Arie Kreeft en Nel
Kreeft-Hoogvliet met hun 60-jarig huwelijk. Het echtpaar is al 65 jaar bij elkaar en
woont daarvan 45 jaar in Zwijndrecht. Maar
de liefde ontstond in de Hoeksche Waard.
Toen de jonge Arie op de Kerkstraat in Strijen
ging ‘meisjes kijken’ (zoals dat vroeger heette), fietste hij letterlijk de liefde tegemoet.
Want daar was Nel! Na een paar ontmoetingen sloeg de vlam echt in de pan en was het
klip en klaar: voortaan fietsten ze sámen door
het leven. Arie werkend als lasser en meewerkend voorman bij onder andere Grootint
en Nel thuis bij de kinderen. Drie maar liefst,
die inmiddels met hun eigen kinderen een
vrolijk bont gezelschap vormen.
Na een lang werkzaam leven is het dan tijd
voor pensioen. Een tijd die in het teken staat
van veel fietsen in binnen- en buitenland, tijd
doorbrengen met de (klein)kinderen en na-

tuurlijk de nodige hobby’s. Van vrijwilligerswerk bij Wielervereniging De Mol, puzzelen,
handwerken of sport kijken op de televisie
tot je vierkante ogen krijgt. Het echtpaar
Kreeft doet het allemaal even graag. Maar de
racefiets voert voor Arie de boventoon. Drie
keer de ronde Zwijndrecht-Zwijndrecht, de
Elfstedentocht uitfietsen of gewoon lekker
op de fiets een eind weg in de omgeving, Arie
draaide er zijn hand niet voor om. Inmiddels
is de racefiets ingeruild voor een elektrisch
exemplaar.
En dat verliefde vlammetje? Dat is er nog
steeds! En of het geheim nu ‘meer nemen dan
geven’ is, zoals Arie ondeugend zegt, of het
altijd goedmaken voor je gaat slapen, zeker
is dat dit echtpaar nog steeds geniet van een
liefdevol leven samen.
Burgemeester Hein van der Loo feliciteerde Arie en Nel Kreeft-Hoogvliet uit Zwijndrecht met hun
60-jarig huwelijk.
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raadscarrousels 14 september over
retail, horeca en bomen
Video (live) vergadering via
www.raadzwijndrecht.nl
Dinsdag 14 september vanaf 19.30 uur zijn
er carrouselvergaderingen van de gemeenteraad over onder meer het retail- en horecabeleid en over de bomenverordening. De
vergaderingen zijn live te volgen via onze
website www.raadzwijndrecht.nl
Retail-en horecabeleid
De raadsleden praten over het vaststellen
van het retail- en horecabeleid. Nieuwe
trends en ontwikkelingen vragen om een
actualisatie van het oude beleid. Sommige
trends en ontwikkelingen zijn zelfs in een
stroomversnelling geraakt als gevolg van
de coronacrisis. De inbreng van ondernemers is het vertrekpunt, versterken door
verbinden en voortzetting van de concentratiegebieden uit het vorige beleid. Het
retail- en horecabeleid biedt ondernemers
een duidelijk perspectief voor de toekomst.
Het vormt de basis voor het toetsen van
initiatieven en het in gang zetten van het
versterken van kansrijke concentratiegebieden en het transformeren van locaties
zonder toekomstperspectief.

Bomenverordening
De gemeente wil werken aan een gevarieerde boomrijke leefomgeving. De kap en
compensatie van bomen wordt geregeld
in de bomenverordening. Aan de ene kant
wil de gemeente de regeldruk bij particulieren verminderen, aan de andere kant wil
de gemeente waardevolle bomen beschermen en inwoners stimuleren om bomen te
planten. In de nieuwe bomenverordening
wil de gemeente een onderscheid maken
in particuliere bomen en overige bomen.
Voor de particuliere bomen geldt dat in de
toekomst alleen een kapvergunning nodig
is als de boom op de ‘lijst van waardevolle
particuliere bomen’ staat. Die lijst wordt
samen met inwoners opgesteld.
AGENDA
Carrousel 1- Hybride vergaderen via Teams
- Openbaar / livestream
19.30 – 20.15 uur:
Opgave groeiagenda 2021
20.20 – 21.15 uur:
Beantwoording schriftelijke vragen
ABZ Buitengebied
21.20 – 21.55 uur:
Aanbesteding accountant
22.00 – 22.30 uur:
Retail- en horecabeleid
Carrousel 2- Hybride vergaderen via
Teams - Openbaar / livestream
19.30 – 20.15 uur:
Zienswijze begrotingswijziging 2021
20.20 – 21.15 uur:
Bomenverordening gemeente Zwijndrecht
21.20 – 22.30 uur:
Grondstoffen beleidsplan 2022-2025

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

Raad blij met plannen voor jongerenparticipatie
De gemeenteraad is enthousiast over het
voorstel om kinderen vanaf 9 jaar te betrekken bij het maken van lokaal beleid.
In de carrouselvergadering van dinsdag
31 augustus spraken alle partijen hun
steun uit voor het plan.

is het resultaat van een motie uit 2019 van
ABZ en D66.

Vrolijk en enthousiast
Alle partijen in de raad zijn blij met het
voorstel. Thomas Loos (ABZ) noemde het
‘een prachtig plan’. Hilda Rijnaard (PvdA)
Kinderburgemeester en kinderambassa- zei dat het haar vrolijk maakte en Evelien
deurs
van der Linden (ZPP) werd er enthousiast
Het voorstel van de gemeente bestaat uit van. Mirjam Slobbe (CDA): “Jong geleerd is
drie delen. Basisschoolkinderen vanaf 9 oud gedaan. Snel beginnen met dit plan”.
jaar kunnen zich opgeven om kinderburgemeester of kinderambassadeur te worden. Vernieuwing
Daar is afgelopen jaar al mee begonnen, Frank Trijsburg (D66) stelde dat jongeren
naar aanleiding van een motie van het CDA aan de basis staan van vernieuwing. Hij
uit 2019. Voor komend jaar is overigens al sloot zijn bijdrage af met een citaat van de
een kinderburgemeester benoemd, kinde- Zwijndrechtse kinderburgemeester Sophie
ren kunnen zich nog wel aanmelden voor van der Walle: “Ik vind het fijn als kinderen
kinderambassadeur.
vrolijk en zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Als kinderburgemeester en kinJongeren van 12 jaar en ouder
derambassadeurs luisteren we naar ze en
Verder komen er bijeenkomsten en activi- zoeken we oplossingen waar iedereen blij
teiten waarbij middelbare scholieren tot 16 mee is.”
jaar kunnen meedenken over lokaal beleid.
De gemeente gaat daarbij jongeren actief
betrekken en er is ruimte voor hen om zelf
onderwerpen aan te kaarten. Voor leerlingen van 16 jaar en ouder gaat de gemeente
samen met de griffie en de raad een traject
opzetten om jongeren meer politiek bewust en politiek actief te krijgen. Dit plan

Gemeenteraad heeft nog veel vragen over tiny houses
De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft
nog veel vragen over de plannen voor
tiny houses in Zwijndrecht. In het raadsprogramma is afgesproken dat er deze
raadsperiode tien van die kleine duurzame
huisjes in Zwijndrecht komen. De raad wil
vooral weten waarom er na drie jaar nog
steeds geen duidelijkheid is.

houses in Zwijndrecht. Ondanks de kritiek
lijkt het voorstel toch op genoeg steun van
andere partijen te kunnen rekenen.

Vaart maken
Wethouder Jacqueline van Dongen wil nu
vaart maken met de tiny houses en daarom
is het volgens haar nodig een projectleider
aan te stellen die alles kan onderzoeken en
Het college heeft een lijst gemaakt met mo- voorbereiden: “Ik wil dat we van de kant
gelijke plaatsen voor tiny houses. Het gaat kunnen met deze ontwikkeling. Daar hebben
dan om Hooge Nesse, Munnikensteeg 65, we capaciteit voor nodig.”
Molenwei, Leonesse, Noordoevers en de
Verzetsheldenbuurt. Het is de bedoeling om Tot nu toe is er alleen gekeken naar locaties
een projectleider aan te stellen die in kaart waar ruimte is voor minstens vijf tiny hougaat brengen of de eigenaren de grond be- ses. Na een vraag van de ChristenUnie-SGP
schikbaar wil stellen en of de locaties aan zei de wethouder ook bereid te zijn om te
andere eisen gaan voldoen. Daarvoor is kijken naar locaties waar één of twee tiny
50.000 euro nodig.
houses kunnen komen.
Carrouselvergadering 31 augustus
Het debat over tiny houses gaat verder in de
Dat voorstel is besproken tijdens de carrou- raad van 28 september. Daarna neemt de
selvergadering van dinsdag 31 augustus. gemeenteraad een besluit.
Er waren twee insprekers: De stichting Tiny
Houses Drechtsteden en een werkgroep van
mensen die interesse hebben om in een tiny
house in Zwijndrecht te gaan wonen. Die gaven aan dat er veel interesse is en ze vroegen om duidelijkheid over welke locaties geschikt en beschikbaar zijn, zodat ze kunnen
beginnen aan het uitwerken van een plan.
Met name VVD en CDA stelden kritische
vragen: Waarom duurt het zo lang? Is er al
contact geweest met de eigenaren van de
locaties die genoemd zijn? Wat zijn de extra
kosten die mogelijk nog gemaakt moeten
worden? De PvdA heeft inmiddels de conclusie getrokken dat er geen ruimte is voor tiny

Foto van Beloois, archieffoto 2018

Help mensen in Zwijndrecht met
energie besparen
Vindt u het een leuke uitdaging bewoners in Voor uw inzet als coach is een vrijwilligersverZwijndrecht te helpen om energie te bespa- goeding beschikbaar. Ervaring is niet nodig.
ren? Meld u dan aan bij Diverz als energiecoach.
Interesse?
Als energiecoach draagt u een steentje bij aan
Een energiecoach brengt onder meer huisbe- de energietransitie en het goed overdragen
zoeken en geeft concreet advies over de moge- van de aarde aan de volgende generaties! De
lijkheden om energie te besparen, het comfort training start in oktober. Aanmelden kan voor
in huis te verhogen en de energierekening te eind september bij medewerkers van Diverz
verlagen.
in een van onze wijkcentra of mail naar André
Lodder: a.lodder@diverz.info. Ook voor vraTraining
gen over het werk als energiecoach kunt u bij
Deelnemers krijgen als voorbereiding een trai- hen terecht.
ning met o.a. aandacht voor besparen door
kleine maatregelen en ander gedrag, hoe ga je
in gesprek met mensen, kennis over isolatie,
energiezuinige installaties en het verkrijgen
van subsidies. Daarna kunt u aan de slag met
andere vrijwillige energiecoaches van stichting
Drechtse Stromen.

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte – tot en
met december 2022
- Admiraal de Ruyterweg – asfaltwerkzaamheden op de Admiraal de Ruijterweg tussen de Burgemeester van ‘t
Hoffweg en de Witte de Withstraat – 13
tot en met 17 september 2021
- Witte de Withstraat en omgeving –
grote aanpak
- Jeroen Boschlaan – grote aanpak – 28
juni tot en met december 2021
- Boshuizen – onderhoud bestrating – 23
augustus tot en met eind september
2021

- Laan van Walburg – onderhoud aan
voet- en fietspaden – 12 augustus tot
en met eind september 2021
- Slagveld – rioolwerkzaamheden – 31
augustus 2021 tot en met half november 2021
- Lindtsedijk – onderhoud spoorwegovergang – 6 tot en met 11 september
2021
- Karel Doormanlaan rijstrook van Brugweg naar de Bilderdijkstraat – asfaltwerkzaamheden – 16 september 2021
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Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 26 augustus tot
en met 3 september 2021 zijn de
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):
•
•
•
•
•

Krammer 5 (2021-212): het
realiseren van een terras aan
de achtergevel 28-8-2021
Lindtsebenedendijk 149 en
151 (2021-213): het kappen van
171 bomen 27-8-2021
Nabij Lindtsedijk 14 (2021214): het bouwen van een
nachtponton 30-8-2021
Waalpad 4 HJD (2021-215): het
kappen van 1 boom 1-9-2021
Noordweg 8 (2021-216): het
plaatsen van tijdelijke kantoorunits voor 5 maanden
2-9-2021

•

Nabij Brusselsestraat 71
(2021-217): het kappen van 1
Japanse sierkers 1-9-2021

Verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure
In de periode van 26 augustus tot
en met 3 september 2021 zijn de
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres,
activiteit, datum besluit): er zijn
voor deze week geen verleende vergunningen.
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en
wethouders is in de periode van 26
augustus tot en met 3 september
2021 van de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn
van 6 weken:

•

Colofon

Jhr. G.W. Tets van Goudriaanlaan nabij nr. 2 HJD
(2021-167): het vervangen van
de bestaande beschoeiing
2-9-2021

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.

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

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
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.

