
Voor actuele openingstijden en 
dienstverlening 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

Word lid  
van het digitale 
Bewonerspanel 

Papendrecht
 

wwww.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

Jubilarissen
Het bruidspaar Geus – Verploegen was 
op 25 september 60 jaar getrouwd 
en werd van harte gefeliciteerd door 
locoburgemeester Arno Janssen.

Het bruidspaar Kraal-van de Graaf was 
op 26 september 60 jaar getrouwd en 
werd van harte gefeliciteerd door  
locoburgemeester Jan Dirk van der Borg.

Voornemen tot uitgifte van recht van  
erfpacht: perceel gelegen aan Amberdreef 40 
te Papendrecht

Algemene informatie
De gemeente Papendrecht publiceert hierbij 
het voornemen een recht van erfpacht uit 
te geven op de grond aan Amberdreef 40 te 
Papendrecht, circa 15350m2, met kadastrale 
aanduiding Papendrecht E 3363 (ged.), aan 
een specifieke partij ten behoeve van een 
manege. De gemeente Papendrecht geeft 
aan waarom er op grond van objectieve, 
toetsbare en redelijke criteria slechts één 
serieuze gegadigde in aanmerking komt voor 
voornoemde uitgifte. 

Toelichting één serieuze gegadigde
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet 
motiveren waarom er maar één gegadigde 
partij in aanmerking komt voor deze grond-
uitgifte ten behoeve van een erfpachtrecht. 
Volgens de Beheersverordening Papendrecht 
is de huidige bestemming op locatie ‘Sport 
met aanduiding manege’, de gemeente 
wenst invulling te geven aan de huidige 
bestemming. De gemeente Papendrecht is 
voornemens het erfpachtrecht te vestigen ten 
behoeve van de vereniging Papendrechtse 
Ruiter Club. Deze vereniging is de huidige 
erfpachter en heeft jarenlang investeringen 

gedaan in de voorzieningen op de huidige 
locatie. In de huidige akte van erfpacht is 
een voorkeursrecht opgenomen voor deze 
vereniging. 

Bent u van mening dat u ook in aanmerking 
dient te komen voor voornoemde uitgifte om-
dat u interesse heeft in het verkrijgen van een 
erfpachtrecht ten behoeve van het realiseren 
van een manege en ook aan de gestelde 
criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schrifte-
lijk en gemotiveerd uiterlijk 9 november 2022 
om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatieda-
tum) aan de gemeente Papendrecht kenbaar 
maken. In dat geval onderzoekt de gemeente 
Papendrecht alsnog of er inderdaad meer dan 
één serieuze gegadigde in aanmerking komt. 
U ontvangt binnen twee weken na sluiting 
reactietermijn schriftelijk bericht van de 
gemeente Papendrecht over de beslissing en 
het vervolgtraject.

Kenbaar maken van interesse
Het kenbaar maken van interesse doet u door 
binnen voornoemde termijn een e-mail te 
sturen naar mijnzaak@papendrecht.nl, met 
in de onderwerpregel vermelding van “ 2021-
0151896, interesse inzake erfpachtrecht 
Amberdreef 40”. 

Voornemen tot verhuur van gemeentegrond 
ten behoeve van een volkstuin: 
- Complex achter Westeind 204 percelen B-3, 
B-4, A-10

Algemene informatie
De gemeente Papendrecht publiceert hierbij 
het voornemen te verhuren: 
•  volkstuin Westeind B-3, circa 72m2,  

kadastrale aanduiding Papendrecht A 8113 
(ged.);

•  volkstuin Westeind B-4, circa 74m2,  
kadastrale aanduiding Papendrecht A 8113 
(ged.);

•  volkstuin Westeind A-10, circa 60m2, 
kadastrale aanduiding Papendrecht A 8113 
(ged.);

De gemeente Papendrecht geeft aan waarom 
er op grond van objectieve, toetsbare en 
redelijke criteria slechts één serieuze  
gegadigde in aanmerking komt voor  
voornoemde uitgifte. 

Toelichting één serieuze gegadigde
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet 
motiveren waarom er maar één gegadigde 
partij in aanmerking komt voor deze verschil-
lende verhuren. De gemeente Papendrecht 
is voornemens de gronden te verhuren aan 
steeds de eerstvolgende die op de wachtlijst 

voor volkstuinen van de gemeente Papen- 
drecht genoteerd staat. 

Bent u van mening dat u ook in aanmerking 
dient te komen voor voornoemde uitgifte 
omdat u interesse heeft in het huren van een 
perceel volkstuin én ook aan de gestelde 
criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schrifte-
lijk en gemotiveerd uiterlijk 9 november 2022 
om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatieda-
tum) aan de gemeente Papendrecht kenbaar 
maken. In dat geval onderzoekt de gemeente 
Papendrecht alsnog of er inderdaad meer dan 
één serieuze gegadigde in aanmerking komt. 
U ontvangt binnen twee weken na sluiting 
reactietermijn schriftelijk bericht van de 
gemeente Papendrecht over de beslissing en 
het vervolgtraject.

Kenbaar maken van interesse
Het kenbaar maken van interesse doet u door 
binnen voornoemde termijn een e-mail te 
sturen naar mijnzaak@papendrecht.nl, met 
in de onderwerpregel vermelding van het 
betreffende stuk grond: 
“ 2022-0119624, interesse inzake huur  
volkstuin Westeind B-3” 
“ 2022-0138439, interesse inzake huur  
volkstuin Westeind B-4” 
“ 2022-0158254, interesse inzake huur  
volkstuin Westeind A-10”

Uitnodiging inloopmomenten huisvesting voortgezet onderwijs
In Papendrecht zijn twee middelbare 
scholen gevestigd en dat willen we graag 
zo houden. Eind 2021 stemde de gemeen-
teraad in met een voorstel voor verdere 
uitwerking van de plannen voor toekomsti-
ge huisvesting van de scholen. Inmiddels 
zijn er in concept stedenbouwkundige 
randvoorwaarden beschreven. Dit zijn de 
spelregels voor de ruimtelijke kwaliteit van 
de omgeving. Hierover gaan we graag met u 
in gesprek.

Inloopavonden
Op 17 en 20 oktober 2022 wil het  
gemeentelijke projectteam, samen met 
wethouder Arjan Kosten en de bestuurders 
van CSG De Lage Waard en het Willem de 
Zwijger College, graag met u in gesprek over 
de stedenbouwkundige  
visie. Bureau West8 geeft op beide avonden 
om 19.00 uur een korte toelichting over de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Beide avonden zijn bedoeld voor de omwo-

nenden van beide locaties, ondernemers, 
organisaties en andere belangstellenden. U 
kunt binnen lopen op het moment dat u het 
beste uitkomt.

Visie op het gebied
Het Willem de Zwijger College blijft aan de 
Van der Palmstraat en CSG De Lage Waard 
zal geheel worden gevestigd aan de  
Vijzellaan. Bureau West8 heeft in een  
stedenbouwkundige visie een eerste  
opzet gemaakt voor een mogelijke  
ruimtelijke inrichting van de locaties. 

In die visie staan randvoorwaarden die iets 
zeggen over de toekomstige kwaliteit: hoe 
hoog mogen gebouwen worden? Hoe groen 

blijft het gebied? Wat zien we met de  
buitenruimte? Voorbeelden laten zien hoe 
de gebieden ingericht zouden kunnen 
worden. De stedenbouwkundige visie vindt 
u vanaf maandag 17 oktober 2022 op de 
projectpagina papendrecht.nl/huisvestingvo.

Reageren op de visie
De visie ligt van maandag 17 oktober 
tot vrijdag 4 november 2022 ter inzage. 
Gedurende die periode kunt u reageren op 
de visie. Dat mag tijdens de inloopavonden 
en per brief of mail via huisvestingvo@
papendrecht.nl. Op basis van de reacties die 
we ontvangen, ronden we de stedenbouw-
kundige visie af. Deze kan daarna aan de 
gemeenteraad worden aangeboden.

Let op: tijdens de  
herfstvakantie gelden  
andere openingstijden 
gemeentehuis.
In verband met de werkzaamheden ter 
voorbereiding van de komst van de 
bibliotheek in het gemeentehuis gelden 
andere openingstijden van maandag 24 
tot en met vrijdag 28 oktober.
Het gemeentehuis is dan geopend 
tussen 17:00 en 20:00 uur. 
Ook zijn tijdens de werkzaamheden een 
aantal faciliteiten zoals lift en toiletten 
niet beschikbaar.

Telefonisch is de gemeente zoals altijd 
bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag tussen 08:00 en 17:00.

Datum Tijd Locatie
Maandag 17 oktober 18.00 – 20.00 uur Willem de Zwijger College,  
  Van der Palmstraat
Donderdag 20 oktober 18.00 - 20.00 uur CSG De Lage Waard, Vijzellaan
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Ontwerp herstelbestemmingsplan Papendrecht 
Bestemmingsplan
Het college van burgemeester en wethouders 
van Papendrecht maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) het ontwerp herstelplan – Reparatie 
beheersverordening Papendrecht 2021’ (NL.
IMRO.0590.BPHerstelBP-2001) vanaf donder-
dag 13 oktober 2022 tot en met 23 novem-
ber 2022 voor een ieder ter inzage ligt.

Het plangebied bestaat uit zes locaties waar 
eerder al specifieke bestemmingsplannen 

voor zijn vastgesteld en één locatie waar een 
buitenplanse afwijking voor is verleend. Dit 
voorliggende bestemmingsplan beoogt voor 
deze zeven specifieke locaties planologische 
omissies te herstellen. Het betreft Burge-
meester Keijzerweg 26, het 150kV – onder-
gronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven 
– Alblasserdam, Oosteind 64, Oosteind 84, 
Hoepmaker 30, Kombuis en een besluitvak 
voor een buitenplanse afwijking aan de 
Matenasche Scheidkade 4.

Het ontwerpbestemmingsplan kan tijdens 
openingstijden op werkdagen worden 
ingezien op de leestafel in het gemeentehuis 
of op afspraak (telefoonnummer 14078). De 
stukken zijn ook digitaal in te zien op de ge-
meentelijke website en op www.ruimtelijke-
plannen.nl (NL.IMRO.0590.BPHerstelBP-2001). 

Zienswijzen 
Tijdens de termijn van terinzagelegging 
bestaat voor een ieder de mogelijkheid 
schriftelijk op de stukken te reageren door 

middel van het indienen van een zienswij-
ze. U kunt uw zienswijze indienen bij de 
gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 
3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van 
een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hier-
voor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één 
week voor het einde van de terinzagelegging, 
een afspraak te maken met de medewerker 
ruimtelijke ordening van het team Veilig-
heid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
(14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw 
zienswijze kenbaar te maken.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘Merwehoofd, Papendrecht’ en het besluit 
om geen exploitatieplan vast te stellen
 
Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht maken bekend dat op grond van 
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) het bestemmingsplan ‘Merwehoofd, 
Papendrecht’ op 29 september 2022 door 
de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. 
Bij besluit van gelijke datum heeft de 
gemeenteraad op grond van artikel 6.12 
lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening bovendien 
besloten om geen exploitatieplan vast te 
stellen, aangezien het verhaal van kosten 
van de grondexploitatie over de in het plan 
begrepen gronden anderszins is verzekerd. 
Daarnaast wordt er geen noodzaak gezien 
om een tijdvak of fasering te bepalen of 
nadere eisen, regels of een uitwerking te 
stellen.

Het bestemmingsplan voorziet in het bouw 
van een woontoren van maximaal 37 ap-
partementen. De woontoren zal bestaan uit 
maximaal 13 bouwlagen met een bouw-
hoogte van maximaal 42 meter. Het plan-
gebied betreft een braakliggend terrein 
tussen de Havenstraat, Slobbengorsweg en 
het Bolwerk. Het bestemmingsplan bestaat 

uit de toelichting, regels en verbeelding 
van het plangebied.

Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit, alsmede het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 
met alle bijbehorende stukken en voor-
noemde besluiten liggen vanaf donderdag 
13 oktober 2022 tot en met woensdag 23 
november 2022 voor beroep ter inzage in 
het gemeentehuis. De stukken kunnen tij-
dens openingstijden op werkdagen worden 
ingezien op de leestafel van het gemeen-
tehuis of op afspraak (telefoonnummer 
14078). Het bestemmingsplan ‘Merwehoofd, 
Papendrecht’ is digitaal raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan- 
identificatienummer (ID) is NL.IMRO.0590.
BPMerwehoofd-3001.

Beroep bestemmingsplan en besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen
Gedurende de ter inzage termijn kan – naar 
de huidige stand van het recht - beroep 
worden ingesteld door:

•  een belanghebbende (rechts)persoon die 
een zienswijze heeft ingediend, kan beroep 
aantekenen tegen het volledige besluit;

•  een belanghebbende (rechts)persoon 
die geen zienswijze heeft ingediend, kan 

alsnog beroep aantekenen tegen het volle-
dige besluit;

•  een niet-belanghebbende (rechts)persoon, 
die een zienswijze heeft ingediend, kan 
beroep aantekenen tegen het volledige 
besluit. (De bestuursrechter zal vervolgens 
wel toetsen aan het zogeheten relativiteits-
vereiste.);

•  een niet-belanghebbende (rechts)persoon, 
die verschoonbaar geen of te laat een 
zienswijze heeft ingediend, kan beroep 
aantekenen tegen het volledige besluit (De 
bestuursrechter zal vervolgens wel toetsen 
aan het zogeheten relativiteitsvereiste.).

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, ’s-Gravenhage. Een beroepschrift 
moet worden ondertekend en tenminste 
bevatten: naam en adres van de indiener, 
dagtekening, omschrijving van het besluit-
waartegen het beroep zich richt, alsmede 
de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan en het besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen 
Het bestemmingsplan en het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen treden in 
werking met ingang van donderdag 24  

november 2022. Als tijdens de beroepster-
mijn naast een beroepschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, 
treedt het besluit waarvoor de voorlopige 
voorziening is gevraagd, niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek 
om voorlopige voorziening kan worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Aan het instellen van beroep en het indienen 
van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden. Voor meer informatie 
over de hoogte hiervan kunt u contact opne-
men met de griffier van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

M.e.r.- beoordelingsbesluit
Bij besluit van 5 april 2022 heeft het 
college van burgemeester en wethouders 
besloten geen milieu effect rapportage 
op te stellen omdat uit de aanmeldnotitie 
m.e.r. is gebleken dat er geen belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu worden 
verwacht. 
Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing 
staat geen direct beroep open. Mocht u als 
belanghebbende, anders dan de initiatief-
nemer, het niet eens zijn met de gevolgde 
procedure, dan kunt u beroep indienen 
bij het besluit in het kader waarvan de 
m.e.r.-beoordeling plaatsvond.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
-  op 2 oktober 2022 voor het plaatsen van 
een fietsenstalling op het adres De Wederik 
10  (zaaknummer 2646887);

-  op 3 oktober 2022 voor het vernieuwen en 
deels plaatsen van bewegwijzeringsbor-
den aan de Rosmolenweg tpv Campus van 
Boskalis (zaaknummer 2646920);

-  op 3 oktober 2022 voor het slopen van een 
aanbouw op het adres Kerkbuurt 1A  
(zaaknummer 2646912);

-  op 3 oktober 2022 voor het realiseren van 
een éénlaagse aanbouw aan de achterzijde 
van de woning op het adres Veerweg 146 
(zaaknummer 2646921);

-  op 5 oktober 2022 voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak op het 
adres Wilgenhof 262  
(zaaknummer 2647048);

Voor de activiteit kappen:
-  op 13 september 2022 voor het kappen van 
1 iep met iepziekte aan de Goudenregen-
straat 15, 1 beuk met afstervingsverschijn-
selen aan de Admiraal de Ruyterweg 21 en 
5 iepen met iepziekte ten noorden van de 
Andoornlaan 36 (zaaknummer 2646125);

-  op 3 oktober voor het kappen van 1 wilg, 4 
essen en 1 linde aan de Boomgaardstraat, 
Weteringsingel en Badhuisstraat in verband 
met herinrichtingswerkzaamheden (Kraai-
hoek Fase 1) (zaaknummer 2646914)

-  op 3 oktober 2022 voor het kappen van 
1 witte paardenkastanje met kastanje-
bloedingsziekte ter hoogte van Veerdam 4 
(zaaknummer 2646939)

-  op 5 oktober 2022 voor het kappen van 
3 essen met afstervingsverschijnselen ter 
hoogte van de A. van Schendelstraat 12 en 
1 afgestorven fijnspar aan de Admiraal de 
Ruyterweg 21 (zaaknummer 2647016)

Voor de activiteit uitweg aanleggen:
-  op 2 oktober 2022 voor het aanleggen van 
een uitweg op het adres Elzenzoom 97 
(zaaknummer 2646886)

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. 

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

Voor de activiteit bouwen en de activiteit 
strijdig gebruik:
-  op 6 oktober 2022 voor het realiseren van 
een opbouw op de bestaande aanbouw op 
het perceel Standerdmolen 53  
(zaaknummer 2645152);

-  op 6 oktober 2022 voor het bouwen van een 
kapopbouw op de bestaande uitbouw tegen 
de zijgevel op het adres P.C. Hooftlaan 2 
(zaaknummer 2640013);

-  op 4 oktober 2022 voor het plaatsen van 
een dakkapel aan de voordakvlak van de 
woning op het adres Jan Steenlaan 148 
(zaaknummer 2645776)

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 beslissing een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders, postbus 11, 3350 AA 
Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift 
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 rechts-
wege verloopt. 

Indien belanghebbenden de beslissing op het 
bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kun-
nen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopi-
ge voorziening) vragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 
50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek 
zijn kosten verbonden.
 
Papendrecht,  12 oktober 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:
-  9 tot en met 15 oktober 2022:  
Nederlandse Brandwonden Stichting

-  16 tot en met 29 oktober 202: g 
een collectes (vrije periode herfstvakantie)
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Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

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

Land van Matena Defi nitieve inrichting woongebied Vanaf 28 maart 2022

Heel Papendrecht Snoeiwerkzaamheden langs diverse watergangen Tot half oktober 2022

Heel Papendrecht Schonen watergangen Tot begin november 2022

Burgemeester Keijzerweg / Jan Steenlaan 
/ Rembrandtlaan / Vrijheer van Eslaan / 
Admiraal de Ruyterweg

Aanleggen van middenspanning in opdracht van Stedin Tot eind november 2022

Heel Papendrecht Onderhoudswerkzaamheden asfalt Vanaf begin oktober 2022 tot begin november 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 
werkzaamheden die momenteel plaatsvinden of de komende weken gepland staan. Enig voorbehoud is op zijn plaats, want we zijn afhankelijk van veel factoren zoals de weers-
omstandigheden. 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.”

06-40570379 WHATSAPP
Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie


