
Voor actuele openingstijden en dienstverle-
ning 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 onder-
houd
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

Aanvragen eenmalige energietoeslag, 
voor huishoudens in de Drechtsteden, 
nu mogelijk

Vanaf 19 april 2022 is het mogelijk om 
de eenmalige energietoeslag aan te 
vragen. Deze is bedoeld voor huishou-

dens in de Drechtsteden, waarvan het 
inkomen minder is dan 130% van het 
wettelijk sociaal minimum (WSM). De 
Sociale Dienst Drechtsteden voert de 
regeling uit, namens de zeven 
gemeenten in de Drechtsteden. 

Weten wat de eenmalige energietoe-
slag inhoudt en voor wie het bedoeld 
is? Lees er meer over op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden.

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 april 2022 voor het plaatsen van een 
nokverhoging op het adres Julianastraat 9  
(zaaknummer 2636766);

-  Op 21 april 2022 voor het uitbreiden van 
de bestaande bedrijfshal en het vernieuwen 
van de bestaande gevel op het adres Ketel-
weg 30 (zaaknummer 2637199).

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 aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papen-
drecht maken bekend dat voor de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
de beslistermijn is verlengd:
-  op 19 april 2022 is de beslistermijn ver-
lengd voor het verhogen van de bestaan-
de woning op het adres Grondmolen 93 
(zaaknummer 2629846). De beslistermijn is 
verlengd van 19 april 2022 naar  
31 mei 2022.

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

Voor de activiteit bouwen:
-  op 15 april 2022 voor het uitbreiden van de 
woning aan de achterzijde van de woning 
op het adres Lijsterbeshof 2 (zaaknummer 
2630956);

-  op 25 april 2022 voor het vervangen / 
renoveren van het fietspad langs de N3 
op de Papendrechtse brug (Brug over de 

Merwede) (zaaknummer 2626721).
Voor de activiteit bouwen en de activiteit 
strijdig gebruik:
-  op 19 april 2022 voor het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning 
op het adres Bilderdijkstraat 6 (zaaknum-
mer 2633783); 

-  op 19 april 2022 voor het realiseren van 
een aanbouw over 3 lagen inclusief dakter-
ras op dijkniveau aan de achterzijde van de 
woning op het adres Westeind 62 (zaak-
nummer 2630388).

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 burge-

meester 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 april 2022,

Waarnemend burgemeester en wethouders 
van Papendrecht,
de secretaris,    waarnemend 

burgemeester,
J.M. Ansems   A.M.M. Jetten
 
Bekendmakingen collectes 

Volgens het collecterooster van het CBF zijn 
van 24 april tot en met 14 mei 2022 geen 
collectes.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit 
milieubeheer Ketelweg 45 te Papendrecht 
(Z-22-405390)
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Papendrecht maken bekend dat 
zij op 7 maart 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer 
hebben ontvangen van Hak Kraanverhuur en 
Grondverzet B.V. Het gaat over het oprichten 
van een aannemersbedrijf gespecialiseerd in 
grond-, weg- en waterbouw aan de 
Ketelweg 45 te Papendrecht.
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 bekendmaking uitsluitend een 
informatief karakter heeft.

Verlening omgevingsvergunning inclusief 
buitenplanse afwijking ten behoeve van 
de realisatie van 2-onder-1 kap woning op 
de toekomstige adressen Westeind 132 en 
132A, het besluit om geen exploitatieplan 
vast te stellen en het besluit om geen mili-
eueffectrapport op te stellen
Burgemeester en wethouders van Papen-
drecht maken bekend dat zij op 19 april 
2022 met toepassing van artikel 2.1 jo arti-
kel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
een omgevingsvergunning, inclusief buiten-
planse afwijking, hebben verleend voor de 
realisatie van een 2-onder-1 kap woning op 
de toekomstige adressen Westeind 132 en 
132A. Bij besluit van gelijke datum heeft het 
college van burgemeester en wethouders 
van Papendrecht op grond van artikel 6.12 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) besloten om 
geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens 
heeft het college besloten om geen  

milieueffectrapportage op te stellen, aan-
gezien de realisatie van een 2-onder-1 kap 
woning, gelet op de omstandigheden in dit 
geval, niet te beschouwen is als een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in catego-
rie D11.2 van het Besluit milieueffectrappor-
tage. Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging van de ontwerp omgevingsvergunning 
inclusief buitenplanse afwijking is geen 
zienswijze ontvangen.

Terinzagelegging 
De verleende omgevingsvergunning inclu-
sief buitenplanse afwijking en bijbehorende 
stukken liggen gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage op de leestafel in het 
gemeentehuis (Markt 22, Papendrecht) of op 
afspraak (telefoonnummer 14078) gedu-
rende openingstijden, van vrijdag 29 april 
2022 tot en met donderdag 9 juni 2022. De 
verleende omgevingsvergunning kan tevens 
worden ingezien en gedownload van de ge-
meentelijke website (www.papendrecht.nl).

Beroep uitgebreide omgevingsvergunning 
en besluit om geen exploitatieplan vast te 
stellen
Gedurende de ter inzage termijn kan – naar 
de huidige stand van het recht - beroep 
worden ingesteld door:
•  een belanghebbende (rechts)persoon die 

een zienswijze heeft ingediend, kan beroep 
aantekenen tegen het volledige besluit;

•  een belanghebbende (rechts)persoon 
die geen zienswijze heeft ingediend, kan 
alsnog beroep aantekenen tegen het volle-
dige besluit;

•  een niet-belanghebbende (rechts)persoon, 
die een zienswijze heeft ingediend, kan 
beroep aantekenen tegen het volledige 
besluit. (De bestuursrechter zal vervolgens 
wel toetsen aan het zogeheten  
relativiteitsvereiste.);

•  een niet-belanghebbende (rechts)persoon, 
die verschoonbaar geen of te laat een 

zienswijze heeft ingediend, kan beroep 
aantekenen tegen het volledige besluit (De 
bestuursrechter zal vervolgens wel toetsen 
aan het zogeheten relativiteits vereiste.).

Binnen zes weken na bekendmaking van de 
vergunning aan de aanvrager kan een ieder 
die door het besluit, dat met de openba-
re voorbereidingsprocedure tot stand is 
gekomen, rechtstreeks in haar belang meent 
te zijn getroffen, op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht, beroep instellen bij de 
rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Het 
beroepsschrift moet in tweevoud worden 
ingediend bij de rechtbank Rotterdam. Een 
beroepschrift moet worden ondertekend 
en tenminste bevatten: naam en adres van 
de indiener, dagtekening, omschrijving van 
het besluitwaartegen het beroep zich richt, 
alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning en het besluit 
om geen exploitatieplan vast te stellen 
treden in werking met ingang van vrijdag 
10 juni 2022. Op grond van artikel 8.3 lid 3 
Wro worden gelijktijdig bekendgemaakte 
besluiten over een exploitatieplan en de 
verlening van een omgevingsvergunning als 
één besluit aangemerkt voor de mogelijk-
heid van beroep. Gedurende de tijd dat de 
omgevingsvergunning ter inzage ligt, kan 
tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij 
de rechtbank Rotterdam. Een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Indien bin-
nen de beroepstermijn door de indiener van 
een beroepschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Rotterdam is ingediend, 
treedt het besluit niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. U kunt dat verzoek-
schrift ook digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. 

Vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit
Voor de volledigheid wordt verder vermeld dat 
het college van burgemeester en wethouders 
zoals bekend op 23 februari 2022, een vormvrij 
m.e.r. beoordelingsbesluit heeft genomen. Dit 
besluit is achteraf bekrachtigd op 19 april 2022. 
Een vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit is een 
voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 
van de Algemene wet bestuursrecht. Een derge-
lijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor 
bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belang-
hebbende los van het voor te bereiden besluit 
rechtstreeks in zijn belang treft. Belangheb-
benden kunnen hun bezwaren kenbaar maken 
in het kader van de wettelijke procedure ten 
behoeve waarvan het vormvrije m.e.r. beoorde-
lingsbesluit is genomen, zoals de procedure voor 
dit bestemmingsplan.
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Word lid van het digitale Bewonerspanel Papendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie
06-40570379 WHATSAPP

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Vondelpark - Rosarium Uitvoeren grondwerkzaamheden + aanbrengen nieuwe beplanting Tot eind april 2022

Kamerlingh Onneslaan Aanleg waterverbindingen en natuurvriendelijke oevers Tot eind april 2022

Heel Papendrecht Maaiwerkzaamheden Tot en met november 2022

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding Tot en met november 2022

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied Vanaf 28 maart 2022

Jan van Scorelstraat Herstraten rijbaan Vanaf begin mei 2022

Burgemeester Keijzerweg 
ter hoogte van Poldermolen

Hertegelen fiets- en voetpad Tot begin mei 2022

Vondelpark - Van der Palmstraat Afrondende werkzaamheden brug In de 1e week van mei 2022 (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. 


