Kennisgeving bestemmingsplan Merwehoofd, Papendrecht
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) geven burgemeester en wethouders
kennis van het feit dat een bestemmingsplan in voorbereiding is waarin de realisatie
mogelijk wordt gemaakt van een woontoren
met maximaal dertien verdiepingen. Onder
de woontoren komt een parkeergarage
met ﬁetsenstalling. Parkeren van de auto
kan verder in de naast de locatie gelegen
stallingsgarage en in de openbare ruimte
naast het gebouw. De plint van het gebouw
zal gevuld worden met bergingen en een
tweetal appartementen.
Het plangebied betreft een braakliggend
terrein tussen de Havenstraat, Slobbengorsweg en het Bolwerk.
Op 30 juni 2005 heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan ‘Rivieroevers’ vastgesteld.
Met dit bestemmingsplan is het mogelijk
gemaakt om het Merwehoofd te transformeren van bedrijfslocatie naar hoogwaardig woongebied. In verschillende fasen
is nagenoeg het volledige woongebied
inmiddels gerealiseerd. De eerdere fasen
van het Merwehoofd zijn binnen de kaders
van het bestemmingsplan ‘Rivieroevers’ uit
2005 gerealiseerd. Voor deze laatste fase

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:
- Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Voor de activiteit bouwen:
- op 4 april 2022 voor het wijzigen van
winkelruimte op het adres Markt 169
(zaaknummer 2635589);
- op 4 april 2022 voor het plaatsen van
een dakkapel op het adres Wiardi Beckmanstraat 34 (zaaknummer 2635586);
- op 4 april 2022 voor het samenvoegen
van een winkel en opslagruimte op het
adres Guido Gezellestraat 55
(zaaknummer 2635588);
- op 5 april 2022 voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de
woning op het adres Appeldreef 57
(zaaknummer 2635676);
- op 6 april 2022 voor het plaatsen van
een nokverhoging aan de achterzijde
van de woning en een dakkapel aan de
voorzijde van de woning op het adres
Lange Tiendweg 85
(zaaknummer 2635776).
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.
Buiten behandeling gelaten aanvragen
voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen buiten

wordt echter een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Dit is nodig omdat de voetafdruk
van het huidige ontwerp van het bouwplan
niet binnen het bestemmingsplan ‘Rivieroevers’ past.

(Bro) geven burgemeester en wethouders
kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan, dat kadastraal bekend staat
als ‘Gemeente Papendrecht, sectie c, nummer
2738’, gelegen tussen Oosteind 70 en 74.

Over het voornemen voor het opstellen van
een bestemmingsplan wordt op grond van
artikel 1.3.1, tweede lid, Bro nog geen mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. Evenmin wordt aan een onafhankelijke instantie de mogelijkheid geboden
advies over dit voornemen uit te brengen.
Gestreefd wordt mei/juni 2022 de stukken
met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Daarnaast is
advies gevraagd bij relevante overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding
van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1.
Bro). De bekendmaking van de ter inzage
legging van het ontwerpbestemmingsplan
zal worden gepubliceerd op de gemeentepagina van Het Kontakt/Klaroen.nl, op www.
papendrecht.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke
plannen’ en in het Gemeenteblad.

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet
in de bouw van één nieuwe woning met
losstaande berging, waaraan het adres Oosteind 72 zal worden toegekend.

Kennisgeving bestemmingsplan ‘Oosteind
72 te Papendrecht’
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening

behandeling hebben gelaten:
- op 5 april 2022 voor het realiseren van
een opslagvoorziening voor gasﬂessen
en chemicaliën op het adres Rietgorsweg 6 (zaaknummer 2623026).

Over het voornemen tot het opstellen
van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 1.3.1, eerste lid Bro, kunnen nog geen
zienswijzen worden ingediend. In deze fase
worden reacties gevraagd van de relevante
overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel
3.1.1. Bro).
Na de verwerking van de reacties uit het
vooroverleg volgt de ter inzage legging van
het ontwerpbestemmingsplan. De bekendmaking daarvan zal plaatsvinden op de
gemeentepagina van huis-aan-huisblad ‘Het
Kontakt/De Klaroen’, op www.papendrecht.
nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’, in
het Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast zal het uitgeprint
beschikbaar zijn op de leestafel in het
gemeentehuis.

vragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950
3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn
kosten verbonden.
Papendrecht, 13 april 2022,

- Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning(en)
hebben verleend:
Voor de activiteit bouwen en de activiteit
strijdig gebruik:
- op 5 april 2022 voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de
woning op het adres Randwijk 96
(zaaknummer 2633020);
- op 5 april 2022 voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de
woning op het adres Wilgenhof 256
(zaaknummer 2632746)
Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, 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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 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 rechtswege verloopt.
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen
afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening)

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:
- 10 tot en met 16 april 2022:
Hartstichting
- 17 tot en met 23 april 2022:
Nationaal Fonds Kinderhulp
Bekendmaking Afsluitingen straten
Koningsdag 27 april 2022
- De Veerpromenade, Eilandstraat, Julianastraat, Wilhelminastraat, Beatrixstraat,
Havenstraat en Veerdam tussen 00.00
uur en 17.00 uur
- De Oude Veer tussen 00.00 uur en 19.30 uur
- Het parkeerterrein ter hoogte van de
P.C. Hooftlaan 178 tussen 00.00 uur en
17.00 uur
- Het Westeind, tussen de kruising Westeind/Schooldwarsstraat en de kruising
Westeind/Veerpromenade, tussen 00.00
uur en 17.00 uur. De Schooldwarsstraat
blijft via Westeind-Achterom bereikbaar.
De bewoners van de Houthaven en het
Aviolandaplein kunnen via de kant van
de Slobbengorsweg de wijk uit.
- Het parkeerterrein op de hoek Eilandstraat/Veerdam (terrein voor de parkeergarage Houthaven) van 00.00 uur tot
17.00 uur

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

06-40570379

WHATSAPP
Tijdens
openingstijden
binnen één uur
een reactie
Word lid
van het digitale

Bewonerspanel
Papendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

- De Pontonniersweg, ter hoogte van de
Veerdam tot aan de Eilandstraat, tussen
00.00 uur en 17.00 uur
- De Slobbengorsbrug, ter hoogte van
de kruising Julianastraat/Havenstraat,
tussen 00.00 uur en 17.00 uur
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Werkzaamheden in Papendrecht

“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 weersomstandigheden. 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.”
Straat

Werkzaamheden

Periode

Vondelpark - Rosarium

Uitvoeren grondwerkzaamheden + aanbrengen nieuwe beplanting

Tot eind april 2022

Kamerlingh Onneslaan

Aanleg waterverbindingen en natuurvriendelijke oevers

Tot eind april 2022

Heel Papendrecht

Maaiwerkzaamheden

Tot en met november 2022

Heel Papendrecht

Onkruid beheersing op verharding

Tot en met november 2022

Land van Matena

Definitieve inrichting woongebied

Vanaf 28 maart 2022

Jan van Scorelstraat

Herstraten rijbaan

Vanaf 2e week van april 2022

