woensdag
6 april 2022

Gymzaal De Bazuin feestelijk geopend
De ruim zeshonderd leerlingen van basisscholen Develhoek en De Notenbalk hebben
een nieuwe gymzaal. Wethouder Jos Huizinga en topsporter Chantalle Zijderveld hebben maandag samen de officiële opening
verricht. Aansluitend was er een kinderpersconferentie waar leerlingen vragen konden
stellen.
Naam onthuld
In het bijzijn van zo’n veertig genodigden
hebben Jos Huizinga en Chantalle Zijderveld
de naam van de nieuwe gymzaal onthuld. De
wethouder feliciteerde de leerlingen, leerkrachten en de scholen met de nieuwe gymzaal: “Het is een prachtig gebouw dat heel
goed in de omgeving past. Op verzoek van
omwonenden is de gymzaal verdiept aangelegd. Maar het gebouw is zo ontworpen dat
er toch veel daglicht naar binnen valt. Voor
kinderen heel fijn om hier gymles te krijgen.”

de twee scholen konden alles over de gymzaal in het bijzonder en sporten in het algemeen vragen aan wethouder Jos Huizinga en
topsporter Chantalle Zijderveld. Zij won bij de
Paralympische Spelen in Tokio vorig jaar twee
gouden, twee zilveren en een bronzen medaille bij het zwemmen. Bovendien is ze oudleerlinge van De Notenbalk. De kinderpersconferentie was via een livestream te volgen
voor alle klassen van de twee basisscholen.
Duurzaam gebouw
De gymzaal is het resultaat van een burgerinitiatief van leerlingen van Develhoek en De
Notenbalk. De gemeenteraad ging in 2015 akkoord met hun verzoek. Een plaquette bij de
ingang van de gymzaal herinnert daar aan. Op
het dak van het gebouw zijn zonnepanelen
aangebracht en de zaal wordt verwarmd met
een warmtepomp. Daarmee is de gymzaal
een duurzaam gebouw.

Topsporter Chantalle Zijderveld en wethouder Jos Huizinga in actie tijdens de kinderpersconferentie
Kinderpersconferentie
Gezonde lunch
Aansluitend was er in de gymzaal een kinder- Na afloop van de feestelijkheden kregen alle een gezonde lunch aangeboden van JOGG weging die zich inzet om jongeren gezond te
persconferentie. Zo’n twintig leerlingen van leerlingen van Develhoek en De Notenbalk (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst), een be- laten leven.

Huldiging cyberagents in
Zwijndrecht
Bewustwording boeven op internet begint al op de
basisschool
Luuk, Jonathan en Mees zijn de winnaars ciale Hackshield kwartetspel.
van de online game Hackshield en daarmee
behoren zij tot de beste cyberagents van De gemeente en de politie ondersteunen dit
Zwijndrecht.
soort initiatieven van harte. Het is ontzettend
belangrijk om je zo jong mogelijk bewust te
In een politieauto werden de winnaars zijn van cybercriminaliteit en de gevaren die
woensdagmiddag 30 maart opgehaald en daarmee samenhangen.
afgezet bij de bibliotheek. Daar werden ze
ontvangen door kinderburgemeester Jaylinn Hackshield is een online game om kinderen
Addink en burgemeester Hein van der Loo. bewust te maken hoe je online criminaliteit
De winnaars ontvingen hun shield met een kunt herkennen. Alle kinderen tussen de 8 en
cadeaubon. Luuk, die de hoogste score in 12 jaar kunnen nog meedoen. Ga voor meer
punten had behaald kreeg als extra het spe- informatie naar www.joinhackshield.nl

Windpark Oude Maas in
Heinenoord
Langs de Oude Maas in Heinenoord aan
weerszijde van de Heinenoordtunnel (ten
zuiden van Barendrecht) staat windpark
Oude Maas van Eneco en Renewable Factory
(REF). Dit windpark omvat vijf windturbines.
Binnenkort wordt gestart met proefdraaien.
De gemeenten Hoeksche Waard en Barendrecht bieden direct omwonenden binnen
een straal van 2 kilometer van het windpark
een speciale app aan. Een selecte groep inwoners van Heerjansdam valt binnen deze
straal.

Maas, binnen een straal van 2 kilometer
van het windpark, kunnen gebruik maken
van de Geluidsverwachtingen.nl app. Deze
app wordt aangeboden door de gemeenten
Hoeksche Waard en Barendrecht. Met deze
app kunnen inwoners actuele 48-uurs verwachtingen voor het geluid, de slagschaduw
en het weer inzien. Ook wordt de energieopbrengst van het windpark Oude Maas weergegeven en kunnen inwoners delen hoe zij
het geluid beleven.

Kijk voor meer informatie over het windpark
Speciale app voor direct omwonenden
en de app op www.barendrecht.nl of
Direct omwonenden van windpark Oude www.gemeentehw.nl

Eenmalige energietoeslag voor
huishoudens in de Drechtsteden
Door de enorme stijging van de energieprijzen dreigen veel mensen in financiële
problemen te komen. Daarom komt er een
eenmalige vergoeding, de zogenaamde
energietoeslag, voor mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.
De regeling wordt voor inwoners uit Zwijndrecht uitgevoerd door de Sociale Dienst
Drechtsteden.

Energietoeslag voor mensen die geen automatische uitkering ontvangen
Valt u niet onder de voorwaarden voor de
automatische betaling maar heeft u wel een
laag inkomen, dan kunt u vanaf 19 april 2022
zelf een aanvraag indienen met een digitaal
formulier dat op de website
www.socialedienstdrechtsteden.nl staat.
Mocht u daar hulp bij nodig hebben of wilt
u meer informatie, dan kunt u een afspraak
maken bij bureau Sociaal Raadslieden. U
kunt voor een afspraak of informatie bellen
op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30
tot 12 uur en op dinsdagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur.

Wat houdt de eenmalige energietoeslag in?
De energietoeslag is een eenmalig bedrag
voor mensen met een laag inkomen. De
hoogte van de energietoeslag is afhankelijk
van de hoogte van het inkomen. Bij een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum is de energietoeslag € 800,- en bij een Het telefoonnummer van Sociaal Raadslieinkomen tussen 120% en 130% van het so- den is 078-7703720. Mailen kan ook:
ciaal minimum is de energietoeslag € 600,-. sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl
Automatische uitkering
Uiteraard kunt u ook voor andere vragen bij
Heeft u in de periode vanaf 1 juli 2021 een Sociaal Raadslieden terecht!
bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, of BBZ ontvangen of heeft u bijzondere bijstand, PMB
of Tozo-5 ontvangen, dan krijgt u de energietoeslag automatisch. Ook mensen die dit jaar
al kwijtschelding gemeentelijke belastingen
hebben ontvangen hoeven geen aanvraag in
te dienen. Al deze mensen krijgen het bedrag
op 11 april 2022 automatisch uitgekeerd.
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Nieuws van de gemeenteraad
Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Laura Kroes en Evert Jan van de
Mheen ontvangen Koninklijke
Onderscheiding bij afscheid
gemeenteraad
De raadsleden Laura Kroes (GroenLinks)
en Evert Jan van de Mheen (CDA) zijn dinsdagavond 29 maart 2022 bij hun afscheid
van de gemeenteraad van Zwijndrecht
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. De vertrekkende fractievoorzitters kregen de Koninklijke Onderscheiding
van burgemeester Hein van der Loo opgespeld. Tijdens de bijeenkomst werd afscheid genomen van negen raadsleden en
twee raadscommissieleden.

meedoen.”

Wederzijds begrip
Evert Jan van de Mheen zat sinds 2010 in de
gemeenteraad en werd in 2014 fractievoorzitter van het CDA. Kenmerkend voor Van
de Mheen is zijn streven naar wederzijds
begrip. Burgemeester Van der Loo: “Evert
Jan zoekt altijd de verbinding. Hij heeft zich
ingezet voor een beter, mooier en vooral
krachtiger Zwijndrecht. Dat doet hij door
midden in de samenleving te staan, dicht
Vastberadenheid
bij de mensen en met begrip voor verschilBurgemeester Hein van der Loo prees de lende standpunten. We zullen de ervaring
vastberadenheid van Laura Kroes, waarmee en kennis van Evert Jan enorm missen.”
zij zich inzette voor Zwijndrecht. Ze kwam in
2010 in de gemeenteraad en zette zich de Naast Kroes en Van de Mheen werd er ook
afgelopen jaren met name in voor de tran- afscheid genomen van de raadsleden Marsitie van de jeugdzorg, voor jongeren, voor tijn Bosman, Wilco Lubberink en Marcel van
groen en duurzaamheid. Kenmerkend was Wingerden (allen Algemeen Belang Zwijnhaar strijd tegen armoede. Burgemeester drecht), Mirjam Slobbe-Voogt (CDA), Gerjan
Van der Loo: “We gaan Laura’s bevlogen- Bossenbroek (ChristenUnie-SGP), Frank
heid en strijdbaarheid in de gemeenteraad Trijsburg (D66), Ron Bijl (VVD) en de raadsmissen. Zwijndrechtenaren die opgroeien commissieleden Iekje Berg (CDA) en John
in armoede, daar maakte ze zich zorgen om Struijs (ZPP). In het bijzijn van familie en
en dat wilde ze veranderen. Laura heeft zich vrienden werden ook zij toegesproken door
ervoor ingezet dat mensen betaalbaar kun- de fractievoorzitters en de burgemeester.
nen wonen. Dat iedereen in Zwijndrecht kan

Zonder afspraak vaccineren in
Zwijndrecht
Woensdag 6 en donderdag 7 april kunt u nog
terecht voor een vaccinatie bij wijkcentrum
Xiejezo. U kunt zonder afspraak langskomen
voor een 1e, 2e of boosterprik tussen 12.00
en 18.00 uur. Wilt u meer informatie over de
coronavaccinatie? Kom dan gerust langs om
je vragen te stellen.

cinatie te halen. Inmiddels heeft hier al een
groot aantal mensen gebruik van gemaakt.
Mensen vinden het vooral een voordeel dat ze
in de buurt terecht kunnen.
ID en mondkapje meenemen
Iedereen die een vaccinatie wil, moet een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of
ID-kaart) laten zien en een mondkapje dragen.
Ook kinderen tussen 12 en 18 jaar moeten een
legitimatiebewijs laten zien. Bij kinderen van
5 t/m 11 jaar moet de ouder een ID-bewijs bij
zich hebben.

Deze tijdelijke priklocatie is bedoeld voor inwoners die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Bij het wijkcentrum kunnen mensen
ook terecht voor voorlichting op deze dagen.
Ter plekke zijn artsen en andere (meertalige)
medewerkers van de GGD aanwezig, die vragen over het vaccineren zo goed mogelijk be- Wijkcentrum Xiejezo, Grote Beerstraat 10
antwoorden. Ook mensen die uit een andere Woensdag 6 en donderdag 7 april 2022
regio komen zijn welkom. Hiermee biedt de 12:00 – 18:00 uur
GGD mensen de gelegenheid om laagdrempelig, dichtbij huis en zonder afspraak een vac-

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht - tot medio december 2022 – diverse werkzaamheden

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- de winkels aan het Frits Vogelstraat
SELIJKE VERORDENING EN BIJZON- in Zwijndrecht.
DERE WETTEN
Ontheffing Sluitingstijd voor het
Door of namens burgemeester en houden van een feestavond voor eiwethouders of de burgemeester gen leden van VVGZ voor de nacht
zijn, in de periode van 28 maart van zaterdag 23 april 2022 op zon2022 tot en met 3 april 2022, de vol- dag 24 april 2022, van 00.00 uur tot
gende beschikkingen afgegeven:
01.00 uur bij VVGZ, Noordpark1 in
Zwijndrecht
Melding klein evenement voor het
organiseren van een kleedjesmarkt Melding evenement het evenement
op Koningsdag, woensdag 27 april ‘Paascross Hooge Nesse’, een hard2022 van 09.00 uur tot 16.00 uur bij loopwedstrijd en Canicross op de

container in een parkeervak aan de
Wilhelminastraat in Heerjansdam.
In de periode van 14 maart tot en
met 20 mei 2022 wordt twee keer
een container geplaatst voor een
Melding evenement het evenement aantal dagen.
Kermes op locatie Melkwegsingel
11, in Zwijndrecht. Het evenement Vergunning gebruik openbare
vindt plaats 27 mei 2022 tot en met ruimte voor het plaatsen van een
29 mei 2022 van 13.00 uur tot 21.00 container in een parkeervak aan Hillenraad in Zwijndrecht. Dit voor de
uur.
periode van 04 april tot en met 06
Vergunning gebruik openbare april 2022.
ruimte voor het plaatsen van een
locatie(s) Hooge Nesse en Veerplaat
in Zwijndrecht. Het evenement vindt
plaats op 16 april 2022 van 08.00
uur tot 16.00 uur.

Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een
keet/toilet op een parkeerplaats bij
de Campanulastraat in Zwijndrecht
en voor het gebruik van een hoogwerker op het trottoir aldaar. De
werkzaamheden starten op 04 april
2022 en zullen eindigen op 03 juni
2022.

woensdag 6 april 2022

Vervolg bekendmakingen
Vergunning gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een
container in een parkeervak aan de
Prins Bernardstraat in Zwijndrecht.
Dit voor de periode van 02 april tot
en met 30 april 2022

college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit
kunt doen staat verderop in deze
publicatie.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BEKENDMAKINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 24 maart tot en
met 31 maart 2022 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit,
datum ontvangst):

Vaststelling bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Stationskwartier
Zwijndrecht

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

• Jeroen Boschlaan 33 (2022-055):
het plaatsen van een blokhut 243-2022

Burgemeester en wethouders van
Zwijndrecht maken bekend dat de
gemeenteraad op 22 februari 2022
het bestemmingsplan ‘Verbrede
reikwijdte Stationskwartier Zwijndrecht’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Tevens heeft de gemeenteraad op
22 februari 2022 de beleidsregels
‘externe veiligheid’ en ‘ruimtelijke
kwaliteit’ en het beeldkwaliteitsplan
als uitwerking van de welstandsnota vastgesteld.

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 24 maart tot en
met 31 maart 2022 zijn de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, Het bestemmingsplan voorziet in de
datum besluit):
netto toevoeging van maximaal 1010
woningen in het gebied rondom het
• Lindtsedijk nabij 14 (kadastrale station, het doortrekken van de huisectie C, perceel 3004) (2021- dige Brugweg naar de Burgemeester
206): handelen in strijd met regels Doumaweg en het rechtstreeks aanruimtelijke ordening 31-3-2022
sluiten van de Karel Doormanlaan
• Develsluis 1 HJD (2021-241): het op de Bilderdijkstraat. Ter plaatse
plaatsen van een hobby(stal) 25- van de nieuwe woningen wordt niet
3-2022
voldaan aan de voorkeursgrens• Oudeland 106 (2021-320): het re- waarden op grond van de Wet gealiseren van een apothekers auto- luidhinder en zijn door het college
maat in de gevel 30-3-2022
van burgemeester en wethouders
• Naast Kerkstraat 49A (2022-007): op 25 januari 2022 hogere grenshet kappen van 1 Linde 30-3-2022 waarden en de beleidsregel ‘hogere
• Norderstedtplein 8 (2022-014): grenswaarde bij zwaar geluidbehet plaatsen van een banner aan laste locaties’ vastgesteld. Tevens
de gevel 30-3-2022
heeft het college van burgemeester
• Oude Stationsweg 7B (2022-031): en wethouders op 25 januari 2022
het plaatsen van een blokhut (tuin de beleidsregels ‘duurzaamheid’
46) 30-3-2022
en ‘parkeren’ vastgesteld. Tegen
het ontwerpbestemmingsplan zijn
Besluit verlenging beslistermijn zienswijzen ingediend. Deze ziensaanvragen omgevingsvergunning
wijzen zijn voor de vaststelling van
In de periode van 24 maart tot en het bestemmingsplan in een notitie
met 31 maart 2022 is de beslister- zienswijzen opgenomen en afgemijn verlengd met 6 weken voor de wogen. Er zijn tevens ambtshalve
volgende aanvragen om omgevings- wijzigingen gedaan. Deze wijziginvergunningen:
gen zijn voor de vaststelling van
het bestemmingsplan in de notitie
• Dorpsstraat 135 HJD (2021-316): zienswijzen opgenomen. De notitie
het realiseren van een aanbouw zienswijzen maakt onderdeel uit
aan de zijkant van de woning 29- van het besluit tot vaststelling van
3-2022
het bestemmingsplan.
Bezwaar maken
Inzage
Tegen genoemde besluiten kunt u Het bestemmingsplan en bijbehoeen bezwaarschrift indienen bij het rende beleidsregels liggen vanaf 7

april 2022 gedurende zes weken ter
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein
3, Zwijndrecht.
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. Klik hiervoor op de link ruimtelijke plannen
(onder de blauwe buttons) -> vastgestelde bestemmingsplannen en
daarnaast is het bestemmingsplan
te raadplegen op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Gemeente Zwijndrecht Kennisgeving Burgemeester en wethouders. De
ontvangst activiteitenbesluit milieu- manier waarop u dit kunt doen,
beheer Lindtsedijk 14 te Zwijndrecht staat elders op deze pagina.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Zwijndrecht maken
bekend dat zij de volgende melding
in het kader van activiteitenbesluit
milieubeheer hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit
Lindtsedijk 14 Zwijndrecht
Inrichting: Nautisch Maritiem Zwijndrecht Beheer B.V.

Het gaat over het oprichten van een
inrichting, zijnde een (nacht)ponton
voor het afmeren van vaartuigen in
de Schokhaven.
Beroep
Op basis van artikel 8.2 Wro kan een Locatie: Lindtsedijk 14 te Zwijnieder die het niet eens is met dit be- drecht
sluit gedurende bovenstaande ter- Datum ontvangst: 21 maart 2022
mijn beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad Deze melding is afgehandeld onder
van State. Het zogenaamde relativi- zaaknummer Z-22-406141.
teitsbeginsel van artikel 8:69a Awb
speelt een rol bij de beoordeling Indien daaraan behoefte bestaat
omtrent de ontvankelijkheid van kunnen, onder verwijzing naar het
het beroep. Het beroepschrift moet zaaknummer, inlichtingen worden
worden gestuurd naar de Afdeling ingewonnen bij de OmgevingsBestuursrechtspraak van de Raad dienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078
van State, Postbus 20019, 2500 EA - 770 85 85.
‘s-Gravenhage. Een beroepschrift
moet worden ondertekend en ten- De directeur van de Omgevingsminste bevatten: naam en adres van dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er
de indiener, dagtekening, omschrij- de aandacht op dat deze bekendving van het besluit waartegen het making uitsluitend een informatief
beroep zich richt, alsmede de gron- karakter heeft.
den van het beroep. Indien beroep
is ingesteld kan tevens een verzoek Bekendmaking verkeersbesluiten
om voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningen- Burgemeester en wethouders van
rechter van die Afdeling, waardoor Zwijndrecht hebben op woensdag 6
het besluit niet in werking treedt april 2022 de volgende Onttrekking
voordat op dat verzoek is beslist. Openbaarheid bekendgemaakt in
Zonder een dergelijk verzoek treedt de Staatscourant.
het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan in werking met Dit betreft de volgende besluiten
ingang van de dag na die waarop de (op de website van de Staatscourant
beroepstermijn afloopt. Voor zowel zijn de besluiten en bijbehorende
het indienen van een beroepschrift tekeningen gepubliceerd): https://
als een verzoek om voorlopige voor- www.officielebekendmakingen.nl/):
ziening is griffierecht verschuldigd.
1. De Uilenkade te onttrekken aan
de openbaarheid op grond van
Op dit besluit is de Crisis- en herartikel 7 juncto 9 lid 1 van de Westelwet van toepassing. Dit betegenwet.
kent onder meer dat u in het beroepschrift moet aangeven welke 2. Dit besluit treedt in werking na
het verstrijken van de bezwaar
beroepsgronden u aanvoert tegen
termijn.
dit bestemmingsplan. Het is dus
niet mogelijk om een zogenaamd
‘pro forma-beroepschrift’ in te die- Bezwaar maken
nen (een beroep op aan te vullen Tegen genoemde besluiten kunt u
gronden). Na afloop van de termijn binnen zes weken met ingang van
van zes weken kunnen geen nieuwe donderdag 7 april 2022 tot en met
beroepsgronden meer worden aan- tot en met donderdag 19 mei 2022
bezwaar maken bij het college van
gevoerd.

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,-.

Nadere informatie
De stukken liggen tot 19 mei 2022
ter inzage op het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met afdeling Mobiliteit,
via telefoon: 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.

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.

