
Voor actuele openingstijden en dienstverle-
ning verwijzen wij u naar 
www.papendrecht.nl/contact.

Openingstijden Afvalbrengstation Willem 
Dreeslaan
Maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 16:30 uur.

Meldpunt veiligheid, leefbaarheid en onderhoud
Meldingen kunnen inwoners kenbaar maken 
via de MijnGemeente app (Android of iOS), via 
tel. 14 078, www.papendrecht.nl/meldpunt of 
bij de receptie in het gemeentehuis (maandag 
t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 u).

Aangifte gevonden of verloren voorwerpen
Inwoners kunnen aangifte doen van een 
verloren of gevonden voorwerp via tel. 14 078, 
www.papendrecht.nl of bij de centrale receptie 
in het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 
08:30 tot 17:00 u).

Openingstijden Politiebureau
Het politiebureau aan de Poldermolen 8 is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00 
tot 17:00 u, op vrijdagavond van 17:00 tot 
21:00 u. Afspraken met de wijkagent en 
aangiften worden opgenomen na telefonische 
afspraak. Tel.: 0900-8844 (lokaal tarief). 
Alarmnummer: 112.

Facebook, Twitter en WhatsApp
Vind Papendrecht leuk op Facebook:
Facebook.com/gemeentepapendrecht
en volg Papendrecht op Twitter: 
@papendrechtgem.

 Ook kunt u de gemeente een app 
sturen op 06-40570379

Tijdens
openingstijden
binnen één uur

een reactie

06-40570379 
WHATSAPP

Word lid van het 
digitale Bewonerspanel

Papendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
-  0op 10 juni 2022 voor het realiseren 

van een dakopbouw op het adres 
Noordersingel 4 
(zaaknummer 2641191);

-  op 13 juni 2022 voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak van de 
woning op het adres op Ridderspoorhof 15 
(zaaknummer 2641378).

Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage. Tegen een ingediende aanvraag 
kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit 
kan eventueel wanneer een beslissing is 
genomen op deze aanvraag. 

- Verlengde beslistermijn ingediende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat voor de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning de beslistermijn is verlengd:

-  op 1 juni 2022 is de beslistermijn 
verlengd voor het wijzigen van de 
voorgevel en het realiseren van een 
uitbreiding aan de achterzijde van het 
bedrijfspand i.v.m. het verlengen van de 
interne bovenloopkraan op het adres 
Kerkbuurt 1A (zaaknummer 2631125). 
De beslistermijn is verlengd van 3 juni 
2022 naar 15 juli 2022;

-  op 15 juni 2022 is de beslistermijn 
verlengd voor het realiseren van een uit-
breiding van de bestaande bedrijfshal en 
het vernieuwen van de bestaande gevels 
op het adres Ketelweg 30 (zaaknummer 
2637199). De beslistermijn is verlengd 
van 16 juni 2022 naar 28 juli 2022;

-  op 15 juni 2022 is de beslistermijn 
verlengd voor het plaatsen van een 
dakkapel op het achterdakvlak van 

de woning op het adres Lisdreef 49 
(zaaknummer 2637766). De beslister-
mijn is verlengd van 26 juni 2022 naar 
7 augustus 2022;

-  op 17 juni 2022 is de beslistermijn ver-
lengd voor het plaatsen van een gedicht 
bestaande uit een bronzen plaat op een 
betonnen sokkel in het kader van het 
project “Dichter bij de Polder” in open-
baar gebied op het kadastrale perceel E 
1259 (t.h.v. Lage Molen 32) (zaaknummer 
2635181). De beslistermijn is verlengd 
van 19 juni 2022 naar 31 juli 2022.

- Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning(en) 
hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen:
-  op 14 juni 2022 voor het wijzigen van 

de interne constructie op het adres 
Eijkmanstraat 8 (zaaknummer 2638810);

-  op 17 juni 2022 voor het opdelen 
van de 2 bestaande winkelruimten in 
drie winkelunits en het wijzigen van 
de voorgevel d.m.v. het plaatsen van 
een nieuwe entreepui met dubbele 
draaideur op het adres Markt 167-169 
(zaaknummer 2635589).

Voor de activiteit bouwen en de activiteit 
strijdig gebruik:
-  op 14 juni 2022 voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voordakvlak en het 
verhogen van de nok van de woning op 
het adres Pieter Langendijkstraat 18 
(zaaknummer 2636341).

Voor de activiteit uitvoeren van werk-
zaamheden en strijdig gebruik:
-  op 17 juni 2022 voor aanlegactiviteiten 

t.b.v. het leggen van twee middenspan-
ningskabels en een HDPE buis t.b.v. 
telecom op de volgende kadastrale 
percelen (sectie en nummer) 
(zaaknummer 2634007):

-  Vrijheer van Eslaan (B, 5206); 
-  Rembrandtlaan (A 7539, A 7079, A 5678 

en A 6242); 
-  Burgemeester Keijzerweg / Molenlaan 

(A 7446);

-  Burgemeester Keijzerweg (A 6942, A 
3519 en A 5075); 

-  Burgemeester Keijzerweg (A 8164);
-  Burgemeester Keijzerweg /

Jan Steenlaan (A 5653, A 8066, A 7527).

Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belang-
hebbenden, op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar 
maken. Zij moeten dan binnen 6 weken 
na de dag van verzending van de beslis-
sing een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaar-
schrift blijft de genomen beslissing 
gelden, in ieder geval totdat het college 
van burgemeester en wethouders op het 
bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt 
niet indien de beslissing gebonden is aan 
een termijn die van rechtswege verloopt. 

Indien belanghebbenden de beslis-
sing op het bezwaarschrift niet kunnen 
afwachten, kunnen zij om een tijdelij-
ke beslissing (voorlopige voorziening) 
vragen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 
3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn 
kosten verbonden.

Papendrecht, 22 juni 2022,

Waarnemend burgemeester en 
wethouders van Papendrecht,

de secretaris, waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn de 
volgende goede doelen opgenomen voor 
het houden van collectes:

19 t/m 25 juni 2022
Maag Lever Darm Stichting
26 juni t/m 2 juli 2022
Nationaal MS Fonds

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Maaiwerkzaamheden Vanaf half maart tot en met november 2022

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding Vanaf half maart tot en met november 2022 (weersafhankelijk)

Land van Matena Defi nitieve inrichting woongebied Vanaf 28 maart 2022

Haltes Kennedylaan, Viaduct N3 oost, Westkil, Noord-
kil, Matenasche Scheidkade en Kooyhaven

Aanpassen bushaltes voor HOV en R-net buslijnen 
in Papendrecht

Vanaf eind mei 2022 tot half september 2022

Tiendzone (omgeving Zaling en Zuidkil) Aanleg bruggen Vanaf eind mei 2022 tot begin juli 2022

Heel Papendrecht Maaien sloten Vanaf 20 juni 2022 tot eind juli 2022

Paltrokmolen Bestratingswerkzaamheden Vanaf 20 juni 2022 tot half juli 2022

“Het hele jaar door werken gemeente en aannemers aan de openbare ruimte: reconstructies, klein en groot onderhoud, groenvoorzieningen. Hieronder vindt u een overzicht van werk-
zaamheden die momenteel plaatsvinden of de komende weken gepland staan. Enig voorbehoud is op zijn plaats, want we zijn afhankelijk van veel factoren zoals de weersomstandighe-
den. Dagelijkse, reguliere onderhoudswerkzaamheden worden niet gepubliceerd. Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden vindt u een uitgebreidere toelichting.
De gemeente en aannemers die in opdracht van de gemeente werken, streven er steeds naar zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor weggebruikers en inwoners. Helaas kan dit 
niet altijd worden voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Direct-omwonenden ontvangen vlak voor aanvang van de werkzaamheden een brief met meer gedetailleerde informatie.”


