
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
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Bewonerspanel

Gemeentemagazine 2023 

Eind van deze maand wordt in 
Papendrecht het nieuwste gemeente-
magazine (vroeger de gemeentegids) 
bezorgd.
Het staat boordevol informatie en ver-
rassende verhalen over Papendrecht. 

Heeft u een brievenbussticker? U kunt 
altijd een exemplaar (laten) ophalen 
in het gemeentehuis. Hij is ook  
digitaal (als e-book) beschikbaar.

Het magazine wordt uitgegeven door 
Akse Media. Het is de enige officiële 
gemeentegids waar de gemeente 
Papendrecht informatie voor aanle-
vert. Wilt u een wijziging of nieuwe 
vermelding van uw bedrijf of organi-
satie doorgeven? Dat kan rechtstreeks 
bij http://www.aksemedia.nl/

Gemeente Papendrecht, beschikking  
maatwerkvoorschriften  (Z-22-411177)                                                           
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Papendrecht maken bekend 
dat op 7 december 2022 (n.a.v. een 
verzoek om maatwerkvoorschriften d.d. 
22 juli 2022) een beschikking hebben 
verleend aan Veth Propulsion, Nanengat 
11, 13, 15 en 17 te Papendrecht, om 
af te zien van de verplichting voor het 
hebben en in functie hebben van een 
vetafscheider.

Inzage
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op afspraak tijdens kantoor-
uren in te zien bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer 078 - 770 8585 kunt u een 
afspraak maken.

Bezwaar 
Deze beschikking wordt bekend ge-
maakt door toezending van het besluit 
aan de aanvrager. Met ingang van de 
dag na de bekendmaking treedt de be-
schikking in werking. Binnen zes weken 
met ingang van de dag na de bekend-
making, kan bezwaar worden aangete-

kend bij burgemeester en wethouders 
van Papendrecht. Het indienen van een 
bezwaarschrift schorst de werking van 
de beschikking niet. 
Heeft de aanvrager of een andere be-
langhebbende een spoedeisend belang 
om de werking van deze beschikking te 
laten schorsen, dan kan om een voor-
lopige voorziening worden verzocht bij 
de Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Rotterdam, Sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

Men kan ook digitaal een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij 
genoemde rechtbank via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor heeft u een elektronische 
handtekening (DigiD of 
e-Herkenning) nodig. Op de genoemde 
website staan de precieze voorwaarden 
vermeld. 
De inwerkingtreding van de beschik-
king wordt slechts opgeschort als op 
het verzoek om voorlopige voorziening 
daartoe is beslist door de Voorzienin-
genrechter. 

Bereikbaarheid  
gemeente

Dinsdag 27 december  
is de gemeente van  
14:00 tot 17:00 uur  

telefonisch niet bereikbaar.

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd?

Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee. 

Kinderen 
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de
vaste vaccinatieplekken.

Meer informatie over corona 
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom dan gerust om
uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.

Vaccineren
Oekraïense vluchtelingen die hier verblijven zijn ook van harte welkom om
zich gratis te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Prikken in de buurt  
19 dec t/m 23 dec

 

U kunt zonder afspraak terecht voor uw vaccinatie op onderstaande
vaccinatieplekken. Vaccinatie tegen corona is gratis.

Week 
51

 

Straatnaambesluit
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat zij op 13 december 2022 de 
volgende straatnaam in Papendrecht 
hebben vastgesteld:
•  Anthony Fokkerweg
Deze straat is gelegen tussen Westeind 
en de Havenstraat en vervangt de straat-
naam Industrieweg.

Ter inzage
Het straatnaambesluit met de bijbeho-
rende situatietekening ligt met ingang 
van 21 december 2022 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis.
Inzage van deze stukken kan enkel op 
afspraak via telefoonnummer 14 078 
met team BOR. Om deze stukken in te 
zien, moet u minimaal twee werkdagen 
van te voren een afspraak maken. Dan 
zorgen wij ervoor dat deze stukken voor 
u beschikbaar zijn.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken na publicatie 
van dit besluit brief bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 
3350 AA Papendrecht, door middel van 
het inzenden van een bezwaarschrift. 
Het bezwaarschrift moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Dit is geregeld 
in artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet 
ondertekend zijn. Verder moet er ten 
minste in staan: uw naam en adres, de 
datum, de omschrijving van het besluit 
waartegen u bezwaar aantekent en de 
gronden van uw bezwaar. Daarnaast 
kunt u, als u spoedeisend belang heeft, 
de voorzieningenrechter van de recht-
bank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, 
verzoeken een voorlopige voorziening 
(tot schorsing van het straatnaambesluit) 
te treffen. Aan het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

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 achter 
Visschersbuurt op 25 november 2022 een 
overeenkomst hebben gesloten. Daarin 
hebben de gemeente en de initiatief-
nemer afspraken vastgelegd rondom de 
exploitatiekosten die samenhangen met 
de bouw van een woning op een kavel 
grond gelegen achter Visschersbuurt 156, 
kadastraal bekend gemeente Papend-
recht, sectie B, nummer 4187.

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  
publieksbalie van het gemeentehuis, 
Markt 22 te Papendrecht.



06-40570379 WHATSAPP
Tijdens openingstijden

binnen één uur een reactie
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Reserveren parkeerplaatsen 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:

-  Adriaen van Ostadestraat ter hoogte 
van de Govert Flinkstraat

-  Amandelhof naast bestaande laadpaal
-  Aviolandaplein ter hoogte van huis-

nummers 43 t/m 59
-  Blankvoorn ter hoogte van huisnum-

mers 43 t/m 83
-  Dennenhof naast bestaande laadpaal
-  Gerrit van Dalenstraat ter hoogte van 

huisnummers 37 t/m 47
-  H. Polakstraat ter hoogte van 

P. Zandstraat
-  Kazernestraat ter hoogte van de 

Eilandstraat

-  Kolblei naast bestaande laadpaal
-  Koolzaadhof naast bestaande laadpaal
-  Meerval ter hoogte van de Baars
-  Stellingmolen ter hoogte van huis-

nummers 145 t/m 181
-  Tjaskermolen ter hoogte van 

Molenlaan 
-  Wiardi Beckmanstraat nabij de 

huisnummers 41 t/m 53
-  Zonnedauw naast bestaande laadpaal

Voor het reserveren van parkeerplaat-
sen voor het opladen van elektrische 
auto’s zijn verkeersbesluiten genomen. 
Tegen de genomen verkeersbesluiten is 
bezwaar mogelijk. De verkeersbesluiten 
zijn in te zien via www.offi cielebekend-
makingen.nl en liggen ter inzage tot 25 
januari 2023.

Tot slot
De aanvraagtermijn voor structurele 
subsidies 2023 is al verlopen. Wel kunt u 
gedurende het jaar een incidentele 
subsidieaanvraag indienen via: 
https://www.papendrecht.nl/Inwoners/
Overzicht_Inwoners/Subsidie/Incidente-
le_subsidie 

Reserveren individuele gehandicapten-
parkeerplaats diverse locaties

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten op de volgende loca-
ties in Papendrecht individuele gehandi-
captenparkeerplaatsen aan te wijzen:

- Markt
-  Rembrandtlaan ter hoogte van de 

Pelserfl at 
- Snoek

Volgens de beleidsregels komen de aan-
vragers in aanmerking voor een gehandi-
captenparkeerplaats. Voor het reserveren 
van individuele gehandicaptenparkeer-
plaatsen zijn verkeersbesluiten genomen. 
Tegen de genomen besluiten is bezwaar 
mogelijk. De verkeersbesluiten zijn in te 
zien via www.offi cielebekendmakingen.nl 
en liggen ter inzage tot 25 januari 2023.

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Papendrecht
Graag nodigt de gemeente Papendrecht 
u uit voor de nieuwjaarsreceptie op 
2 januari 2023 vanaf 19.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Er is dan volop gelegenheid elkaar weer 
als vanouds te ontmoeten onder het 
genot van een hapje en een drankje.
Tevens zal tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie de bekendmaking en de uitreiking 
plaatsvinden van de C.J.M. De Bruin 

Waarderingsprijs.
Het gemeentebestuur ziet zeer uit naar 
uw komst en wenst u fi jne feestdagen en 
een mooie jaarwisseling toe.

Annemiek Jetten, 
waarnemend burgemeester
Joost Ansems, gemeentesecretaris
Marianne Muijzer, griffi er

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 10 december 2022 voor het plaatsen 

van de rolluik aan de voorgevel op het 
adres Cypressenlaan 6 
(zaaknummer 2649421);

-  Op 14 december 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel op het achterdakvlak 
op het adres Abelenhof 33 
(zaaknummer 2649535.

Voor de activiteit strijdig gebruik bestem-
mingsplan:
-  op 14 december 2022 voor het omzet-

ten van zelfstandige woonruimte in 
onzelfstandige woonruimte voor drie of 
vier personen op het adres Pieter Zee-
manlaan 30 (zaaknummer 2649553);

-  op 14 december 2022 voor het omzet-
ten van zelfstandige woonruimte in 
onzelfstandige woonruimte voor drie of 
vier personen op het adres J.R. Thorbec-
kesingel 24 (zaaknummer 2649555).

Voor de activiteit brandveilig gebruik:
-  op 9 december 2022 voor brandveilig 

gebruik op het adres Seringenstraat 16  
(zaaknummer 2649404).

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. 

- Verlengde beslistermijn ingediende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken bekend dat voor de vol-
gende aanvragen voor een omgevings-
vergunning de beslistermijn is verlengd:
-  op 12 december 2022 is de beslister-

mijn verlengd voor het tijdelijk plaat-
sen / vervangen van een gezamenlijke 
winkelwagenopvang van Jumbo en Dirk 
van den Broek (op exact dezelfde loca-
tie van de huidige stalling op openbaar 

gebied (zaaknummer 2647566). De 
beslistermijn is verlengd van 13 decem-
ber 2022 naar 24 januari 2023;

-  op 16 december 2022 is de beslister-
mijn verlengd voor het aanbrengen van 
een spandoekframe tegen de noord-
oostgevel op het adres Poldermolen 7 
(zaaknummer 2646795). De beslister-
mijn is verlengd van 25 december 2022 
naar 5 februari 2023;

-  op 16 december 2022 is de beslister-
mijn verlengd voor het realiseren van 
een vrijstaande woning met balkon 
/ terras aan de achterzijde inclusief 
onderhuis / berging en een vrijstaande 
berging op het perceel C 2738, toekom-
stig adres Oosteind 72 (zaaknummer 
2647741). De beslistermijn is verlengd 
van 16 december 2022 naar 27 januari 
2023.

- Buiten behandeling gelaten aanvragen 
voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunningen buiten 
behandeling hebben gelaten:
-  op 12 december 2022 voor het plaatsen 

van een kozijn aan de voorgevel van de 

woning op het adres J.G. Suurhoffstraat 9 
(zaaknummer 2647561).

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

Voor de activiteit bouwen:
-  op 16 december 2022 voor het tijdelijk 

(lopende t/m 13 december 2027) plaat-
sen/vervangen van een gezamenlijke 
winkelwagenopvang van Jumbo en Dirk 
van den Broek (op exact dezelfde loca-
tie van de huidige stalling) op openbaar 
gebied op het perceel ter hoogte van 
het adres Markt 22 
(zaaknummer 2647566).

Voor de activiteit bouwen en de activiteit 
strijdig gebruik:
-  op 16 december 2022 voor het plaatsen 

van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning op het adres Staartmo-
len 9 (zaaknummer 2646257)

Bekendmaking wijziging subsidieplafonds 2023
In de raadsvergadering van 8 december 2022 zijn de subsidieplafonds voor het jaar 
2023 bijgesteld. De gemeenteraad heeft besloten een extra indexatie toe te passen 
zodat het totale indexatiebedrag uitkomt op 7,9%. De vastgestelde subsidieplafonds 
zijn al verwerkt in de programmabegroting 2023. 

Subsidieplafonds 2023
De volgende subsidieplafonds zijn per beleidsterrein vastgesteld:

Beleidsterrein Subsidie plafonds 2023

Bestuur en ondersteuning 0

Veiligheid 22.329

Verkeer, vervoer en waterstaat 0

Economie 33.882

Onderwijs 36.065

Sport, cultuur en recreatie 943.651

Sociaal Domein 2.226.212

Volksgezondheid en milieu 1.114

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing

0

Totaal 3.263.253
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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.

- Verleende omgevingsvergunningen 
heroverweging
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij in 
heroverweging de volgende omgevings-
vergunning hebben verleend voor de 
activiteit bouwen en de activiteit strijdig 
gebruik:

-  op 15 december 2022 voor het optrek-
ken van de achtergevel van de woning 
op het adres Lisdreef 49 (zaaknummer 
2637766).

Beroepsclausule
Bent u belanghebbende en bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u tegen 
dit besluit beroep instellen. U doet dit 
door een beroepschrift in te dienen bij de 
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, 
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het 
beroepschrift moet in tweevoud en binnen 
zes weken na deze bekendmaking worden 
ingediend. U kunt het beroepschrift ook di-
gitaal indienen via https://mijn.rechtspraak.
nl/start/burger. Meer informatie over de 
procedure kunt u daar vinden.

Papendrecht,  21 december 2022,

Waarnemend burgemeester en  
wethouders van Papendrecht,

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

Rectificatie verleende  
omgevingsvergunning Kattestaart 15
Per abuis is in de op 27 oktober 2021 
verleende omgevingsvergunning aange-
geven dat de vergunning toeziet op het 
wijzigen van het gebruik op de begane 
grond naar nagelstudio met educatie. 
Chanvi Nagelstudio is echter gevestigd 
op de 1e verdieping van het pand op de 
Kattestaart 15.

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.

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

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

Da Costastraat en omgeving Reconstructie Tot halverwege 2023

Kombuis Kombuis Definitieve inrichting woonstraat Tot einde 2022

Heel Papendrecht Snoeien, rooien en planten van bomen Tot en met januari 2023

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

Park Wilgendonk Snoeiwerkzaamheden Tot einde 2022

Heel Papendrecht Onderhoudsronde kolken en lijngoten Tot eind januari 2023

Nabij Staringlaan 290 Gazon herstellen Tot april 2023 (weersafhankelijk)

“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.”


