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Bekende Zwijndrechtse gezichten uit sportwereld doen oproep
aan leden
Bekende Zwijndrechtse gezichten uit de sportwereld roepen in een video inwoners op om
lid te blijven van hun sportclub of vereniging.
Met de boodschap ‘Ik blijf mijn club trouw, jij
toch ook’ willen ze de sportclubs, sportverenigingen en sportondernemers een hart onder
de riem steken.
Hoewel de maatregelen voor de jeugd versoepeld zijn, als het gaat om buiten sporten, blijft
het voor een groot deel van de verenigingsleden nog steeds afwachten. Zij kunnen op dit
moment niet terecht bij hun eigen vereniging of

fitnessclub.

Steunen door lid te blijven
Wethouder Ronald de Meij (Sport): “We weten
niet hoe lang deze situatie nog aanhoudt en Scan de QR-code hieronder en bekijk de video
hoe die er in de toekomst uit gaat zien. Dat is meteen of ga naar
lastig. Maar er komt een dag dat we weer met www.zwijndrecht.nl/blijfjeclubtrouw.
elkaar kunnen sporten op het veld, in de zaal,
in het zwembad. Bij je eigen club of vereniging.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat al deze
sportclubs in Zwijndrecht en Heerjansdam overeind blijven staan, zodat we straks weer kunnen
knallen. Blijf daarom lid van je club, zeker nu.”

Medewerkers kinderopvang
bedankt!
Wethouder Ronald de Meij bezocht op woensdag 7 april Yes! Kinderopvang in Heerjansdam.
Hij bracht een vrolijk fruitpakket mee voor de
medewerkers om hen namens de gemeente
Zwijndrecht te bedanken voor hun inzet het
afgelopen jaar. Locatiemanager Annemiek
Robben nam namens de medewerkers het
fruitpakket in ontvangst.

Momenteel letten we goed op of kinderen Covid gerelateerde klachten hebben en dus opgehaald moeten worden. De flexibiliteit en betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers is
erg groot. Dat helpt in deze situatie enorm, daar
ben ik trots op. Deze geste vanuit de gemeente
is dus echt heel welkom.”

Niet alleen de kinderopvang in Heerjansdam,
maar alle vestigingen in Zwijndrecht van Yes!
Kinderopvang, PIT kindcentra en kinderopvang
De Benjamin ontvingen deze gezonde fruit attentie.
Ronald de Meij: “Met dit pakket willen we de
medewerkers hartelijk bedanken voor hun belangrijke werk in dit afgelopen jaar. Dankzij hun
flexibiliteit en creativiteit bleef de opvang open
voor kinderen van ouders in vitale beroepen en
kinderen uit kwetsbare gezinnen.”
Annemiek Robben: “We hebben inderdaad een
pittig jaar achter de rug. Logistiek hebben we
aanpassingen gedaan wat betreft routes en het
overdragen van de kinderen binnen de locaties.
Maar ook emotioneel gezien heeft de pandemie
veel gedaan met de medewerkers. De personele
bezetting heeft soms onder spanning gestaan.

Defensieoefening deels in en
boven Zwijndrecht
Donderdag 15 april houdt de Koninklijk Luchtmacht een oefening, die zich voor een deel
ook boven of op het grondgebied van Zwijndrecht zal afspelen.
Een aantal helikopters zal laag vliegen in het
laagvlieggebied Voorne Putten/Hoeksche

De video ‘Blijf je club trouw’ is een initiatief
van Sportplatform Zwijndrecht en de gemeente
Zwijndrecht.

Waard. De vliegers trainen op deze manier
voor eventuele missies. Aan de oefening doen
zeventig personen, 12 militaire voertuigen en
8 Apache-helikopters mee. De oefening duurt
van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Isoleren?
De maand april staat in het teken van: isoleren. Waarom? Het isoleren van uw woning is
hartstikke goed om te doen. U bespaart flink
op uw energieverbruik en het is goed voor uw
portemonnee! U hoort er vast wel eens mensen over praten of u ziet buren die maatregelen treffen in hun woning. Maar wat kunt u
doen? Wat past bij uw woning en waar kunt
u terecht met vragen? Via deze krant en onze
sociale media kanalen geven wij u de komende weken tips en informatie over isoleren.

glas, dakisolatie en muurisolatie. Maar wat
past bij uw woning? Het Regionaal Energieloket
is dé plek voor al deze vragen. Op de website:
www.regionaalenergieloket.nl kunt u namelijk
per bouwperiode bekijken welk stappenplan
past bij uw woning en welke maatregelen wel of
niet handig zijn. Kijk gerust eens op de website,
u vindt hier heel veel informatie en tips.

Zijn er groepsaankopen of subsidies voor isoleren?
Er zijn regelmatig subsidies voor het treffen van
Waarom isoleren?
maatregelen om woningen te verduurzamen. U
We willen flink besparen op energie, want wat kunt hiervoor kijken op www.rvo.nl.isde of op
je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. de site van het Regionaal Energieloket.
En ook niet te betalen! Door je huis goed te isoleren kun je je woning energiezuinig maken én Advies nodig?
voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. Heeft u een vraag of een opmerking? Het RegiMet isoleren voorkomt u dat warmte onnodig onaal Energieloket zit voor u klaar. Zij zijn van
naar buiten verloren gaat. Dat maakt de woning maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30
comfortabeler en u bespaart dus op uw ener- bereikbaar via telefoonnummer: 088-5254110.
gierekening.
U kunt ook een mail sturen naar: vragen@regionaalenergieloket. Schroom niet, zij helpen u
Wat kunt u doen?
graag verder op weg!
Er zijn verschillende manieren om te isoleren.
Denk aan vloer- en bodemisolatie, isolerend
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Hoe ver zijn we met de
Transitievisie Warmte?
Op woensdag 3 maart was er een online informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwijndrecht. Centraal stond de vraag waar de gemeente nu staat in het onderzoek naar de
overstap op aardgasvrij: wat is haalbaar voor
Zwijndrecht en wat zijn de eerste tussenresultaten van de Transitievisie Warmte. Ook werd
stilgestaan bij de enquête die vorig jaar onder
de inwoners en bedrijven is gehouden en wat
mensen nu al kunnen doen op het gebied van
isoleren.
Wat is de Transitievisie Warmte?
De Transitievisie Warmte is een plan waarin
staat hoe gemeenten stapsgewijs uiteindelijk
aardgasvrij kunnen worden. Hiermee geven we
richting aan de route en de aanpak, zodat het
voor iedereen duidelijk is hoe we de overstap
naar aardgasvrij wonen kunnen maken. Elke
gemeente in Nederland moet uiterlijk eind 2021
een Transitievisie Warmte klaar hebben.
Wat staat er in de Transitievisie Warmte?
De Transitievisie Warmte laat zien wat per wijk
of buurt de meest logische alternatieven zijn
voor aardgas en welke stappen er nodig zijn

om uiteindelijk aardgasvrij te worden. In de
Transitievisie Warmte staat ook in welke wijken
op korte termijn begonnen kan worden met de
voorbereidingen voor aardgasvrij.
De Transitievisie Warmte is een visie. Het is dus
geen definitief besluit over wat het alternatief
voor aardgas in een wijk wordt of wanneer een
wijk uiterlijk van het aardgas afgaat. Dat besluit
wordt per wijk samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties genomen in wijkuitvoeringsplannen.
Deze visie is opgesteld met de kennis en technieken van nu en is dus niet in beton gegoten.
Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte
opnieuw bekeken en worden de laatste inzichten op het gebied van wetgeving en innovatie
meegenomen.

Nieuwe gemeentegids in
voorbereiding
Check uw gegevens en geef wijzigingen door tot 21 mei 2021
In september 2021 komt er een nieuwe editie
van de gemeentegids uit voor de gemeente
Zwijndrecht. Akse Media is gestart met de
voorbereidingen voor de nieuwe gids. Staat
u al in de huidige gids vermeld? Dan neemt
Akse Media vanaf deze week contact op om
uw gegevens te controleren.

De gemeentegids is een handig naslagwerk met
onder meer informatie van en over de gemeente
en de producten en diensten die de gemeente
biedt. Ook vindt u er informatie over maatschappelijke organisaties, clubs en verenigingen in Zwijndrecht en Heerjansdam. U kunt de
gemeentegids bekijken via zwijndrecht.smartmap.nl, de Gemeentegids App of een papieren
exemplaar afhalen op het gemeentehuis of in
Vaststelling gemeenteraad
Tijdens de informatieavond is een eerste versie de bibliotheek.
van de Transitievisie Warmte gepresenteerd.
De reacties hierop worden nu verwerkt in een Gegevens aanpassen
definitieve versie. Voor de zomer zal de Transi- Akse Media neemt vanaf deze week contact
tievisie Warmte aan de gemeenteraad worden op met organisaties/verenigingen die al in het
aangeboden om vast te stellen.

adressengedeelte van de huidige gemeentegids staan, om te vragen of de gegevens nog
kloppen. Geef de wijzigingen uiterlijk 21 mei
2021 aan de uitgever door. Gegevens die u na
deze datum doorgeeft, kunnen niet meer in de
papieren gids worden meegenomen. Na die datum verwerkt de uitgever de gegevens wel in de
digitale gids.
Aanmelden
Staat uw organisatie/vereniging nog niet in de
gemeentegids en wilt u ook een gratis basisvermelding? Dan kunt u tot 21 mei 2021 uw gegevens doorgeven of informatie hierover vragen
bij Akse Media.
Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Zwijndrecht)
Schriftelijk: Akse Media, t.a.v. gemeentegids
Zwijndrecht, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Sociaal Raadslieden helpen!

Ga zorgvuldig om met
persoonsgegevens
Persoonlijke en gevoelige informatie delen we
allemaal. Steeds vaker zien we dat deze gegevens digitaal gedeeld worden. Via chatberichten op social media, whatsapp of de e-mail.
Het is belangrijk dat u goed nadenkt over
welke persoonsgegevens u deelt, of dit veilig
gebeurt en ook of de persoon of organisatie
met wie u dit deelt betrouwbaar is. Het gaat
tenslotte over uw eigen persoonsgegevens.

lijke informatie”, aldus wethouder Tycho Jansen
(Dienstverlening).

Veilig versturen
De gemeente Zwijndrecht vindt veilig omgaan
met persoonsgegevens ontzettend belangrijk.
“Persoonlijke gegevens en informatie moeten
bij de gemeente in veilige en vertrouwde handen zijn. Dat is een grote verantwoordelijkheid.
Toch willen we onze manier van communiceren
zo eenvoudig mogelijk houden. Omdat we zien
dat gevoelige informatie steeds vaker via de
e-mail gedeeld wordt, willen we ervoor zorgen
dat dit op een veilige manier gebeurt. Zo maken we ons sterk dat gevoelige informatie niet
in de verkeerde handen valt en dat alleen de
juiste personen toegang hebben tot vertrouwe-

Vragen
Heeft u een bericht via ZIVVER ontvangen? Maar
lukt het u niet om dit bericht te openen. Neem
dan contact op met uw contactpersoon van de
gemeente Zwijndrecht of bel naar 14 078.

ZIVVER
De gemeente Zwijndrecht gaat werken met ZIVVER. Met ZIVVER worden gevoelige e-mails
of grote bestanden (tot meerdere gigabytes)
beveiligd verstuurd, zodat deze alleen door de
bedoelde ontvanger kunnen worden geopend.

Op welke regelingen heb ik recht? Ik moet
huurtoeslag terugbetalen, hoe kan dat? Zo
maar een paar vragen die de Sociaal Raadslieden op het spreekuur krijgen. De regelingen
van de overheid zijn ingewikkeld en er zijn
heel veel regelingen. Daarom weten burgers
vaak niet op welke regelingen ze recht hebben en gaat er vaak iets mis bij het aanvragen
van deze regelingen. De Sociaal Raadslieden
bieden ondersteuning bij het aanvragen van
regelingen en helpen als er problemen zijn. Zij
zijn als het ware ‘de huisartsen van de rechtshulp’.

financiën, werk, schulden, inkomen en sociale
zekerheid. Zij werken veel samen met verschillende organisaties binnen en buiten Zwijndrecht zodat zij u van een goed advies kunnen
voorzien.
Daarnaast biedt bureau Sociaal Raadslieden
aan:
• informatie en advies over wetten en regelingen;
• de voorzieningencheck;
• het invullen van verschillende formulieren;
• bellen met instanties;
• het schrijven van brieven en eenvoudige
bezwaarschriften;
De Sociaal Raadslieden vinden het belangrijk • en indien nodig verwijzen naar specialisten,
dat burgers zelf de regie houden. Iemand die op
zoals het Juridisch Loket.
het spreekuur komt, gaat samen met één van de
medewerkers van Sociaal Raadslieden kijken Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u een afnaar wat mogelijk is. Ze informeren u over de spraak maken bij bureau Sociaal Raadslieden.
mogelijkheden en adviseren over de te nemen Ook in deze coronatijd zijn er spreekuren in het
stappen. Als het invullen van een formulier of gemeentehuis. U kunt daarvoor bellen op dinshet schrijven van een brief een probleem is, on- dag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur
dersteunen de Sociaal Raadslieden hierbij zon- en op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.
der alles van iemand over te nemen.
Het telefoonnummer van Sociaal Raadslieden is
078-770 37 20. Mailen kan ook: sociaalraadsDe Sociaal Raadslieden helpen u met aller- lieden@zwijndrecht.nl
hande vragen op het gebied van onder andere

Wegafsluitingen
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a –
grote aanpak openbare ruimte.
- Ringdijk parallelweg - werkzaamheden
riool en bestrating.
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info: www.zwijndrecht.
nl/walburgknaptop
- Sterrenbuurt – groot onderhoud

- Stationsweg-Karel Doormanlaan – vervangen verkeerslichten.
- Heerjansdam fietspad ten zuiden van
Heerjansdam tussen de Randweg en de
Oude Maas hinder/geen afsluiting.
- Burg. Jansenlaan – rioolinspecties en
reiniging.
- Jollensteiger – herbestrating.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Het water staat ons niet aan de lippen,
maar er moet wel wat gebeuren!

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Afscheid raadslid Elbert Vissers en
benoeming Ron Bijl
Elbert Vissers (VVD) neemt op dinsdag 20
april afscheid van de gemeenteraad. Elbert
Vissers vertrekt uit Zwijndrecht. Ron Bijl
komt terug in de gemeenteraad als raadslid
Elbert Vissers was ruim 18 jaar actief in de
Zwijndrechtse politiek. Hij was raadslid namens de VVD vanaf 2 januari 2003. Ook was
hij 4 jaar wethouder van 2010 tot 2014. Elbert
Vissers neemt afscheid omdat hij uit Zwijndrecht vertrekt en in Brabant gaat wonen.
Ron Bijl, nu raadscommissielid en reeds eerder raadslid, neemt zijn plek in de raad in
voor de VVD. Hij wordt op 20 april benoemd.
Voor wie de raadsvergadering met het afscheid van Elbert Vissers en de installatie
van Ron Bijl live wil volgen, kan kijken op
www.raadzwijndrecht.nl

Jacob van der Duijn
Schouten
Raadslid ChristenUnieSGP

Vorig jaar is door extreme regenbuien bij herhaling grote overlast
ontstaan. Meerdere gezinnen hebben daardoor zelfs tot drie keer
toe wateroverlast in huis gehad. In
Zwijndrecht bleek een aantal straten en buurten zeer kwetsbaar.
De fractie van de ChristenUnieSGP heeft herhaaldelijk aandacht
gevraagd voor de thema’s ‘wateroverlast’ en ‘klimaatverandering’.
Wat is en wordt er gedaan om
Zwijndrecht beter te beschermen
tegen extremere weersomstandigheden?
Allereerst voor de straten en
buurten die vorig jaar het meest
kwetsbaar bleken te zijn. Maar de
ChristenUnie-SGP zal zich voor alle
wijken van Zwijndrecht en Heer-

jansdam blijven inzetten voor een
betere weerbaarheid tegen hevigere regenbuien.
13 april bespraken we het evaluatierapport ‘Wateroverlast” tijdens
de oriëntatie-avond van de raad.
Dit mag geen eenmalige exercitie zijn, maar een continu proces.
Het is niet mogelijk om alle wateroverlast te voorkomen. Het
leed kan wel aanzienlijk worden
verminderd. Kennis delen en samenwerken is hierbij cruciaal. Juist
gezamenlijk behalen we het beste
resultaat.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
j.van.der.duijn.schouten@
zwijndrecht.nl

Raadslid Elbert Vissers neemt afscheid

Bouwen, bouwen, bouwen maar voor wie?

Raadsvergadering 20 april
Dinsdag 20 april om 20.00 uur is er een dib. Kredietaanvraag klimaatadaptieve
gitale gemeenteraadsvergadering. Wilt u 		 maatregelen Schildersbuurt
tijdens deze vergadering inspreken? Meld u
c. Vaststelling bestemmingsplan
dan tot 4 uur voor de vergadering via griffie@ 		 nieuwbouw zwembad Parklaan
zwijndrecht.nl
d. Aanvullende maatregelen voor
		 huurders van gemeentelijke
De vergadering begint met de herdenking
accommodaties
van een tweetal ex-wethouders/raadsleden
e. Uitsluitend recht Drechtwerk uitvoering
die overleden zijn, namelijk mevrouw Loots- 		 schoffelwerkzaamheden
ma-Schuurman en de heer Boudestein. Ook 6. Ter besluitvorming:
nemen we afscheid van raadslid Elbert VisDebat
sers. Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de
a. Ontheffing woonplaatsvereiste
agenda en bent u van harte welkom de verga- 		 wethouders
dering digitaal via video live te volgen.
b. Beleidskader veranderopgave Wet
		 inburgering
AGENDA RAADSVERGADERING
c. Transitie SCD (2021-0023212) (ovb:
Vergadering via MS Teams -Openbaar / live 		 definitief na carrousel 13 april)
stream, aanvang 20.00 uur
d. Bestuurlijke reactie namens
		 Zwijndrecht op hoofdlijnennotitie
1. Opening en vaststelling agenda
		 De contouren van vernieuwde
a. Herdenking oud wethouder en
		 samenwerking in het Sociaal Domein
		 oud raadslid mevrouw Lootsma 		 Drechtsteden (ovb: definitief na
		 Schuurmans
		 carrousel 13 april)
b. Herdenking oud wethouder en oud
e. Benoeming Auditcommissie
		 raadslid de heer Boudestein
f. Benoeming Agendacommissie
c. Afscheid raadslid Elbert Vissers
g. Opvolging lid werkgeverscommissie)
		 (stemprocedure)
2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
h. Initiatiefvoorstel ABZ
3. Terugkoppeling van het college
4. Vaststellen besluitenlijst van 16 maart
7. Ter kennisname
2021 en 30 maart 2021
a. Lijst toezeggingen, moties en
5. Ter besluitvorming:
		 schriftelijke vragen
Hamerstukken
b. Stukkenlijsten 2 april, 09 april en
a. Een plek voor iedereen en wijziging
		 16 april 2021
		 verordening Beschermd Wonen en
		 Opvang (2021-0022916)
8. Sluiting

RaadsFlits
Nieuwsgierig naar nieuws van de gemeente- partijen vinden. Neem een (gratis) abonneraad van Zwijndrecht? Lees regelmatig onze ment op onze digitale nieuwsbrief. Meld je
nieuwsbrief de RaadsFlits over de vergade- aan op onze website www.raadzwijndrecht.nl
ringen van de gemeenteraad en blijf op de
hoogte van wat de Zwijndrechtse politieke

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

In Zwijndrecht staan inmiddels
bouwplannen op de agenda maar
voor wie bouwen we op welke
plek. Als het aan ABZ ligt dan
bouwen we voor iedereen in een
mix waarbij ook de doorstroming
op gang gebracht wordt. Zodat er
voor iedereen jong & oud, starter
of doorstarter naast nieuwe ook
bestaande woningen beschikbaar
komen.
Om dit te doen is bedacht dat we
op de mooiste plekken voor de
happy few moeten bouwen. Die
verlaten dan hun woning die beschikbaar komt voor mensen met
een kleinere beurs. Plannen waar
ook wij deels mee ingestemd hebben, maar de twijfel slaat toe.

Euryza terrein? Een vraag die wij
uitgezet hebben en die nog niet
beantwoord is. Wij vermoeden
dat wat bedoeling is “de doorstroming binnen Zwijndrecht”
hierdoor niet op gang komt.
Waardoor we ons bedachte plan
niet halen en wij daardoor geen
ruimte creëren voor starters en
doorstarters.
ABZ wil heel graag dat in elk
bouwplan ruimte is voor iedereen
en niet voor alleen voor de mensen met de gevulde portemonnee
die ook nog eens van “buiten”
komen.
Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail
f.loos@zwijndrecht.nl.

Werkt dit nu? Hoeveel inwoners
hebben er nu gekozen om te
verhuizen naar het voormalige

Gemeente Zwijndrecht en ProDemos geven cursus
Politiek Actief
Inwoners van de gemeente Zwijndrecht kunnen in mei en juni meedoen aan de cursus
Politiek Actief van ProDemos. Deelnemers
leren verspreid over vijf avonden hoe de
gemeenteraad werkt. In maart 2022 zijn de
verkiezingen voor de gemeenteraad. Dus dit
is een mooi moment om nu de gratis cursus
te volgen.

Zwijndrecht en ProDemos. Dat is een organisatie die als doel heeft om aan zoveel mogelijk mensen uit te leggen hoe de democratie
werkt. Met de cursus wil de gemeente inwoners enthousiast maken om politiek actief te
worden.

Wanneer is de cursus?
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op
Inhoud cursus
maandagavond:
Tijdens de cursus leren deelnemers hoe ze in- 10 mei, 17 mei, 31 mei, 7 juni en 21 juni
vloed kunnen uitoefenen op besluitvorming.
Ook krijgen ze les over hoe een debat ver- Als de coronamaatregelen het toelaten, zijn
loopt en gaan ze aan de slag met praktische de bijeenkomsten fysiek. Als dat nog niet
opdrachten. Verder staan er ontmoetingen kan, dan is de cursus digitaal te volgen.
met raadsleden en bestuurders op het programma.
Meedoen?
Inwoners die willen meedoen, kunnen zich zo
Wie geeft de cursus?
spoedig mogelijk aanmelden bij de raadsgrifDe cursus wordt gegeven door de gemeente fie van Zwijndrecht: griffie@zwijndrecht.nl
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Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen
In de periode van 2 april tot en met 9 april
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning ingediend (adres,
activiteit, datum ontvangst):
•

•

Dollard 48 (2021-105): het verbouwen van de voormalige dansschool
en opslagruimte naar kantoren met
bijbehorende functies 7-4-2021
Euryzakade 332 (2021-106): het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 7-4-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 2 april tot en met 9 april
2021 zijn de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
•
•
•

•

Nijverheidsstraat 6 (2020-071): het
plaatsen van een dakopbouw aan de
achterzijde van de woning 8-4-2021
Prinses Beatrixstraat 25 (2021-002):
het plaatsen van een aanbouw aan de
achterzijde van de woning 8-4-2021
Slagveld t.h.v. Van Schaikstraat en
Tolhuis en J.A. Leeghwaterstraat ong.
(2021-040): het vervangen van het
GWA-riool 6-4-2021
Laan van Nederhoven 98 (2021-077):
het aanleggen van een in-/uitrit 8-42021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 2 april tot en
met 9 april 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6
weken:
•

Beneluxlaan nabij nr. 50 (2021-045):
het plaatsen van een pin-kiosk 8-42021

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
Burgemeester stelt geactualiseerd coffeeshopbeleid vast
De burgemeester van Zwijndrecht heeft
op 1 april 2021 het geactualiseerde coffeeshopbeleid vastgesteld. Dit beleid is met
ingang van 15 april 2021 van kracht en is

onder de naam “Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021” te vinden op de website van
de gemeente. Dit beleid vervangt het oude
beleid “beleidsregels niet-commerciële
coffeeshop” uit 2000.
Het geactualiseerde beleid voorziet in de
mogelijkheid van één niet-commerciële
coffeeshop in de gemeente Zwijndrecht.
Onderdeel van het beleid is een verdelingssystematiek, waarlangs een zorgvuldige selectie van de toekomstige exploitant zal plaatsvinden. Het geactualiseerde
coffeeshopbeleid kent strikte gedoogcriteria. De toekomstige exploitant moet een
stichting zijn, zonder winstoogmerk. Met
een professionele interne controle en eigen toezicht. De stichtingsvorm is tevens
bedoeld om voorlichting en informatie te
verstrekken over (soft)drugsgebruik. De
toekomstige coffeeshop van Zwijndrecht
krijgt een tijdelijke vergunning voor maximaal zes jaar.
De inschrijfprocedure voor belangstellenden wordt afzonderlijk en op dezelfde wijze als deze publicatie binnen enkele weken
bekend gemaakt. In die bekendmaking zal
een datum vermeld staan vanaf wanneer
belangstellenden, gedurende een termijn
van 6 weken een vergunningaanvraag en
een aanvraag gedoogverklaring kunnen indienen. Eerder of later ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “1e herziening bestemmingsplan
Walburg, locatie Beneluxlaan 5” en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Tevens geven burgemeester en wethouders van Zwijndrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een appartementencomplex voor
maximaal 56 levensloopbestendige, gestapelde seniorenwoningen op de locatie
van de voormalige Rabobank aan de Beneluxlaan 5 te Zwijndrecht. Het plangebied
wordt begrensd door de Beneluxlaan aan
de zuidzijde, de Europaweg aan de westzijde, de Waalsestraat aan de noordzijde
en de Vlaamsestraat aan de oostzijde.
Het plangebied is gelegen binnen de
geluidszones van de Beneluxlaan, Van
Schaikstraat en de burgemeester Slobbelaan. De 30 km/u wegen: de Europaweg,
de Waalsestraat en de Vlaamsestraat zijn
eveneens betrokken in het akoestisch
onderzoek. Ter plaatse van de nieuwe
woningen wordt door het verkeer op met
name de Beneluxlaan niet voldaan aan de
voorkeursgrenswaarde op grond van de
Wet geluidhinder. Voor realisatie van dit
bouwplan zijn voor 40 woningen hogere
grenswaarden nodig.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen
van 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het
Raadhuisplein 3, Zwijndrecht.
De aangepaste openingstijden van het gemeentehuis zijn:
- Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9.00-12.00 uur
- Woensdag van 13.00-19.00 uur
Om de stukken op het gemeentehuis in te
zien, dient u een afspraak te maken door
een e-mail te sturen aan: vergunningen@
zwijndrecht.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn ook
in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder
ruimtelijke plannen (link onder blauwe
buttons) → ruimtelijke plannen) en daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan
te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0642.BP03beneluxlaan5-2001.
Zienswijze
Eenieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen op het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden naar voren
brengen onder vermelding van ‘zienswijze
Beneluxlaan 5’ en verwijzing naar het betreffende besluit op de volgende wijze:
schriftelijk (adres: gemeente
Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht),
per e-mail (e-mailadres: gemeente@zwijndrecht.nl),
mondeling, na afspraak met de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (telefoon 078-7708301).
Z-21-384561
Kennisgeving ontwerp-beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maakt bekend dat
zij, een omgevingsvergunning verlenen
aan Tata Steel Nederland Tubes B.V. in het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voornemens zijn het wijzigen van geluidsvoorschriften.
De aanvraag heeft betrekking op de locatie
Oudemaasweg 19 te Zwijndrecht.
Ter inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen van 15 april 2021 tot
en met
27 mei 2021 ter inzage. Wanneer u de ontwerpbeschikking in een gemeentehuis of
servicepunt wilt inzien, adviseren wij u
vooraf een afspraak te maken met een medewerker van het
team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14 078.
Zienswijzen
Vanaf de dag van de terinzagelegging kan
een ieder gedurende zes weken schrifte-

lijke of mondelinge
zienswijzen inbrengen bij burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht, namens
dezen
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna zullen
wij een
definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar,
mevrouw S. Üçöz, telefoonnummer 078
- 770 85 85.
Van mondeling naar voren gebrachte
zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan
worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen
de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Z-19-364192
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten om een
omgevingsvergunning te verlenen. De
aanvraag voor de omgevingsvergunning
is ontvangen op 9 december 2019 voor
het aanpassen van de inrichting met activiteiten aangaande het uitbreiden van de
opslag van gasflessen, met gasflessen met
stikstofgas. Het betreft de inrichting Tata
Steel Nederland Tubes B.V., gelegen aan
de Oude Maasweg 19 te Zwijndrecht.
Ter inzage
De beschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen van 15 april 2021 tot en met
28 mei 2021 ter inzage. Voor het inzien van
stukken kunt u een telefonische afspraak
maken met de gemeente. Bereikbaar op
14 078.
Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden, die
zienswijzen naar voren hebben gebracht
tegen de ontwerpbeschikking of aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten
dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen
deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift
indienen binnen zes weken na de dag
waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan
bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht
team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van
een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het beroep is gericht
en de gronden van het beroep. Voor de
behandeling van het beroep wordt door
de rechtbank een bedrag aan griffierecht
geheven.
Men kan digitaal beroep instellen bij
genoemde rechtbank via http://loket.

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:

rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
is een elektronische handtekening (DigiD
of eHerkenning) nodig. Op de genoemde
website staan de precieze voorwaarden
vermeld.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat
de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van
een beroepschrift houdt de werking van
het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking
treedt, kan een belanghebbende, die een
beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken
om een voorlopige voorziening (tijdelijke
beslissing) te treffen. Voor de behandeling
van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde
rechtbank via de website https://www.
rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-derechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is
een elektronische handtekening (DigiD
of eHerkenning) nodig. Op de genoemde
website staan de precieze voorwaarden
vermeld.

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

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam
Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Digitaal
Steeds meer producten zijn ook
digitaal te krijgen op
www.zwijndrecht.nl

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,-.

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.

