
Tijdens openingstijden binnen één uur een 
06-40570379 WHATSAPP

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Land van Matena Defi nitieve inrichting woongebied Tot het 4e kwartaal 2023

Da Costastraat en omgeving Reconstructie Tot halverwege 2023

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 In november en december 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 

weersomstandigheden. 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.
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Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken het volgende bekend:

-  Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
-  op 14 december  2022 voor het plaatsen 
van een dakopbouw op de woning op het 
adres Dorstense Aak 28  (zaaknummer 
2649556);

-  Op 16 december 2022 voor het vervangen 
van bestaande kozijnen met HR++ glas op 
het adres Sleedoornhof 1 (zaaknummer 
2649593);

-  Op 16 december 2022 voor het permanent 
verhuren van het kantoor aan de voorzijde 
op het adres Nanengat 7;

-  Op 16 december voor het realiseren van 
een Fitness Club op het adres Markt 167 
(zaaknummer 2649603);

-  Op 19 december 2022 voor het plaatsen 
van een bouwwerk tbv verkeer, infrastruc-
tuur of openbare voorzieningen op het 
adres Constantijn Huygenslaan 41 
(zaaknummer 2649660).

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 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning(en) hebben 
verleend: 

Voor de activiteit bouwen en de activiteit 
strijdig gebruik:
-  op 20 december 2022 voor het realiseren 
van een vrijstaande woning met balkon / 
terras aan de achterzijde inclusief onder-
huis / berging en een vrijstaande berging 
op het (toekomstige) adres Oosteind 72 
(zaaknummer 2647741);

-  op 19 december 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde en 
achterzijde van de woning op het adres 
Laurierhof 21 (zaaknummer 2646112). 

Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunningen hebben 
geweigerd:
-  op 20 december 2022 voor het aanleggen 

van een uitweg op het adres Elzenzoom 97 
(zaaknummer 2646886).

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

Bekendmaking wet milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet 
milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, 
artikel 10.52, bekend dat op 19 december 
2022 door Dick de Wit Totaal (ingevolge 
artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en 
sloopafval”) een kennisgeving is ingediend 
voor het plaatsen van een mobiele puinbre-
ker aan de Geulweg 5 te Papendrecht.

De werkzaamheden vinden plaats in de 
periode van 13 december 2022 tot en met 
10 maart 2023, gedurende maximaal 2 
werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen 
telefonisch inlichtingen worden ingewon-
nen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid telefoonnummer 078 - 7708585. 
Deze kennisgeving heeft uitsluitend een 
informatief karakter. 


