
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

Beleidsterrein Subsidie plafonds 
2023

Bestuur en ondersteuning 0

Veiligheid 21.501

Verkeer, vervoer en waterstaat 0

Economie 32.626

Onderwijs 34.728

Sport, cultuur en recreatie 908.670

Sociaal Domein 2.143.685

Volksgezondheid en milieu 1.073

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 0

Totaal 3.142.283

Word lid 
van het digitale 
Bewonerspanel 

Papendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie
06-40570379 WHATSAPP

Verandering winkeltijden op zon- en feestdagen
Voortaan mogen op zondag levensmidde-
lenzaken en bouwmarkten van 12.00 tot 
16.00 uur geopend zijn. Dit betekent dat 
de zondag opstelling voor alle winkels op 
de 1e en 3e zondag van de maand komt 
te vervallen.
Daarnaast mogen alle winkels open op 2e 

Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag 
en 2e Kerstdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Een verplichte sluiting voor alle winkels 
geldt nog steeds op Nieuwjaarsdag, 
Goede Vrijdag na 19.00 uur, 1e Paasdag, 4 
mei na 19.00 uur, 1e Pinksterdag, 
Kerstavond na 19.00 uur en 1e Kerstdag.

Dit heeft de gemeenteraad besloten 
tijdens de vergadering van 5 juli 2022. 
Deze kunt u terug kijken op https://raad.
papendrecht.nl/Vergaderingen/Gemeente-
raad-Papendrecht-1/202/05-juli/20:30.

Gemeente Papendrecht Kennisgeving 
ontvangst activiteitenbesluit milieube-
heer Coornhertstraat 8 te Papendrecht 
(Z-22-410597)
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Papendrecht maken bekend 
dat zij op 21 juni 2022 een melding in 
het kader van activiteitenbesluit 
milieubeheer hebben ontvangen.
Het gaat over het oprichten van een 
bedrijf gespecialiseerd in de verkoop 
en onderhoud van elektrische en 
benzine (brom)scooters.
Deze melding is afgehandeld.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, ovv het zaaknummer, inlich-
tingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking uit-
sluitend een informatief karakter heeft.

Gemeente Papendrecht, verleende omge-
vingsvergunning Boudewijn Onderwater-
laan 19 te Papendrecht (Z-22-410240)

Kennisgeving beschikking OBM verleende 
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Papendrecht maken bekend dat 
zij een OBM (omgevingsvergunning be-
perkte milieutoets) hebben verleend. De 
aanvraag betreft het buiten een inrichting 
installeren van een gesloten bodemener-
giesysteem met een bodemzijdig vermo-
gen van minder dan 70 kW dat is gelegen 
binnen een interferentiegebied, artikel 
2.2a lid 6 van het Besluit Omgevingsrecht 
(Bor). Datum besluit: 30 juni 2022

Inzage
De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren in 
te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 
KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 
770 8585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Deze beschikking wordt bekendgemaakt 
door toezending aan de aanvrager. Met 
ingang van de dag na de bekendmaking 
treedt de beschikking in werking. Binnen 
zes weken met ingang van de dag na de 
bekendmaking kan bezwaar worden aan-
getekend bij burgemeester en wethou-
ders van Papendrecht. Het indienen van 
een bezwaarschrift schorst de werking 
van de beschikking niet.
Heeft de aanvrager of een derde be-
langhebbende een spoedeisend belang 
om de werking van deze beschikking te 
laten schorsen, dan kan om een voorlo-
pige voorziening worden verzocht bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam.
De inwerkingtreding van de beschikking 
wordt slechts opgeschort indien op 
het verzoek om voorlopige voorziening 
daartoe is beslist door de Voorzieningen-
rechter.

Anterieure exploitatieovereenkomst

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van het 
bepaalde in artikel 6.24, lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat 
zij met de eigenaar van de grond tussen 
Westeind 23 en 27 op 5 juli 2022 een 
overeenkomst hebben gesloten. In de 
overeenkomst hebben de gemeente en 
de initiatiefnemer afspraken vastgelegd 
rondom de exploitatiekosten die samen-
hangen met de bouw van een woning 
op een kavel grond gelegen tussen 
Westeind 23 en 27,  kadastraal bekend 
gemeente Papendrecht, sectie A, num-
mer 8048. Omdat deze overeenkomst is 
aangegaan voordat een wijziging van 
het bestemmingsplan van kracht wordt, 
wordt deze overeenkomst een anterieure 
(voorafgaande) overeenkomst genoemd. 
Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ligt conform artikel 
6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
voor een ieder ter inzage. Deze is tijdens 
de openingstijden in te zien bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis, Markt 
22 te Papendrecht.

Bekendmaking subsidieplafonds 2023
In de raadsvergadering van 5 juli 2022 zijn de subsidieplafonds voor het jaar 2023 
vastgesteld. Een indexatie van 3.9% wordt toegepast (waarvan 1.9% structureel en 
2.0% incidenteel) op de budgetten voor de subsidieverstrekking 2023. 

Vaststelling per beleidsterrein:

Verdeling subsidieplafonds
De verdeling van het beschikbare 
bedrag binnen de plafonds per beleid-
sterrein gebeurt volgens de volgende 
verdelingsmaatstaf: ‘bestaande subsidie-
relatie gaat voor op nieuwe subsidiere-
latie’ in combinatie met ‘op volgorde van 
binnenkomst’. Deze verdelingsmaatstaf 
houdt in dat aanvragers die in het voor-
afgaande kalenderjaar subsidie hebben 
ontvangen bij ongewijzigde omstandig-
heden voorgaan op nieuwe aanvragers. 
De hoogte van de verleende subsidie 
in het voorafgaande jaar en gemaakte 
afspraken met instellingen vormen hier-
bij het uitgangspunt. Mocht nog budget 
overblijven binnen de subsidieplafonds 
dan worden daarna ingediende aanvra-
gen behandeld op volgorde van binnen-
komst van de aanvraag.
De vastgestelde subsidieplafonds wor-
den verwerkt in de programmabegroting 
2023. Deze wordt behandeld in de raad 
van november 2023. Er geldt wel een 
‘begrotingsvoorbehoud’: de gemeente-
raad kan de subsidieplafonds wijzigen 
indien de defi nitieve gemeentelijke 
begroting daartoe aanleiding geeft.

Tot slot
Wij wijzen u er op dat u uw aanvraag 
voor subsidie in 2023 uiterlijk 31 augus-
tus 2022 kunt indienen via de gemeen-
telijke website: https://www.papend-
recht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/
Subsidie/Structurele_subsidie
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Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 
‘Oosteind 72 te Papendrecht’, ontwerpbesluit 
‘Hogere waarden Wet geluidhinder Oosteind 
72 te Papendrecht’ , ontwerpbesluit tot het 
niet vaststellen van een exploitatieplan en 
het besluit om geen milieueffectrapportage 
op te stellen

Inhoud van het plan
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de 
bouw van één nieuwe woning met losstaan-
de berging, waaraan het adres Oosteind 72 
zal worden toegekend. 
Het plangebied wordt aan de noordzijde 
begrensd door de watergang aan de noord-
kant van de Tiendweg-Oost, aan de zuidzijde 
door het dijklint Oosteind en aan de oost- en 
westzijde door percelen met woon tuinbe-
stemmingen. Aan de zuidzijde van het dijklint 
ligt het bedrijventerrein Oosteind.

Ter inzage legging ontwerpbestemmings-
plan
Het college van burgemeester en wethouders 
van Papendrecht maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteind 
72 te Papendrecht’ (NL.IMRO.0590.BPOost-
eind72-2001) vanaf donderdag 14 juli 2022 
tot en met woensdag 24 augustus 2022 voor 

een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. 
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbe-
horende bijlagen kunnen tijdens openings-
tijden op werkdagen worden ingezien op de 
leestafel in het gemeentehuis of op afspraak 
(telefoonnummer 14078). 

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 zienswijze. 
Deze zienswijze kan zowel voor het ontwerp-
bestemmingsplan als voor het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen worden 
ingediend. Het ontwerpbesluit ligt tezamen 
met het ontwerpbestemmingsplan vanaf 
donderdag 14 juli 2022 tot en met woensdag 
24 augustus 2022 voor een ieder ter inzage 
in het gemeentehuis. U kunt uw zienswijze 
indienen bij de gemeenteraad van Papend-
recht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook 
het indienen van een mondelinge zienswijze 
is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voor-
keur uiterlijk één week voor het einde van de 
terinzagelegging, een afspraak te maken met 
de heer Arwien Gadjradj (14078). Het is niet 
mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar 
te maken.

Ontwerpbesluit tot het niet vaststellen 
van een exploitatieplan

Bij besluit van 5 april 2022 heeft het college 
van burgemeester en wethouders van  
Papendrecht besloten om op grond van arti-
kel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen 
exploitatieplan vast te stellen, daar het ver-
haal van kosten van de grondexploitatie over 
de in het plan begrepen gronden anderszins 
is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien 
om een tijdvak of fasering te bepalen of na-
dere eisen, regels of een uitwerking te stellen. 

Hogere waarden Wet geluidhinder
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat zij op grond van artikel 
110a van de Wet geluidhinder ten behoeve 
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteind 
72 te Papendrecht’ hogere waarden hebben 
vastgesteld. Het ontwerpbesluit ‘Hogere 
waarden Wet geluidhinder Oosteind 72 te Pa-
pendrecht’ ligt gelijktijdig met het ontwerp-
bestemmingsplan vanaf donderdag 14 juli tot 
en met woensdag 24 augustus 2022 voor een 
ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden 
Tijdens de termijn van terinzagelegging 
bestaat voor een ieder de mogelijkheid 

schriftelijk op de stukken te reageren door 
middel van het indienen van een zienswijze. 
U kunt uw zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het 
is niet mogelijk om uw zienswijze telefonisch 
of mondeling kenbaar te maken.

M.e.r. beoordelingsbesluit
Bij het besluit van 5 april 2022 heeft het 
college van burgemeester en wethouders van 
Papendrecht, gelet op 7.17 van de Wet 
Milieubeheer besloten om geen milieueffect- 
rapportage op te stellen, aangezien de bouw 
van de woning aan de Oosteind 72 niet te 
beschouwen is als een stedelijk ontwikke-
lingsproject als bedoeld in categorie D11.2 
van het Besluit milieueffectrapportage. 
In de toelichting van het ontwerpbestem-
mingsplan is uiteengezet dat geen belangrij-
ke nadelen voor het milieu zijn te verwachten 
als gevolg van de realisatie van de woning. 
Dit wordt ondersteund door diverse onder-
zoeken die ten grondslag liggen aan deze 
conclusie. De gemeente is het eens met de 
conclusie van de regionale omgevingsdienst 
dat voor deze ontwikkeling geen ernstige 
nadelige gevolgen te verwachten zijn voor 
het milieu, en daarmee geen uitgebreide MER 
procedure nodig is.

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding + maaiwerkzaamheden Tot en met november 2022 (weersafhankelijk)

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied Vanaf 28 maart 2022

Haltes Kennedylaan, Viaduct N3 oost, Westkil, Noordkil,
Matenasche Scheidkade en Kooyhaven

Aanpassen bushaltes voor HOV en R-net buslijnen in Papendrecht Tot half september 2022

Heel Papendrecht Maaien sloten Tot eind juli 2022

Paltrokmolen + De Vang Bestratingswerkzaamheden Tot eind juli 2022

Kennedylaan-Willem Dreeslaan Vervangen deklaag asfalt rotonde In de week van 19 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 
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 weersomstan-
digheden. 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.”

Omgevingsvergunningen

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

- Ingediende aanvragen voor een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvangen:
Voor de activiteit bouwen:
-  op 5 juli 2022 voor het plaatsen van 

een dakkapel op het adres Cypressen-
laan 3  (zaaknummer 2642677);

-  op 6 juli 2022 voor het plaatsen van 
een dakkapel op het adres Laurierhof 21 
(zaaknummer 2642773);

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

- Verlengde beslistermijn ingediende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van  
Papendrecht maken bekend dat voor de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning de beslistermijn is verlengd:
-  op 7 juli 2022 is de beslistermijn ver-

lengd voor aanlegactiviteiten t.b.v. het 
uitvoeren van een horizontaal gestuur-
de boring voor het aanleggen van een 
mantelbuis met datakabels op het per-
ceel A 7870  ter hoogte van de adressen 
Westeind 176 t/m 216 (zaaknummer 
2639385). De beslistermijn is verlengd 
van 12 juli 2022 naar 23 augustus 2022;

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van  
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning(en) 
hebben verleend: 
Voor de activiteit bouwen:
-  op 6 juli 2022 voor het plaatsen van 

een gedicht bestaande uit een bronzen 
plaats op een betonnen sokkel in het 
kader van het project ‘Dichter bij de 
Polder’ op het perceel sectie E, nummer 
1259 (gedeeltelijk) ter hoogte van de 
Lage Molen 32 (zaaknummer 2635181)

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, 13 juli 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 geen 
collectes voor goede doelen opgenomen 
van 10 juli tot en met 3 september 2022.


