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Beste Zwijndrechtenaren,
Bijna alles weer open! Durft u voorzichtig te genieten van de dingen
die weer kunnen? Meer bezoekers thuis. Hapje eten in een restaurant.
Wat drinken op het terras. Sporten zonder anderhalve meter afstand.
Naar een museum, de bioscoop, een pretpark of onze eigen Kiboehoeve. Het kan weer. Het mag weer!
Letterlijk en figuurlijk is de zon gaan schijnen. De besmettingscijfers
gaan snel naar beneden en steeds meer mensen worden gevaccineerd.
We zijn echt op stoom gekomen met het prikken. Zelf was ik maandag
aan de beurt. De bemoedigende ontwikkeling van corona laat een extra versoepeling van de regels
toe. Stap 3 van het openingsplan is ingegaan. Met dank aan de medische wetenschap. Met dank aan
uw begrip en discipline. Uw veerkracht. Doorzettingsvermogen.
Ik neem in deze brief graag de vrijheid om iedereen aan te moedigen zich te laten vaccineren. Nu en
later, als blijkt dat vaccineren de manier is om dit virus te blijven beheersen. Geen lockdown meer.
Ons samen leven is van het slot. Laten we dat zo houden. We zijn er zelf bij. Door een prik te halen. En
door ons aan de basisregels te blijven houden. Handen te wassen, afstand te houden en voorlopig in
openbare ruimten nog een mondkapje te dragen. We doen het voor onszelf. En voor elkaar. Om in het
ziekenhuis terecht te kunnen voor een operatie. Om naar school te kunnen gaan. Te sporten. Samen te
zingen. Gewoon, normaal te kunnen doen.
Wat ben ik blij voor ons allemaal dat normaal steeds dichterbij komt. Deze
weken voelen als bevrijding uit een keurslijf. Uit een leven van moeten. Niet
mogen. De last van onze schouders is tegelijkertijd een groot compliment
voor uw saamhorigheid. Gemeenschapszin.
Hoe moeilijk het voor velen van u ook was, Zwijndrecht heeft zich door deze
crisis heen geknokt.
Samen krachtig. Prachtig!
Hartelijke groet,
Hein van der Loo
Burgemeester

Theater of
sportwedstrijden bezoeken
kan weer!
Zin in een avond theater of van plan om
een professionele sportwedstrijd te bezoeken? Sinds zaterdag 5 juni kan dat
weer. En met coronatoegangsbewijzen
kan op verantwoorde wijze voor meer
mensen de deuren worden geopend.
Hoe u zo’n toegangsbewijs krijgt voor
andere culturele activiteiten en sportwedstrijden? Kijk op
testenvoortoegang.nl
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Nieuwe ontwikkeling voor gebied tussen Jan Steenstraat en spoor
Waar nu nog een moestuin ligt tussen de Jan
Steenstraat en het spoor, zullen binnen een
paar jaar woningen en appartementen staan.
Dat is het plan van het college van burgemeester en wethouders. Het project krijgt de naam
‘Stadstuinen’ en past binnen de ontwikkelingen voor het Stationskwartier en de gehele
spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht.
Deze plek staat bij veel Zwijndrechtenaren bekend als het voormalig Van Yperenterrein. Acht
jaar geleden is er tijdelijk een moestuin aangelegd en zijn er wilde bloemen gezaaid. Ook is
er ruimte voor kinderen om te spelen en een
jongeren ontmoetingsplaats (JOP). Enkele omwonenden hebben toen meegedacht over de
inrichting. De buurt heeft hier veel plezier van
gehad. Maar, zoals toen al aangekondigd, krijgt
deze plek een nieuwe bestemming.

Maximaal 55 woningen en appartementen
Het plan is om in de Stadstuinen maximaal 55
woningen en appartementen te bouwen met
parkeergelegenheid op eigen terrein. Ongeveer
in het najaar van 2021 zal meer bekend zijn over
de bouwplannen. Dan krijgen de omwonenden
een uitnodiging om samen met de gemeente en
de gekozen marktpartij in gesprek te gaan over
de definitieve inrichting.

Goedkeuring op financiën
Op dinsdag 29 juni neemt de gemeenteraad een
besluit over de financiën om het idee voor Stadstuinen verder te ontwikkelen. Daarna gaat de
gemeente op zoek naar een marktpartij die de
woningen en appartementen wil bouwen en die
het openbaar gebied zal aanleggen.

Diztrikt
Zwijndrecht werkt aan een groter gebied rondMooiere omgeving rond het station
om het spoor voor een prettige en aantrekkeHet project Stadstuinen ligt in het Stations- lijke leefomgeving onder de naam Diztrikt. Meer
kwartier. Daarmee bedoelen we het gebied aan informatie staat op de website Diztrikt.nu.
beide kanten van het spoor en een deel van de
Indische Buurt in Zwijndrecht. De gemeente
vindt dat dit gebied een betere woon- en leefomgeving verdient. Daarom wordt een groot
deel opnieuw ingericht en opgeknapt. Het wordt
een gezellige en hoogwaardige woonbuurt waar
met plezier wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Wethouder Jacqueline van Dongen Wethouder reikt eerste magazine
onthult naam nieuw crematorium voor jonge mantelzorgers uit
in Zwijndrecht
Op 1 juni jl. is door wethouder Jacqueline van
Dongen en Martin van der Spek, directeur van
Klink Uitvaart, de naam van het nieuwe crematorium op begraafplaats Munnikensteeg
onthuld: Crematorium en uitvaartcentrum Minnendael.

een lang gekoesterde wens en een verrijking
van de mogelijkheden die er nu zijn op de begraafplaatsen in Zwijndrecht. Het ontwerp van
het crematorium is kleinschalig, ingetogen en
past in de natuurlijke omgeving. Naast de komst
van het crematorium wordt er ook gebouwd aan
24-uurs kamers en wordt de bestaande aula uitDe naam ‘Minnendael’ is een verwijzing naar gebreid en gemoderniseerd.
het historische klooster ‘Eemsteyn’ dat ooit in
de Grote Waard te vinden was.
“We vinden het belangrijk dat er voor de inwoners van Zwijndrecht een breed aanbod is voor
Wethouder Jacqueline van Dongen: “De naam wat betreft uitvaarten. Doordat het een kleinvoor het crematorium is erg goed gekozen door schalig complex is én blijft, krijgt iedereen de
Klink Uitvaart. Heel bijzonder hoe ze de historie juiste aandacht. Daar zorgt ons team Begraafvan deze plek hebben gebruikt voor de naam.” plaatsen wel voor!”, aldus Jacqueline van Dongen.
Voor gemeente Zwijndrecht is het crematorium

De afgelopen week stond geheel in het teken van de week van de jonge mantelzorger.
Er vonden diverse activiteiten plaats én het
eerste magazine voor jonge mantelzorgers is
uitgebracht. Vier kinderen van groep 7 van
de Ds. Abraham Hellenbroekschool uit Zwijndrecht ontvingen maandag 31 mei het eerste
exemplaar van het JOMAZO-magazine uit handen van wethouder Ronald de Meij. JOMAZO
is een tijdschrift voor en over jong mantelzorgers. Het was het startsein van de landelijke
week van de Jonge Mantelzorger die van 1 tot
7 juni 2021 plaatsvond.
Mantelzorgconsulent Natascha Hessels gaf
daarna een gastles in groep 7 van juffrouw
Martine Terlouw met uitleg en een quiz. Kinderen vertelden spontaan over hun thuissituatie
waaruit bleek dat ze zich niet bewust waren van
hun rol als mantelzorger. Daar is de landelijke
week voor bedoeld: aandacht en erkenning
voor de jonge mantelzorger. Dat is inmiddels
bijna een kwart van de kinderen en jongeren

in Nederland. Zij groeien op met iemand in hun
directe omgeving met een chronische ziekte,
beperking, psychische kwetsbaarheid en/of
verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of
zus, maar ook een opa of oma. Het zorgen voor
een ander ervaren zij als normaal en het geeft
ook voldoening, maar het kan ook zwaar zijn.
Zo maken zij zich op jonge leeftijd meer zorgen
dan leeftijdsgenoten, en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.
In Zwijndrecht ontvangen alle kinderen uit
groep 7 en 8 het magazine JOMAZO over en
voor jonge mantelzorgers, gemaakt door MEE
Mantelzorg om bewustwording te creëren. Voor
vragen en hulp kunnen jonge mantelzorgers, en
andere betrokkenen, terecht bij Vivera Sociaal
wijkteam, telefoonnummer 078 770 81 81. Meer
informatie op www.viverasociaalwijkteam.nl/
jonge-mantelzorgers. Het magazine is te lezen
op de Facebookpagina van MEE Mantelzorg.
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Van 250kg restafval, naar 200kg, naar
uiteindelijk 50kg

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Raadscarrousels 15 juni over Kiboehoeve en kunstgrasvelden
Video (live) vergadering via www.raadzwijn- Kunstgrasvelden voetbal
drecht.nl
Tijdens de carrousel praten de raadsleden
over de kunstgrasvelden voetbal. ABZ heeft
Dinsdag 15 juni vanaf 19.30 uur zijn er car- gevraagd de stand van zaken kunstgrasvelrouselvergaderingen van de gemeenteraad den te bespreken in de carrousel. Het gaat
over onder meer de Kiboe-hoeve en kunst- over de meerkosten en het proces naar de
grasvelden
aanleg en aanbesteding. Dit naar aanleiding
van een brief van het college waaruit blijkt
Kiboe-hoeve
dat het proces meer tijd kost dan was ingeDe Kiboe-hoeve is aan het einde van zijn schat en dat de kosten voor realisatie flink
technische levensduur. Op de meeste plek- hoger worden dan waar oorspronkelijk rekeken is er sprake van houtrot, zowel in de deu- ning mee was gehouden.
ren, kozijnen als in de palen en hekwerken.
In aanloop naar de vergadering wordt naar
verwachting ook een raadsvoorstel uit het
8 september 2020 heeft de gemeenteraad dit college voorgelegd. Wij verwijzen u naar de
onderwerp geagendeerd voor haar carrousel. vergaderstukken. Beiden worden besproken.
De gemeente heeft door een externe partij
de mogelijkheden voor de Kiboe-hoeve in Agenda
beeld laten brengen met de daarbij horende Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams
kosten. De resultaten uit de scenario-studie - Openbaar / live stream
geven inzicht in de mogelijkheden en bijbe- 19.30 - 20.30 uur: Kredietaanvraag project
horende financiële middelen, zodat er een Noordoevers Zwijndrecht
gedegen besluit genomen kan worden over 20.35 - 21.15 uur: Brief aan de raad Stand van
de toekomst van de Kiboe-hoeve. De Kiboe- zaken aanleg kunstgrasvelden (geagendeerd
hoeve is niet expliciet opgenomen in het door ABZ) en Raadsvoorstel kunstgrasvelden
raadsprogramma. Er ligt nu een voorstel voor 21.20 - 22.30 uur: Besloten vergadering
om in te stemmen met een nieuwe basisboerderij op een nieuwe locatie in het zuiden van Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams
het Develpark met als toevoeging van een - Openbaar / live stream
kas en een marktkraam. Het voorstel met de 19.30 - 20.30 uur: Voorstel Kiboe-hoeve
financiële consequenties wordt besproken in 20.35 - 21.00 uur: Bestuurlijke integriteitscyde carrousel van de raad.
clus
21.05 - 22.30 uur: Regionale Energiestrategie
Drechtsteden 1.0 (RES 1.0) en Transitievisie
Warmte 2021

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

De kosten voor de afvalstoffenheffing zijn een, terecht, veel bekritiseerd item. Immers, waar we
vroeger alles in één zak of bak weg
konden gooien, hebben we nu bakken in alle kleuren. Hebben we ondergrondse containers, voor glas
en voor textiel en schoenen. Om de
recycle bakken voor batterijen en
machines niet te vergeten.

den? De notoire niet scheider krijgt
dan de rekening.

Mocht u andere ideeën hebben dan
zoals wij nu uitwerken het betalen
per keer dat je restafval aanbiedt,
rekening houdend met ‘bijzondere
gevallen’ dan horen wij dat graag.
Per kilogram, dat zou het mooiste
zijn maar zo ver is de techniek nog
niet dat dit storingsvrij kan werken.
Ondanks dit vooraf scheiden heb- ABZ zal alleen instemmen met een
ben we in Zwijndrecht nog ruim systeemwijziging als dit leidt tot la200kg restafval per persoon. Ande- gere kosten voor de inwoners.
re gemeenten zitten daarentegen
op minder dan 50kg per persoon.
Reageren kan op Facebook geWat kunnen we doen om richting meente Zwijndrecht,
de 100kg en daarna 50kg te gaan? www.facebook.com/abzwijndrecht
Kan dit door inwoners die hieraan of via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.
meewerken een lager tarief te bie-

Tegen openstelling blauwe brug voor
vrachtverkeer

Gerard Slotema
Fractievoorzitter PvdA

Op 11 mei is er in de gemeenteraad gesproken over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.
Een zeer omvangrijk stuk met
lange termijn visie met o.a. een
extra brug over de oude maas en
voorrang geven aan lopen en fiets
in plaats van de auto.

ten milieuzones inrichten om de
luchtkwaliteit te verbeteren en
geluidsoverlast te verminderen
stelt ons college voor om vrachtwagens weer een vrije doorgang
te geven. Nog los van de gevolgen
voor de verkeersveiligheid kan dit
natuurlijk ook leiden tot een toename van het vrachtverkeer naar
Er staat ook een zeer discutabel Groote Lindt, een industrieterrein
voorstel in om de blauwe brug met een haven en een spoor!
verder open te stellen voor vrachtverkeer. Als PvdA zijn wij tegen Kortom wij zijn tegen de toename
deze maatregel. Het leidt wellicht van vrachtverkeer in ons centrum,
tot minder luchtverontreiniging een stukje omrijden kan een hoop
op Lindsedijk en Munnikensteeg overlast voorkomen.
(vrachtwagens moeten nu omrijden) maar het leidt tot een Reageren kan op Facebook getoename van vrachtverkeer door meente Zwijndrecht of via e-mail
het centrum van Zwijndrecht. g.slotema@zwijndrecht.nl
In een tijd waar vele gemeen-

Container of steiger plaatsen op
openbare grond? Vraag eerst een
vergunning aan
Wanneer u een steiger, container, bouwkeet of
iets anders wilt plaatsen op openbare grond
(bijvoorbeeld in een straat, parkeervak of op
een voetpad) heeft u daarvoor een vergunning
nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij
de gemeente. Doe de aanvraag minimaal drie
weken van te voren.

Vergadering volgen
Inspreken kan van uit huis bij de carrousels
(maximaal 5 minuten). Meld u tot 4 uur voor
de vergadering via griffie@zwijndrecht.nl.
Op onze website www.raadzwijndrecht.nl
kunt u:
• de vergadering live volgen of terugkijken:

zie Video live;
• de actuele stukken en agenda vinden: zie
Vergaderstukken;
• zich aanmelden voor onze nieuwsbrief
de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte
blijven van nieuws van de gemeenteraad.

Vergunning aanvragen
Via www.zwijndrecht.nl kunt u de vergunning
aanvragen. Vul in het zoekveld ‘container’ in
en ga naar de tab ‘Steigers, containers en dergelijke plaatsen’, dan komt u snel op de juiste
webpagina. Hier vindt u ook meer informatie

over de kosten van de vergunning.
Tips voor plaatsing
Let bij het plaatsen van een object op openbare
grond in ieder geval op het volgende:
• plaats het object op een zo veilig mogelijke
plek;
• plaats het object op een manier dat u zo min
mogelijk overlast veroorzaakt;
• zorg dat het object zichtbaar is in het
donker;
• overleg met de buurt;
• in geval van een bouwcontainer; gooi er niet
teveel vuil in, anders waait het weg.
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Samen vol energie op weg naar
een aardgasvrij Zwijndrecht
Haalbaar en betaalbaar
Stap voor stap bereidt de gemeente zich voor
op een toekomst zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte 2021 staat welk alternatief
voor aardgas de voorkeur heeft en wat het
tijdspad per buurt is. Eind mei heeft het college van B&W ingestemd met de concept Transitievisie Warmte 2021. Op dinsdag 15 juni
bespreekt de gemeenteraad het document.

Visie, geen besluit
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.

Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte
is per wijk onderzocht welk warmteoplossing de
laagste totale kosten heeft en op wat voor termijn die te realiseren is. Ook is er gekeken naar
de duurzaamheid van de oplossing en de impact op de openbare ruimte. Voor iedere buurt
is een route uitgestippeld met het perspectief
voor aardgasvrije warmte en een fasering op
hoofdlijnen. Ook zijn met inbreng van bewoners, raadsleden, betrokken partnerorganisaties en andere Drechtsteden uitgangspunten
opgesteld. Belangrijkste uitgangspunt is dat de
overstap voor iedereen haalbaar en betaalbaar
moet zijn en dat iedereen mee kan doen. Op dit
moment is dat nog niet overal het geval.

Meer weten?
De Transitievisie is te downloaden op www.
zwijndrecht.nl/duurzaam. Hier is ook een korte samenvatting van het document te vinden.
Heeft u vragen? Er is een uitgebreide lijst met
vragen & antwoorden opgesteld over aardgasvrij. Deze vindt u ook op www.zwijndrecht.nl./
duurzaam.

Nieuw retail- en horecabeleid
geeft toekomstperspectief
Een duidelijk toekomstperspectief voor ondernemers in Zwijndrecht en Heerjansdam. Dat
is het doel waarmee de gemeente werkt aan
nieuw beleid voor detailhandel, dienstverlening en horeca. Het perspectief moet bijdragen aan behoud en herstel van een compleet
aanbod voor inwoners. Daarmee werkt de
gemeente aan kansen voor ondernemers en
ruimte voor werkgelegenheid.
Nieuwe trends en ontwikkelingen vragen om
een actualisatie van het oude beleid. Om in
te blijven spelen op nieuwe wensen van consumenten, staan ondernemers voor nieuwe
uitdagingen. Zo kiezen inwoners steeds vaker
voor een bezoek aan de grotere, goed bereikbare supermarkten met een breder aanbod aan
voorzieningen. Daarnaast groeit het aantal online inkopen en wordt beleving en comfort tijdens het winkelen of bezoeken van de horeca
steeds belangrijker.

eerst om nieuwe initiatieven. Daarbij is het beperken en voorkomen van leegstand uitgangspunt. De gemeente bouwt geen winkels en runt
geen restaurants, maar kan wel bijdragen aan
nieuwe toekomstperspectieven en bundeling
van krachten. Door te verbinden versterken we
individuele ondernemers en het totale aanbod
van retail en horeca.”
In gesprek met ondernemers
De komende weken gaat de gemeente in gesprek met ondernemers. Wat vinden zij van
het nieuwe concept beleid? Geeft het nieuwe
beleid voldoende toekomstperspectief en
voldoende duidelijkheid? Wat is nodig om
de doelen en ambities waar te maken? Wilt u
ook meepraten? Kijk voor meer informatie op
www.zwijndrecht.nl/retailenhoreca

Wethouder Tycho Jansen (Economie) geeft aan
dat actie nodig is om de consument te blijven
binden aan Zwijndrecht: “Retail en horeca
zijn essentieel voor een aantrekkelijke woon, werk- en leefomgeving. Er zijn veel kansen
om elkaar te versterken, maar dat vraagt wel

Werk aan de Weg
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a – grote
aanpak openbare ruimte – tot en met
december 2022
- Winkelcentrum Walburg - groot onderhoud - voor meer info: www.zwijndrecht.
nl/walburgknaptop
- Sterrenbuurt – groot onderhoud – 15

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

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAATSE- met 10 juli 2021.
LIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE
WETTEN
Vergunning gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container
Door of namens burgemeester en wet- op in totaal 3 parkeerplaatsen in de
houders of de burgemeester zijn, in de Noteboomstraat in Zwijndrecht. Deze is
periode van 31 mei 2021 tot en met 06 reeds geplaatst en blijft staan tot en met
juni 2021, de volgende beschikkingen 31 december 2021.
afgegeven:
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
Vergunning gebruik openbare ruimte afdeling Gemeentewinkel, via telefoonvoor het plaatsen van een schaftkeet, nummer: 14 078.
2 x 20ft container,1 ecotoilet en het gebruik van 4 parkeerplaatsen voor opslag OMGEVINGSVERGUNNINGEN
van kozijnen en een vuilcontainer bij De
Were in Zwijndrecht. Dit voor de periode Ingediende aanvragen
van 31 mei 2021 tot en met 16 oktober In de periode van 27 mei tot en met 3
2021.
juni 2021 zijn de volgende aanvragen om
een omgevingsvergunning ingediend
Vergunning gebruik openbare ruimte (adres, activiteit, datum ontvangst):
voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats bij de Pou- •
Kadastraal bekend sectie B, numlencstraat 28 in Zwijndrecht, aan het
mer 6534 (2021-150): het bouwen
einde van de doodlopende straat. Dit
van 52 appartementen en het
voor de periode van 03 juni 2021 tot en
aanleggen van een uitrit 27-5-2021

•
•
•
•

- Admiraal de Ruyterweg – asfaltwerkzaamheden op de Admiraal de Ruijterweg
tussen de Burgemeester van ‘t Hoffweg
en de Witte de Withstraat – 13 t/m 17
september 2021
- Lindstedijk – werkzaamheden aan de spoorwegovergangen - 9 juni t/m 4 juli 2021

Abraham Kuypersingel 63 (2021151): het kappen van 2 bomen
27-5-2021
Parklaan 3 (2021-153): het kappen
van 4 bomen 28-5-2021
Schokkershaven 24 (2021-154):
het plaatsen van een dakopbouw
30-5-2021
De Botvink 1 (2021-156): het kappen van 1 Prunus 1-6-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 27 mei tot en met 3
juni 2021 zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning verleend
(adres, activiteit, datum besluit):
•

•

•

Anna Paulownastraat 8 (2020164-U): het brandveilig gebruiken
van de tijdelijke huisvesting van
de Ds. A. Hellenbroekschool 315-2021
Burgemeester Jansenlaan 153
(2021-056): het aanpassen van
de pui en het plaatsen van een 24
uurs automaat 28-5-2021
Waterhoenstraat 1 (2021-062): het
maken van een doorbraak tussen

- Lindelaan – bestratingwerkzaamheden –
vanaf 14 juni 2021 (einddatum volgt).

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene
•
bepalingen omgevingsrecht heeft besloten Tata Steel Nederland Tubes B.V
een omgevingsvergunning te verlenen.
Op 4 januari 2021 is de aanvraag voor
•
de omgevingsvergunning ontvangen,
het betreft een verzoek tot wijziging van
de voorschriften uit de vigerende OmgeBezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een vingsvergunning milieu, in verband met
bezwaarschrift indienen bij het college nieuwe akoestische metingen en aanvan burgemeester en wethouders. De passingen. De aanvraag heeft betrekmanier waarop u dit kunt doen staat king op de locatie: Oudemaasweg 19 te
Zwijndrecht.
verderop in deze publicatie.
de keuken en de woonkamer
1-6-2021
Euryzakade 332 (2021-106): het
plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
1-6-2021
Langeweg 336 (2021-109): het
kappen van 1 Populier 28-5-2021

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

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren
in te zien bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Johan de Wittstraat 140,
3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer
(078) 770 8585 kunt u een afspraak maken.

Z-21-384561
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
uitgebreide procedure

Zienswijze op ontwerpbeschikking
Tussen 15 april 2021 tot en met 27 mei
2021 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en was er gelegenheid om zienswijzen en/of adviezen
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Bekendmakingen (vervolg)
rechter van de Rechtbank Rotterdam,
Bestuursrecht team B (Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam) verzoeken om een
voorlopige voorziening (tijdelijke beslisBeroep
Bent u het niet eens met dit besluit dan sing) te treffen. Voor de behandeling
kunt u op grond van de Algemene wet van het verzoek wordt een bedrag aan
bestuursrecht een beroepschrift indie- griffierecht geheven.
nen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Men kan digitaal een verzoek om voorRechtbank Rotterdam, Bestuursrecht lopige voorziening instellen bij genoemteam B (Postbus 50951, 3007 BM Rot- de rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/
terdam).
Digitaal%20procederen/33. Daarvoor
Het beroepschrift moet zijn voorzien heeft u een elektronische handtekening
van een handtekening en in elk geval (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de gebevatten: de naam en het adres van noemde website staan de precieze voorde indiener, de dagtekening, een om- waarden vermeld.
schrijving van het besluit waartegen
het beroep is gericht en de gronden van Bekendmaking Wet Milieubeheer
het beroep. Voor de behandeling van
het beroep wordt door de rechtbank Op 1 oktober 2020 hebben wij gegevens
een bedrag aan griffierecht geheven. ontvangen in het kader van het “ActiviMen kan digitaal beroep instellen bij teitenbesluit milieubeheer”. Het gaat
genoemde rechtbank via https://loket. over het overnemen van het restaurant
rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20 gelegen aan de Molenweg 37 te Heerprocederen/33. Daarvoor is een elek- jansdam. Deze melding is afgehandeld
tronische handtekening (DigiD of eHer- onder zaaknummer Z-20-379905.
kenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden Indien daaraan behoefte bestaat kunt u,
vermeld.
onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen inwinnen bij de Omgevingsdienst
Inwerkingtreding
Zuid-Holland Zuid, teefoon (078) 770 85 85.
De beschikking treedt in werking nadat De directeur van de Omgevingsdienst
de termijn voor het indienen van een be- Zuid-Holland Zuid vestigt er de aanroepschrift is verstreken. Het indienen dacht op dat deze bekendmaking uitvan een beroepschrift houdt de werking sluitend een informatief karakter heeft.
van het besluit niet tegen.
in te dienen. Van deze gelegenheid is
geen gebruik gemaakt.

Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afval- 1. Eén parkeerplaats aan de Euryzakade
stoffen, artikel 10.52, het volgende be- aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door middel van
kend.
het plaatsen van verkeersbord E6 incluIn de afgelopen periode is een kennis- sief onderbord met kenteken conform
geving van het daarbij aangegeven be- bijgaande tekening;
2. Dit besluit in werking te laten treden
sluit ingediend op:
zodra het betreffende bord is geplaatst.
27 mei 2021 door Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. ingevolge Bezwaar maken
artikel 4.1 van het “Besluit mobiel Tegen genoemde besluiten kunt u binbouw- en sloopafval” voor het plaat- nen zes weken met ingang van 9 juni
sen van een mobiele puinbreker aan de 2021 tot en met 21 juli 2021 bezwaar
maken bij het college van Burgemeester
Parklaan 3 te Zwijndrecht.
en wethouders. De manier waarop u dit
De werkzaamheden vinden plaats in kunt doen, staat elders op deze pagina.
de periode van 5 juli 2021 tot en met
24 september 2021, gedurende max. 5 Nadere informatie
werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. De stukken liggen tot en met 21 juli 2021
ter inzage op het gemeentehuis. Voor
Indien daaraan behoefte bestaat kun- meer informatie kunt u contact opnenen telefonisch inlichtingen worden men met accountmanager parkeren, via
ingewonnen bij de Omgevingsdienst telefoon: 14 078 of per e-mail: gemeenZuid-Holland Zuid telefoonnummer 078 te@zwijndrecht.nl.
- 7708585.

Onder)mandaat aan medewer-

De directeur vestigt er de aandacht op kers afdeling Realisatie
dat deze kennisgeving uitsluitend een
informatief karakter heeft.
Het hoofd van de afdeling Realisatie
maakt bekend dat hij heeft besloten een
Bekendmaking verkeersbesluiten aantal (onder)mandaten te verlenen
aan verschillende medewerkers van zijn
Burgemeester en wethouders van afdeling.
Zwijndrecht hebben op 9 juni 2021 het
volgende verkeersbesluit bekendge- Dit besluit treedt in werking op de dag
na die van de bekendmaking. Iedereen
maakt in de Staatscourant.
kan op verzoek een afschrift krijgen. U
Plaatsing mobiele puinbreker op Dit betreft het volgende besluit (op de kunt hiervoor contact met ons opnemen
Heeft men er veel belang bij dat dit be- de locatie Parklaan 3
website van de Staatscourant zijn de via telefoonnummer 14078 gemeente
sluit niet in werking treedt, dan kan een
besluiten en bijbehorende tekeningen Zwijndrecht en vragen naar de afdeling
belanghebbende, die een beroepschrift De directeur van de Omgevingsdienst gepubliceerd): https://www.officiele- Realisatie.
heeft ingediend, de voorzieningen- Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de bekendmakingen.nl/):

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,-.

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

Colofon

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.

