
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

Publicatie Veerpromenade 3-11 en 13
Voornemen te koop aanbieden van de 
panden Veerpromenade 3-11 en 13 te 
Papendrecht door de gemeente Papen-
drecht aan zittende huurders.
De gemeente Papendrecht heeft het 
voornemen om de panden Veerpro-
menade 3-11 en 13, bekend gemeente 
Papendrecht, sectie A nummer 5851 en 
sectie A nummer 3686 aan de Veerpro-
menade te Papendrecht voor taxatie-
waarde te verkopen aan de zittende 
huurders. De gemeente Papendrecht 
heeft in het verleden gesprekken 

gevoerd met de huidige huurders over 
de toekomstige verkoop van de panden. 
In die gesprekken uitten de huurders de 
wens om de panden aan te kopen. Daar-
om meent de gemeente Papendrecht dat 
zij de enige serieuze gegadigden zijn om 
de betreffende panden aan te kopen. 

Meer informatie
Voor meer informatie of nadere inlich-
tingen kunt u een e-mail sturen naar 
vastgoed@papendrecht.nl. 

Bezwaar
Indien u zich niet kunt verenigen met dit 
voornemen dient u hiertegen uiterlijk op 
5 oktober 2022 uw bezwaar kenbaar te 
maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders, postbus 11, 3350 AA 
Papendrecht.  Bij gebreke van een tijdig 
aanhangig gemaakt bezwaar vervalt het 
recht tegen al het voornoemde in rechte 
op te komen en/of daarop enige vordering 
tot schadevergoeding of welke andere 
aanspraak dan ook te baseren, althans 
heeft u uw rechten daarop verwerkt.

Wie is de “Held van Papendrecht”?
Papendrecht is op zoek naar jongeren die 
zich op bijzondere wijze hebben ingezet 
voor een ander of de gemeente. Deze 
jongeren zijn daarmee een inspiratiebron 
voor velen en zullen daarom worden 
onderscheiden met een jeugdlintje. Deze 
onderscheiding is ook bedoeld als
 aanmoediging voor henzelf en anderen 
om door te gaan met het goede werk.

Voordragen
Iedereen kan een jongere opgeven 
die volgens hem of haar de “Held van 
Papendrecht” genoemd mag worden. Leg 
goed uit waarom u vindt dat een jongere 
dit verdient. Voor een nominatie zijn 
2 andere mensen (ouder dan 18 jaar ) 
nodig die uw voorstel steunen.

Jongeren die in aanmerking komen zijn 
jongeren die…………

•  Tussen de 6 en 23 jaar oud zijn.
•  Anderen helpen zoals vrijwilligerswerk 

of een project voor ontwikkelingshulp.
•  Belangrijke onderwerpen bespreekbaar 

maken zoals zinloos geweld, roken, 
drugs, racisme, pesten en alcohol. 

•  Een goed idee bedenken en uitvoeren, 
zoals een inzamelingsactie voor een 
goed doel of schoonmaken van de 
buurt.

•  Een bijzondere prestatie op het gebied 
van sport of cultuur hebben geleverd.

•  Ouderen, broers of zussen en/of zieken 
hebben geholpen.

•  Meehelpen bij bijvoorbeeld vereniging, 
jongerencentrum of school.

•  Een dier in nood hebben gered.

U kunt tot vrijdag 7 oktober 2022 het 
jeugdlintje aanvragen via een aanmel-
dingsformulier. Dit formulier kunt u aan-

vragen bij mevrouw S. Petersen, telefoon-
nummer (078) 770 62 09 / 06-12647599, 
mail: s.petersen@papendrecht.nl.

06-40570379
WHATSAPP

Tijdens openingstijden
binnen één uur een reactie

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken het volgende bekend:

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

Voor de activiteit bouwen:
-  op 4 september 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel op het adres Cypressen-
laan 49 (zaaknummer 2645699);

-  op 1 september 2022 voor het plaatsen 
van een poort op het adres ‘t Waaltje 6 
(zaaknummer 2645654);

-  op 1 september 2022 voor het plaatsen 
van een kunstwerk op het perceel E 397 
t.h.v. Zaling 8A (zaaknummer 2645713);

-  op 6 september 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel op het voordakvlak op 
het adres Jan Steenlaan 148 
(zaaknummer 2645776).

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:
-  op 9 september 2022 voor het plaatsen 
van een gedicht bestaande uit een bron-
zen plaquette op een betonnen sokkel in 
het kader van het project Dichter bij de 
Polder ter hoogte van de Zaling 8a -langs 
de Matenasche Scheidkade 
(zaaknummer 2645713); 

-  op 10 september 2022 voor het wijzigen 
van de voorgevel d.m.v. het plaatsen van 
een nieuw kozijn voorzien van Frans bal-
kon ten behoeve van de functiewijziging 
van winkel naar woonbestemming van 
het pand op het adres Brederodelaan 9 
(zaaknummer 2645490);

-  op 10 september 2022 voor het realiseren 
van een dubbele poort en afsluitbare deur 
met 3 gemetselde kolommen (inclusief 
hardstenen inwerpgleuf met huisnummer 
en doorbird) bij de woning op het adres 
‘t Waaltje 6 (zaaknummer 2645654).

Voor de activiteit bouwen en de activiteit 
strijdig gebruik:
-  op 6 september 2022 voor het realiseren 
van een vlonderterras met een oppervlak-
te van circa 24,3 m2, welke deels uitsteekt 
boven het water aan de achterzijde van 
de woning op het adres Tiendweg-Oost 6 
(zaaknummer 2644128);

-  op 9 september 2022 voor het verlengen 
van een eerder (op 29 maart 2022) afge-
geven tijdelijke vergunning welke op 29 
september 2022 afl oopt.  Dit betreft het 
tijdelijk, voor de periode van 29 septem-
ber 2022 tot en met 29 september 2023, 

gebruiken van een deel van het zalencen-
trum Van der Palm voor de huisvesting 
van vluchtelingen alsmede het tijdelijk, 
voor de periode van 29 september 2022 
tot en met 29 september 2023, plaatsen 
van 2 zeecontainers, een natte unit, een 
kook unit en een afvalverzamelpunt ten 
behoeve van dit tijdelijke gebruik op de 
parkeerplaatsen naast het zalencentrum 
op het adres Van der Palmstraat 3 
(zaaknummer 2633779);

-  op 9 september 2022 voor het realiseren 
van een uitbreiding van het bestaande 
schoolgebouw van kindcentrum Oranje 
Nassau met 2 lokalen en inpassing van 
kinderopvang met een totale oppervlakte 
van 362 m2, gesitueerd aan de noord- en 
westzijde op het adres Leeuwerikstraat 7 
(zaaknummer 2597040).  

Kennisgeving

Exploitatievergunning terras Markt 165 
verleend
Op 7 september 2022 is een exploitatie-
vergunning verleend aan horecabedrijf 
Burgerinn voor het exploiteren van een 
terras aan de Markt 165. 

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 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 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 afwachten, 
kunnen zij om een tijdelijke beslissing 
(voorlopige voorziening) vragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Rot-
terdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. 
Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht, 14 september 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:
-  11 tot en met 17 september 2022: 
Prinses Beatrix Spierfonds;

-  18 tot en met 24 september 2022: 
Nierstichting.
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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, Matena-
sche Scheidkade en Kooyhaven

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

Beukenlaan Voetpaden en fietspaden hertegelen tot eind september 2022

Heel Papendrecht Snoeiwerkzaamheden langs diverse watergangen tot begin oktober 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.”

Gemeente Papendrecht Kennisgeving 
ontvangst activiteitenbesluit milieube-
heer Oosteind 74 te Papendrecht (Z-22-
413378)
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Papendrecht maken bekend 

dat zij op 22 augustus 2022 melding in 
het kader van activiteitenbesluit milieu-
beheer hebben ontvangen.
Het gaat over het oprichten van een 
bedrijf dat zich bezig houdt met het ont-
werpen en solderen van printplaten.

Deze melding is afgehandeld. Indien 
daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen 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 aandacht op dat deze be-
kendmaking uitsluitend een informatief 
karakter heeft.
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