
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

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Maaiwerkzaamheden Vanaf half maart tot en met november 2022

Heel Papendrecht Onkruidbeheersing op verharding Vanaf half maart 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

Vanaf eind mei 2022 tot half september 2022 

De Vang ter hoogte van de Beltmolen Bestratingswerkzaamheden Vanaf 22 augustus 2022 tot half september 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.”

Extra € 500 eenmalige energietoeslag voor inwoners in de Drechtsteden
De hoge energiekosten veroorzaken 
nog steeds financiële problemen bij 
vele inwoners in de Drechtsteden. 
Daarom is besloten om aan degenen 
met een inkomen lager dan 120% van 
het wettelijk sociaal minimum een 
extra energietoeslag van € 500 uit te 
keren. Dit zijn de inwoners die al  

 
eerder een bedrag van € 800 hebben 
ontvangen. Zij worden hierover, door de 
Sociale Dienst Drechtsteden,  
schriftelijk geïnformeerd.

Meer informatie en aanvragen  
eenmalige energietoeslag
Nog geen eenmalige energietoeslag  

 
aangevraagd? Of wilt u meer informa-
tie over de eenmalige energietoeslag? 
Op de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden, www.socialedienst-
drechtsteden.nl, is meer informatie 
te vinden. Via die website is het ook 
mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Draag hem of haar 
vóór 1 oktober aan 
voor de Papendrechtse 
Waarderingsprijs! 
Meer informatie: 
papendrecht.nl/
waarderingsprijs.
 

Papendrecht

  C.J.M. de Bruin-

Waarderingsprijs

Wie is de beste ambassadeur?
Papendrechtse Waarderingsprijs

Verwijderen fietsen
Burgemeester en wethouders van  
Papendrecht maken bekend dat fietsen 
die op grond van (artikel 5.5, lid 1 van) 
de Algemene plaatselijke verordening in 
Papendrecht staan geparkeerd en waarvan 
de eigenaren/houders niet traceerbaar zijn 
door de gemeente zullen worden verwijderd. 
Dergelijke fietsen worden op grond van 
bovengenoemd artikel beschouwd als wrak. 
In de Staringlaan, Vondellaan, Jozef Israël-
straat,  Hendrik Breitnerstraat, P.C. Hooftlaan, 
Patrijsstraat, Leeuwerikstraat en de bushal-
tes aan de Burgemeester Keijzerweg staan 
zulke ‘fietswrakken’. De fietsen zijn inmiddels 
voorzien van een sticker en dienen uiterlijk  
1 september 2022 te zijn verwijderd. 

Wilt u een bezwaarschrift indienen of meer 
informatie? Kijk op www.papendrecht.nl/
actueel of neem contact op met de gemeen-
te Papendrecht via 14 078

Kennisgeving herstelbestemmingsplan  
Papendrecht
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) geven burgemeester en wethouders 
kennis van de voorbereiding van één 
bestemmingsplan voor 7 afzonderlij-
ke locaties in Papendrecht. Het betreft 
Burgemeester Keijzerweg 26, het 150kV 
– ondergronds kabeltracé Dordrecht Mer-
wedehaven – Alblasserdam, Oosteind 64, 
Oosteind 84, Hoepmaker 30, Kombuis en 
een besluitvak voor een buitenplanse af-
wijking aan de Matenasche Scheidkade 4. 
Het betreft een herstelbestemmingsplan 
waarbij omissies worden hersteld die zijn 
ontstaan bij de vaststelling van Reparatie 
Beheersverordening Papendrecht, vastge-
steld op 1 juli 2021. Vooroverleg heeft in 
een eerder stadium plaatsgevonden bij  

 
het mogelijk maken van de betreffende 
ruimtelijke ontwikkeling.  
Er is geen sprake van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling. Vooroverleg met instanties 
blijven derhalve achterwege.

Over het voornemen voor het opstellen 
van een bestemmingsplan als bedoeld 
in artikel 1.3.1, eerste lid, Bro kunnen 
nog geen zienswijzen worden ingediend. 
Dit is mogelijk bij de ter inzage legging 
van het ontwerpbestemmingsplan. De 
bekendmaking daarvan zal plaatsvinden 
op de gemeentepagina van het huis-aan-
huisblad Klaroen, op www.papendrecht.nl 
onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’ en 
in het Gemeenteblad.

Wilt u in 2023 een evenement organiseren?  
Wij horen dat graag vóór 1 oktober 2022. 
Organiseert u in 2023 een evenement in 
Papendrecht? Meld deze dan per e-mail 
aan ons vóór 1 oktober 2022. Dit kan via 
d_gppd_apv@papendrecht.nl.

Waarom moet ik het evenement voor 1 
oktober 2022 aan de gemeente melden?
Alle evenementen in de regio worden 
in oktober 2022 op de regionale evene-
mentenkalender geplaatst. De kalender 
is onder andere bedoeld om hulpverle-
ningsdiensten op tijd te informeren over 
de geplande evenementen in 2023, zodat 
zij hun inzet op tijd kunnen garanderen.  
 

 
Evenementen vragen namelijk veel inzet 
van de politie, brandweer en ambulance. 
De kalender is daarnaast een belangrijk 
middel om (risicovolle) evenementen 
qua tijd en locaties zoveel mogelijk te 
spreiden.

Er kan op basis van de kalender worden 
besloten om in de piekweken van 2023 
een evenementenstop in te voeren voor 
evenementen die niet vóór 1 oktober 
2022 zijn aangemeld bij ons. Dit kan 
betekenen dat de niet tijdig aangemelde 
evenementen niet door kunnen gaan in 
2023. Daarom is het belangrijk dat u uw  

 
evenement op tijd per e-mail aan ons 
doorgeeft.

Wat zet ik allemaal in de e-mail naar de 
gemeente?
U hoeft vóór 1 oktober 2022 nog geen 
volledige vergunningaanvraag met 
indieningsvereisten naar de gemeente te 
sturen. Dit doet u later. In de mail zet u de 
volgende gegevens:

-  Wat voor soort evenement het is en voor 
welke doelgroep;

-  De datum, de locatie en de begin- en 
eindtijd van het evenement;

-  Wat voor specifieke soort (versterkte of 
onversterkte) muziek er tijdens het eve-
nement is (housemuziek, Nederlands-
talige muziek, optreden band, optreden 
dj etc.). 

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht 
nog vragen? Bel dan naar telefoonnum-
mer 14 078 en vraag naar de collega’s 
van team evenementen.
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Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van  
Papendrecht maken het volgende bekend:

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

Voor de activiteit bouwen:
-  op 15 augustus 2022 voor het realiseren 
van een extra raam in zijgevel op het adres 
Zeeuwse Schouw 30  
(zaaknummer 2644661).

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 Papen- 
drecht maken bekend dat voor de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
de beslistermijn is verlengd:

-  op 16 augustus 2022 is de beslistermijn 
verlengd voor het oprichten van een 
vrijstaande dijkwoning inclusief berging en 
tuinkamer/gym aan de zijgevel en aan de 
achterzijde voorzien van een veranda en 
(dak)terras op het adres Westeind 119  
(zaaknummer 2642856). De beslistermijn 
is verlengd van 30 augustus 2022 naar 11 
oktober 2022;

-  op 17 augustus 2022 is de beslistermijn 
verlengd voor het bouwen van een kapop-
bouw op de bestaande uitbouw tegen de 

zijgevel van de woning op het adres P.C. 
Hooftlaan 2 (zaaknummer 2640013).  
De beslistermijn is verlengd van  
27 augustus 2022 naar 8 oktober 2022.

- Buiten behandeling gelaten aanvragen 
voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen buiten behande-
ling hebben gelaten:
-  op 16 augustus 2022 voor het plaatsen 
van een aanbouw aan de achterzijde van 
de woning op het adres Merwehoofd 34 
bovenop de parkeergarage  
(zaaknummer 2640289);

-  op 16 augustus 2022 voor het plaatsen van 
een dakkapel op het voor- en achterdak-
vlak van de woning Laurierhof 21  
(zaaknummer 2642773).

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

Voor de activiteit bouwen:
-  Op 16 augustus 2022 voor het revitalise-
ren van in totaal 10 woningen waarbij de 
gevels en het dak worden geïsoleerd, de 
bestaande kozijnen en dakkapellen worden 
vervangen en de schoorstenen worden 
verhoogd op de adressen Het Weense Plein 
2 t/m 20 (zaaknummer 2642026);

-  op 19 augustus 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning en het plaatsen van een airco bo-
venop de dakkapel op het adres De Hooght 
92 (zaaknummer 2640014).

Voor de activiteit bouwen en de activiteit 
strijdig gebruik:

-  op 15 augustus 2022 voor het wijzigen van 
het gebruik van het bestaande pand voor 
een winkel met showroom en werkplaats 
t.b.v. het verkopen en onderhouden van 
scooters (volumineuze detailhandel) en het 
wijzigen van de gevel (wijzigen bovenra-
men en plaatsen reclame-uitingen) op het 
adres Coornhertstraat 6 en 8  
(zaaknummer 2641904);

-  op 17 augustus 2022 voor het realiseren 
van een antenne-opstelpunt t.b.v. mobiele 
telecommunicatie (vakwerkmast, type VDL) 
met een hoogte van 40 meter inclusief 
bijbehorende kasten t.b.v. de verbindsappe-
ratuur (type K1), fundatie en hekwerk met 
een hoogte van 2,5 meter op het perceel 
nabij de Parkweg 7A  
(zaaknummer 2611767).

Besluit geen omgevingsvergunning nodig
Burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht maken bekend dat voor de volgen-
de aanvraag geen omgevingsvergunning 
benodigd is:
-  op 18 augustus 2022 voor het plaatsen 
van een Pop (een technische ruimte voor 
glasvezel) van 4,5m X 2,5m (11,25 m2) ten 
behoeve van het glasvezelnetwerk naast 
Veerdam 7A  
(zaaknummer 2643069).

Besluit verlengen tijdelijke  
instandhoudingstermijn
-  Op 17 augustus 2022 is de instandhou-
dingstermijn voor een omgevingsver-
gunning voor het plaatsen en tijdelijk 
geplaatst houden van een tijdelijke Vodafo-
ne Telecom mast op een container inclusief 
hekwerk ter hoogte van de Griendwerker 
1 voor de vijfde keer verlengd voor een 
periode van 12 maanden (1 juli 2022 tot 
en met 1 juli 2023)  
(zaaknummer 1838434).

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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester 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 bur-
gemeester en wethouders op het bezwaar-
schrift 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 (voor-
lopige voorziening) vragen bij de Voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Rotterdam, 
Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het 
verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht, 24 augustus 2022,

Waarnemend burgemeester en wethouders 
van Papendrecht,

de secretaris,
J.M. Ansems 

waarnemend burgemeester,
A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collectes 
In het collecterooster van het CBF zijn tot 
en met 3 september 2022 geen collectes 
opgenomen (vrije periode).


