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‘Aan de keukentafel met’ burgemeester Hein van der Loo
Podcastaflevering 9
In de podcastserie ‘Aan de keukentafel
met’ voert burgemeester Hein van der Loo
gesprekken met inwoners en ondernemers
uit Zwijndrecht en Heerjansdam. Een open
gesprek over wat zij doen, wat hen drijft en
wat zij meemaken. En hoe kunnen we Zwijndrecht samen nog mooier en sterker maken.
De gesprekken vinden plaats aan de keukentafel van de burgemeester.
In deze negende podcastaflevering praat burgemeester Hein van der Loo met Peter Rietberg, voorzitter Raad van Bestuur van de Van
Leeuwen Buizen Groep. De wereldwijd opererende onderneming heeft meer dan 2400
medewerkers, zit in 33 landen en noteerde
in 2020 een omzet van ruim een miljard euro.
Niettemin verloochent het Zwijndrechtse
familiebedrijf, dat in 2024 honderd jaar bestaat, zijn ‘roots’ niet. Rietberg: “Ons bedrijf
is zo Zwijndrechts dat het aan de dijk staat.

Voor zover we kunnen overzien, zullen met
ons hoofdkantoor ook altijd in Zwijndrecht
blijven.”
In deze aflevering draagt Peter M. van der
Linden zijn gedicht over Van Leeuwen Buizen
voor.
De podcast kunt u terugluisteren via vrijwel
alle podcastplatforms en –apps, zoals Soundcloud, Spotify, iTunes en ook via
www.zwijndrecht.nl/podcast.
De podcast kunt u ook scannen via onderstaande QR-code.

Afgelopen weekend was het
Nationale Open Monumentendag in Nederland
In Zwijndrecht konden belangstellenden
deelnemen aan een rondleiding door het
oude Raadhuis en het gemeentehuis. De
rondleidingen werden verzorgd door burgemeester Hein van der Loo, raadslid Chris
Moorman en raadscommissielid Thomas
Loos.

Ook was er in KunZt een tekenworkshop
van de internationaal bekende kunstenaar
Jan Rothuizen. Erg populair was het ludieke
onderdeel ‘Trouwen voor een dag’, waar
iedereen die dat wilde, voor één dag ‘in de
echt werd verbonden’. Aan de hand van een
plattegrond werd er ook gefietst langs monumenten in Zwijndrecht en Heerjansdam.

Burgemeester op bezoek bij
60-jarig bruidspaar Van der
Ven-Van IJzendoorn
Vanwege hun 60-jarig huwelijksjubileum
kreeg het Zwijndrechtse echtpaar Van der
Ven-Van IJzendoorn onlangs bezoek van
burgemeester Hein van der Loo. Wie niet
gelooft in het lot, krabt zich bij hun liefdesverhaal misschien tóch achter de oren. Want
dat hun beide ouderlijke gezinnen precies
na elkaar in hetzelfde huis in Zwijndrecht
woonden, kan bijna geen toeval zijn.
Wat niet toevallig is, maar juist heel bewust,
zijn de keuzes die dit echtpaar in het leven
heeft gemaakt. Zó zeker van elkaar zijn, dat
je al op je achttiende trouwt om voortaan
samen alles uit het leven te halen. En altijd
een huis huren, zodat je de vrijheid hebt om
te gaan en staan waar je wilt. Trefzekere keuzes, die meneer en mevrouw Van der Ven-Van
IJzendoorn het leven kleur geven. Net als hun
kinderen en kleinkinderen.

Meneer Van der Ven is zijn hele werkzame
leven internationaal vrachtwagenchauffeur
geweest. Een mooi maar zwaar beroep en
vroeg met pensioen. Buiten het werk kwam
de caravan zo vaak mogelijk uit de stalling en
het hoogtepunt was de wintersportvakantie
in Interlaken. Na de pensionering ging het
echtpaar nog meer reizen. Twaalf jaar lang
woonden ze in hun caravan, in Zwijndrecht
waren ze nog maar zelden. Overwinteren in
Spanje of met een slingerende omweg naar
de bestemming van die dag. Door corona
kwam het reizen tijdelijk tot stilstand, maar
het echtpaar hoopt dat snel weer op te pakken. Hoe mooi is dan ook het cadeau van de
kinderen: met elkaar op reis naar hun geliefde Zwitserland. Mooie herinneringen ophalen en nieuwe waardevolle herinneringen
maken.
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Nieuwe gemeentegids
2021/2022
Er is een nieuwe gemeentegids verkrijgbaar.
De gemeentegids is een handig naslagwerk
met veel informatie over het werk van de
gemeente en de producten en diensten die
wij bieden. Daarnaast vindt u er ook een
overzicht van organisaties en verenigingen
die actief zijn in Zwijndrecht en Heerjansdam. Dat kan zijn op het gebied van sport,
cultuur en recreatie, gezondheidszorg, onderwijs en meer.

Meld een vrijwilliger aan!
Ken jij een vrijwilliger die zich actief inzet in
Zwijndrecht? De gemeente is op zoek naar
vrijwilligers en hun bijzondere verhalen. Je
kunt bijvoorbeeld denken aan de jongste
en oudste vrijwilliger. Of wat dacht je van
die vrijwilliger die altijd met de prikstok
door de wijk loopt, als maatje iemand helpt
met een beperking, die klusjes doet bij

mensen die dat hard nodig hebben of die
kinderen blij maakt met leuke activiteiten.
Alles is mogelijk en wij zijn erg benieuwd
naar alle mooie verhalen.
Meld deze vrijwilliger dan voor 30 september aan via vrijwilligers@zwijndrecht.nl

Wilt u een exemplaar van de gemeentegids
in huis? Kom dan even langs op het gemeentehuis en vraag ernaar bij de receptie. Ook
bij de bibliotheek, wijkcentra en verzorgingshuizen kunt u vanaf volgende week een gemeentegids meenemen. Het Leerwerkbedrijf
Zwijndrecht Werkt gaat van de week bij deze
locaties langs om de nieuwe gemeentegids
af te leveren. Leest u de gemeentegids liever
digitaal? Ga dan naar
zwijndrecht.smartmap.nl.

Sport & cultuurdagen in
Zwijndrecht
Brugklassers van middelbare school het Loket en middelbare school Walburg hebben
hun nieuwe schooljaar mogen inluiden met
een sport en cultuurdag. Tijdens deze dagen
hebben ze verschillende workshops gevolgd
in sporten en cultuur onderdelen die niet
in het regulier onderwijs vallen. Zo werd er
geskate, gerapt, aan vechtsport gedaan en
werd er gemeten wie er als snelste over de
stormbaan heen was.
Tijdens deze dagen stond kennismaking en
plezier voor de jongeren centraal. Zo konden
ze tijdens de workshops de klas en hun mentor beter leren kennen. Bij het Loket, waarbij
de workshops plaatsvonden op 1 september,
hebben ruim 140 leerlingen in 7 klassen kunnen genieten van deze dag. Zij volgden de
workshops: bootcamp, vechtsport, rap, to-

neel en deden mee met een heuse fitquiz. Het
Walburg College heeft op 7 en 8 september
ruim 200 leerlingen voorzien van sport en
culuurworkshops. Zij volgden de workshops
rap, songwriting, dans, grime, boksen, gingen
over de stormbaan en showden hun moves
op een dansplaat.
De Sportmakelaar en Cultuurmakelaar zijn
binnen de gemeente Zwijndrecht de personen
voor programmering binnen het middelbaar
onderwijs en voor die doelgroep. Naast het
organiseren van Sport & Cultuurdagen, geven
zij ook vorm aan het naschoolse aanbod samen met belangrijke partners binnen de gemeente. In contact komen? Mail naar
leonie@fitmakers.nl

Uitdaging voor jury Groenste
Tuin
Woensdag 8 september was het zover. De
jury van de Groenste Tuin verkiezing 2021
kwam bijeen voor de uitdagende opgave
om tot een top 3 van de groenste tuinen
te komen. De verkiezing is bedoeld om
aandacht te vragen voor het belang van
bloemen, planten en bomen in voor- en
achtertuinen. Maar liefst 40 inwoners hebben hun groene tuin aangemeld voor deze
verkiezing.

De jury heeft heel veel foto’s van prachtige
tuinen bekeken en natuurlijk ook alle achtergrondinformatie daarbij gelezen. Het
was dan ook niet eenvoudig om een keuze
te maken. Uiteindelijk hebben de juryleden
drie tuinen uitgekozen die in de finale van
de verkiezing staan. Daarbij is onder andere
gelet op de hoeveelheid groen in de tuin en
wat er gedaan wordt om vogels en insecten
aan te trekken. Binnenkort bezoekt de jury
de drie genomineerde tuinen om in gesprek
De jury, bestaande uit wethouder Jacqueline te gaan met de bewoners over hun tuin. Hiervan Dongen, de winnares van vorig jaar Nel- over leest u binnenkort meer.
lie Slobbe en deskundige medewerkers van
de afdeling Groen hebben zich gebogen
over de inzendingen.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Terug van vakantie, nieuwe regering is
nog ver weg

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

GGD en Omgevingsdienst praten
raad bij over PFAS
PFAS is schadelijker voor de gezondheid
dan eerder gedacht. Maar de kans is klein
dat mensen er ziek van worden. Dat was
de boodschap van de GGD Zuid-Holland
Zuid tijdens een raadsoriëntatieavond
(dinsdag 7 september) over PFAS.

op korte termijn flink dalen. Wellicht is bodemsanering daarna wel nodig.”
Gezondheid
Na de presentaties van de GGD en de Omgevingsdienst konden raadsleden reageren. De GGD kreeg daarbij onder meer het
verzoek om huisartsen actief van informatie
te voorzien over mogelijke gezondheidsrisico’s van PFAS. Ook werd er gevraagd om
een duidelijk artikel waarin een toxicoloog
(een deskundige die alles weet van de effecten van chemische stoffen op gezondheid) uitlegt wat de risico’s van PFAS zijn.

Aanleiding voor de oriëntatieavond was dat
er langdurig verhoogde concentraties PFOA
in het drinkwater in Zwijndrecht hebben
gezeten. Medisch milieudeskundige Henk
Klapwijk van de GGD zei daarover: “PFAS is
wijd verspreid in de leefomgeving. Nadelige
gezondheidsklachten door PFAS zijn niet altijd uit te sluiten. Maar de kans op ziekte
door PFAS is klein.”
U kunt de hele oriëntatieavond over PFAS
terugkijken via zwijndrecht.raadsinformaOnderzoek
tie.nl of door onderstaande QR-code te
Bodemadviseur Ruud Hakkeling van de scannen.
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vertelde dat er wereldwijd veel onderzoek naar
PFAS wordt gedaan: “Het gedrag van deze
stoffen in de bodem is onduidelijk. Het is de
laatste jaren het meest besproken onderwerp in mijn vakgebied.”
Volgens Hakkeling is bodemsanering tot nu
toe niet nodig. Maar dat kan volgens hem
wel veranderen: “De norm voor de hoeveelheid PFAS die in de grond mag zitten gaat

Opening politiek jaar op de Hooge Nesse
De gemeenteraad en het college openden
het politieke jaar op 3 september met een
partijtje discgolf bij het recreatiegebied de
Hooge Nesse. Wel een hele uitdaging om
de discs in de korf te werpen. Dankzij het
zonnige weer was het zeker genieten in ons
mooie groene buitengebied. Ook namen
raad en college een kijkje in het natuureducatiecentrum de Hooge Nesse.

Beslissingen te nemen door een
demissionair kabinet. Waar verkiezingen voor gehouden nu al weer
6 maanden geleden. Maar het uitzicht op een nieuw kabinet er niet
is. Partij A wil niet met B of niet
met een combinatie van D en E.
Of de achterban van C wil niet met
A enz. enz. Wij zijn dan toch maar
reuzeblij met de wijze waarop de
vorming van het college in Zwijndrecht plaatsvindt.

Daarbij is geen enkele partij buiten
gesloten. Heeft het proces zich in
de openbaarheid voltrokken zodat
u als u het gehele proces had kunnen volgen. Een voorbeeld voor
Den Haag, sluit niemand uit. Maak
met elkaar een regeerakkoord en
kies vervolgens de juiste bewindslieden. Alles in de openbaarheid
en niet achter gesloten deuren.
Onder leiding van personen die U
en wij niet gekozen hebben.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht,
www.facebook.com/abzwijndrecht/
via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl

Zeggenschap is niet hetzelfde als voor het
zeggen hebben

Mirjam Slobbe-Voogt
Raadslid CDA

Ruim 7 jaar gelden werd ik gemeenteraadslid. Gekozen volksvertegenwoordiger zijn brengt
veel verantwoordelijkheden en
taken met zich mee, waarbij ik
het in contact zijn met de inwoners van groot belang vind. Tijdens de raadsvergadering van
13 juli (kadernota; de vergadering waarin plannen voor het komende jaar worden besproken)
bespraken we nogmaals met
elkaar dat het betrekken van
inwoners belangrijk is. Dat dit
in de praktijk soms erg ingewikkeld is, blijkt ook. Verwachtingen van raad, inwoners, college,
ondernemers kunnen tegenstrijdig zijn. Over dit dilemma

moet de komende tijd nog veel
gesproken worden. Daarom
vindt ook het CDA dat communicatie en wat we van elkaar
kunnen verwachten, beter moet
worden vormgegeven vanuit de
gemeente om zo samen tot een
mooier Zwijndrecht te komen.
Op naar een toekomst waarin
ieder die zich uitspreekt, zich
gehoord voelt, ondanks dat het
soms anders kan gaan dan verwacht.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via e-mail
M.Slobbe-Voogt@zwijndrecht.nl

Geldzorgen? Doe de test!

Dit wordt het laatste jaar van deze gemeenteraad. Maart 2022 zijn er weer verkiezingen en kiezen de inwoners een nieuwe
raad.

Niet meer uitgeven dan op je rekening staat dat past bij jouw financiële situatie. Ook krijg
is best een uitdaging. Geldfit helpt jou om je tips over welke organisaties je bij je geldzaje geldzaken fit te houden! Of om ze fit te ken kunnen helpen.
krijgen.
Deze organisaties vind je bij jou in de buurt.
Op geldfit.nl kun je een test doen. Heb je de Geldfit helpt inwoners én ondernemers!
vragen beantwoord? Dan krijg je een advies

Oriëntatieavond 21 september over veiligheidsregio en
toezicht en handhaving
Dinsdagavond 21 september vanaf 19.30
uur zijn er oriëntatiebijeenkomsten van
de gemeenteraad over de veiligheidsregio
en het toezicht en handhaving. U bent van
harte welkom deze vergadering digitaal te
volgen.

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Wij hopen dat u net als wij een
fijne zomervakantie achter de rug
heeft met of zonder beperkingen
door de pandemie. Eind september krijgen we een nieuwe update
en weten we waar we dan aan toe
zijn en kunnen we meer dan nu.

men in dit plan en kan advies meegeven.
20.50 - 22.00 uur: Toezicht en handhaving
De ambtelijke ondersteuning neemt de
raad mee in het gedachtenproces dat zal
leiden tot een hernieuwde jaarplanhandhaving en toezicht. Er zijn op hoofdlijnen 3
aandachtspunten te onderscheiden:
1. Top 3 ergernissen (m.n. afval, hondenpoep en parkeren)
2. Drank en Horeca
3. Ondermijning

19.30 – 20.45 uur: Veiligheidsregio ZHZ
ontwerpbeleidsplan 2022-2025
Eén keer per 4 jaar wordt er een beleidsplan opgesteld voor de veiligheidsregio´s.
Hierin wordt de koers voor de komende jaren vastgelegd. Focus ligt op de infrastructuur in relatie tot vervoer gevaarlijke stof- Kijk voor de meest actuele agenda en stukfen, waterveiligheid, nieuwe type crisissen ken en/of de vergadering live volgen op
met vaak lange duur (pandemie, digitale onze website www.raadzwijndrecht.nl
verstoringen en een toekomstbestendige
brandweerzorg). De raad wordt meegeno-
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Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN

Dit voor de periode van 23 augustus 2021
tot en met 17 september 2021.

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de
periode van 06 september 2021 tot en
met 12 september 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Geluidsontheffing van artikel 4:6 lid 1
APV vanwege spoorvernieuwingswerkzaamheden aan het spoor in de gemeente
Zwijndrecht. Dit voor de periode van 05
november 2021, 23:00 uur t/m maandag
08 november 2021, 07:00 uur.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van een parkeerplaats in
de Marsmanstraat in Zwijndrecht voor het
plaatsen van een afzetcontainer. Dit voor
de periode van 02 september 2021 tot en
met 02 november 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van een parkeerplaats
op de Ringdijk in Zwijndrecht voor het
plaatsen van een container. Dit voor de
periode van 03 september 2021 tot en met
17 september 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van een parkeerplaats
aan de Swanendrift in Zwijndrecht voor
het plaatsen van een afvalcontainer. Dit
voor de periode van 08 september 2021
tot en met 18 oktober 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een bouwkeet en
openstelling voor een bouwroute. Locatie is de Groenstrook voor de voormalige
school aan de hoek Balistraat/Sumatralaan. Dit voor de periode van 01 september 2021 tot en met 01 mei 2022.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van drie container, een
keet met bouwhekken bij het winkelcentrum aan de Kort Ambachtlaan te Zwijndrecht. Dit voor de periode van 01 september 2021 tot en met 15 oktober 2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het tijdelijk afsluiten van de openbare weg voor het plaatsen van een dakkapel aan de Jeroen Boschlaan in Zwijndrecht. Dit voor de datum 15 september
2021 tussen 08.00 en 15.00 uur.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het gebruik van een aantal parkeervakken en een korte afsluiting van een
deel van de rijbaan. Dit voor het gebruik
van een telekraan en het plaatsen van
materialen. De locatie is aan de Scheepmakersstraat. Dit voor de data van 15 en
16 september 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container in
de Prins Bernhardstraat naast de oprit
verlengde van langsparkeervak te Zwijndrecht. Dit voor de periode van 07 september 2021 tot en met 09 september
2021.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeerplaats bij Escherstraat. Dit
voor de periode van 03 september 2021
tot en met 30 september 2021.
Melding klein evenement voor het organiseren van een straatfeest in de Anjerstraat in Zwijndrecht. Dit op vrijdag 24
september 2021 van 15.00 tot 22.00 uur.
Melding klein evenement voor het organiseren van een burendag in de Burgemeester Doorlaan in Zwijndrecht. Dit op
zaterdag 25 september 2021 van 10.00 tot
20.00 uur.
Melding klein evenement voor het organiseren van een burendag in het Plantsoen ter hoogte van Manning 60 in Heerjansdam. Dit op zaterdag 25 september
2021 van 16.00 tot 21.00 uur.
Melding klein evenement voor het organiseren van een buurtbarbecue in de
Prinses Irenestraat in Zwijndrecht. Dit op
zaterdag 11 september 2021 van 13.30 tot
en met 23.59 uur.
Melding klein evenement voor het organiseren van een buurtbarbecue in de
Landmanweg nummers 1 tot en met 18 in
Zwijndrecht. Dit op zaterdag 11 september
2021 van 16.00 tot en met 22.00 uur.
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
het trottoir voor de flat op de Kamerlingh
Onnesstraat te Zwijndrecht. Dit voor de
periode van 31 augustus 2021 tot en met
10 september 2021.

Melding klein evenement voor het organiseren van een kinderfeestje met bbq en
springkussen op 11 september 2021. Locatie is de speeltuin aan de Jupiterstraat
in Zwijndrecht.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeervak in de Burg. Jansenlaan te
Zwijndrecht. Dit voor de periode van 28
augustus 2021 tot en met 15 september
2021.

Melding klein evenement voor het organiseren van een privé bruiloftsfeest op
vrijdag 17 september 2021 van 16.00 tot
23.59 uur. Muziek mag worden gedraaid
tot 22.00 uur. Locatie is bij Landgoed het
Buitenland.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeervak in de Waterhoenstraat te
Zwijndrecht. Dit voor de periode van 27
september 2021 tot en met 04 oktober
2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een hoogwerker
aan de Koninginneweg 66 tot en met 96b.

Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container op
een parkeervak in de Breitnerstraat te

Zwijndrecht. Dit voor de periode van 06
september 2021 tot en met 12 oktober
2021.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 3 september tot en met
9 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
• Troelstraplein 1 (2021-218): het exploiteren van een sportschool 6-9-2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 3 september tot en met
9 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
verleend (adres, activiteit, datum besluit):
Deze week zijn er geen verleende vergunningen.
Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 3 september tot en met 9 september 2021 van de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met
een termijn van 6 weken:
• Molenweg 25A HJD (2021-125): het
aanleggen van een zwembad 9-9-2021
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.
BEKENDMAKINGEN
Regeling kleine energiebesparende
maatregelen huurwoningen RREW 2021
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Zwijndrecht hebben op 13 juli
2021 besloten:
• De ‘Regeling kleine energiebesparende maatregelen huurwoningen RREW
2021’ vast te stellen;
• Mandaat te verlenen aan Winst uit je
woning voor het uitvoeren van de Regeling kleine energiebesparende maatregelen huurwoningen RREW 2021.
Deze besluiten treden per 1 oktober 2021
in werking. Ze zijn in te zien op www.officielebekendmakingen.nl
Evenementenbeleid
drecht vastgesteld

gemeente

ders maakt bekend dat zij op 22 juni 2021
het evenementenbeleid Gemeente Zwijndrecht heeft vastgesteld.
In het Evenementenbeleid is een strategisch kader voor bruisende evenementen
opgenomen, waarbij sprake is van een
gezonde balans tussen leefbaarheid, veiligheid en levendigheid. In dit beleid heeft
de gemeente Zwijndrecht de ambitie voor
evenementen vastgelegd. Het is haar ambitie om evenementen te ondersteunen
en tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners en ondernemers in
het oog te blijven houden. Vanuit deze gedachte wordt gestreefd naar een gezonde
balans tussen leefbaarheid, veiligheid en
levendigheid.
Daarnaast is in de Beleidsregels evenementenvergunning gemeente Zwijndrecht
het uitvoeringskader voor evenementen
(vergunningen) opgenomen. Hierin zijn
duidelijke ´spelregels´ en randvoorwaarden opgenomen. Dit uitvoeringskader is
opgesteld conform het wettelijk kader
en de nieuwe ontwikkelingen die rondom
evenementen spelen. Met deze ‘spelregels’ en randvoorwaarden zorgt de gemeente Zwijndrecht voor meer duidelijkheid, rechtszekerheid, spreiding en goede
communicatie rondom evenementen.
Het beleid is digitaal op te vragen bij evenementen coördinator Claudia Blomert
via c.blomert@zwijndrecht.nl

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 15 september 2021
het volgende verkeersbesluit bekendgemaakt in de Staatscourant.
Dit betreft het volgende besluit (op de
website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd): https://www.officielebekendmakingen.nl/):
1. Eén parkeerplaats aan de Eemstein aan
te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door middel van het
plaatsen van verkeersbord E6 inclusief
onderbord met kenteken conform bijgaande tekening;
2. Dit besluit in werking te laten treden
zodra het betreffende bord is geplaatst.
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u binnen
zes weken met ingang van 15 september
2021 tot en met 27 oktober 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 en met 27 oktober
2021 ter inzage op het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager parkeren,
via telefoon 14 078 of per e-mail:
gemeente@zwijndrecht.nl.

Zwijn-

Het college van burgemeester en wethou-

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:

- 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
- Karel Doormanlaan rijstrook
van Brugweg naar de Bilderdijkstraat – asfaltwerkzaamheden – 16 september 2021

Bekendmaking verkeersbesluiten

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:

Wegafsluitingen

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.

