
06-40570379 WHATSAPP
Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie

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

Voornemen tot verhuur van gemeentegrond ten behoeve van fi etsenstalling: 
Naast het pand aan het adres De Wederik 10, 3355 SK te Papendrecht

Algemene informatie
De gemeente Papendrecht publiceert hierbij het voornemen 
een perceel grond, circa 13,30 m2, met kadastrale aanduiding 
gemeente Papendrecht sectie E nummer 3458 (gedeeltelijk) 
en sectie B nummer 5306 (gedeeltelijk) te gaan verhuren aan 
een specifi eke partij ten behoeve van een fi etsenstalling.

De gemeente Papendrecht geeft aan waarom 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 de 
verhuur van voornoemd perceel grond. De gemeente Papen-
drecht is voornemens de grond te verhuren aan gezamenlijk: 
Huisartsenpraktijk Hartman en Scheepbouwer, Huisartsen-
praktijk DrieDok en Huisartsenpraktijk S. Khatibi, allen ge-
vestigd aan De Wederik 10. Deze partij is in het bezit van een 
verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
overdekte fi etsenstalling. De gemeente Papendrecht is alleen 
bereid de grond uit te geven voor het verwezenlijking van de 
overdekte fi etsenstalling met als beoogde doel het stimu-
leren van gebruik van een fi ets door het bieden van goede 
gelegenheid om de fi ets droog te stallen.

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen 
voor voornoemde uitgifte omdat u interesse heeft in het 
huren van voornoemd perceel grond ten behoeve van een 
fi etsenstalling én ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, 
dan dient u dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken 
aan de gemeente Papendrecht binnen een termijn van 20 
kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, doch 
uiterlijk 4 januari 2023 om 12:00. Deze termijn merken wij 
aan als vervaltermijn. 
In dat geval onderzoekt de gemeente Papendrecht alsnog of 
er inderdaad meer dan één serieuze gegadigde in aanmerking 
komt. U ontvangt binnen vier weken na sluiting reactieter-
mijn schriftelijk bericht van de gemeente Papendrecht over 
de beslissing.

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: 
“ 2022-0183427, interesse inzake huur perceel grond ten 
behoeve van fi etsenstalling”

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht 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 1 december 2022 voor het plaatsen 
van een nokverhoging  op het adres Tol-
lenstraat 19  (zaaknummer 2649188);

-  op 2 december 2022 voor baggerwerk-
zaamheden aan de Kooijhaven 
(zaaknummer 2649224);

-  Op 5 december 2022 voor het plaatsen 
van een POP Station 6 op het adres 
Pontonniersweg 117 
(zaaknummer 2649225);

-  Op 5 december 2022 voor het vervan-
gen van een frans balkon in kunstof 
kozijn  met borstwering en plaatsen van 
rolluiken op het adres Cypressenlaan 6 
(zaaknummer 2649261);

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 Pa-
pendrecht maken bekend dat zij de vol-
gende omgevingsvergunning(en) hebben 
verleend: 

Voor de activiteit bouwen:

-  op 6 december 2022 voor het aanbren-
gen van een buitenunit van een airco 
aan de voorzijde op het adres Veerpro-
menade 84 (zaaknummer 2648513);

-  op 6 december 2022 voor het wijzigen 
van de brandcompartimentering en 
het dichtzetten van het trapgat (con-
structieve wijziging) ten behoeve van 
de functiewijziging van winkel naar 
woonbestemming van het pand op het 
(toekomstige) perceel Brederodelaan 7A 
(zaaknummer 2648844)

Geen omgevingsvergunning nodig

Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken bekend dat voor de 
volgende aanvraag geen omgevingsver-
gunning nodig is:

-  op 6 december 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de achterdakvlak 
op het adres Elzenzoom 27 
(zaaknummer 2647854)

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 beslissing op 
het bezwaarschrift niet kunnen afwach-
ten, kunnen zij om een tijdelijke beslis-
sing (voorlopige voorziening) vragen bij 
de Voorzieningenrechter van de recht-
bank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, 
Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten 
verbonden.

Papendrecht,  14 december 2022,

Waarnemend burgemeester en wethou-
ders van Papendrecht,

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

Bekendmakingen collectes 
In het collecterooster van het CBF zijn 
van 4 december tot en met 28 januari 
2023 geen goede doelen opgenomen 
voor het houden van collectes i.v.m. een 
vrije periode.

Reserveren parkeer-
plaatsen diverse 
locaties ten behoeve 
van het opladen van 
elektrische auto’s

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten gereserveerde 
parkeerplaatsen ten behoeve van het 
opladen van elektrische auto’s te reser-
veren in de volgende straten:

-  Constantijn Huijgenslaan ter hoogte 
van speeltuin 

-  Keizerskroon naast bestaande laadpaal. 

Voor het reserveren van individuele 
parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische auto’s zijn verkeersbesluiten 
genomen. Tegen de genomen ver-
keersbesluiten is bezwaar mogelijk. De 
verkeersbesluiten zijn in te zien via 
www.offi cielebekendmakingen.nl en 
liggen ter inzage tot 19 januari  2023.

Word lid
van het digitale 
Bewonerspanel

Papendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Bewonerspanel
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Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding Tot en met december 2022 (weersafhankelijk) 

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied Tot het 4e kwartaal 2023

Da Costastraat en omgeving Reconstructie Tot halverwege 2023

Kombuis Definitieve inrichting woonstraat Tot einde 2022

Park Oostpolder Baggerwerkzaamheden Tot half december 2022

Heel Papendrecht Snoeien, rooien en planten van bomen Tot einde 2022

Heel Papendrecht Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting Tot en met januari 2023

Park Wilgendonk Snoeiwerkzaamheden In november en december 2022

Heel Papendrecht Onderhoudsronde kolken en lijngoten Tot eind januari 2023

“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.”

Nieuwe, uitgebreide en ingetrokken 
vuurwerkvrije zones
Op 29 november heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten een 
vuurwerkvrije zone in te stellen rondom het gebied Industrieweg begrensd door de 
watergangen en groenstroken zoals aangegeven op bijgevoegde kaart. 

Op 6 december 2022 heeft het College van Burgemeester en Wethouders beslo-
ten de vuurwerkvrije zone Centrumgebied uit te breiden met het Vondelpark en 
omgeving Van der Palmpad. Hieronder is een kaart weergegeven waar de nieuwe 
vuurwerkvrije zones op zijn aangeduid. Later dit jaar volgt een overzicht van alle 
geldende vuurwerkvrije zones in Papendrecht.

Op 6 december 2022 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten 
de vuurwerkvrije zone MCD (afgebakend door de straten Oostkil en Kombuis) door 
het vertrek van winkelcentrum MCD in te trekken. 

Zone Industrieweg

Zone centrumgebied (paars vlak is  
uitbreiding, blauw bestaande zone)

Zone MCD


