
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

Wie is de “Held van Papendrecht”?
Papendrecht is op zoek naar jongeren 
die zich op bijzondere wijze hebben 
ingezet voor een ander of de gemeen-
te. 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 nomina-
tie 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 vrijwilligers-

werk of een project voor ontwikke-
lingshulp.

•  Belangrijke onderwerpen bespreek-
baar maken zoals zinloos geweld, ro-
ken, drugs, racisme, pesten en alcohol. 

•  Een goed idee bedenken en uitvoe-
ren, 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 vereni-
ging, jongerencentrum of school.

•  Een dier in nood hebben gered.

Kennisgeving beschikking verleende  
omgevingsvergunning (Z-22-413159)
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken bekend dat zij op 27 
september 2022 hebben besloten een 
omgevingsvergunning te verlenen aan 
BP Europa SE - BP Nederland voor het 
toevoegen van elektrische laadpalen aan 
de Ketelweg 91 te Papendrecht.

Inzage
De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren in 
te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 
KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 
7708585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit be-
sluit op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht een bezwaarschrift indienen 
binnen 6 weken na de datum waarop het 
besluit is verzonden. Dit kan bij burge-
meester en wethouders van Papendrecht, 
Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het 
bezwaarschrift moet zijn voorzien van 
een handtekening en ten minste bevat-
ten: naam, adres, telefoonnummer en 
eventueel e-mailadres van de indiener, de 
dagtekening, nummer/kenmerk van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht 
en de reden van het bezwaar.
Men kan ook digitaal bezwaar indienen 
bij de gemeente via www.papendrecht.

nl. Daarvoor moet men beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning). Op de genoemde site staan 
de precieze voorwaarden vermeld. Meer 
informatie over deze clausule staat in de 
bijlage “rechtsmiddelen tegen beslissing 
overheid”.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met 
ingang van de dag na bekendmaking 
aan de aanvrager. Het indienen van een 
bezwaarschrift houdt de werking van het 
besluit niet tegen. Bij een spoedeisend 
belang dat dit besluit niet in werking 
treedt, kan een belanghebbende, die 
een bezwaarschrift heeft ingediend, de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht (Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam) verzoeken om een 
voorlopige voorziening (tijdelijke be-
slissing) te treffen. Voor de behandeling 
van het verzoek wordt een bedrag aan 
griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlo-
pige voorziening instellen bij genoemde 
rechtbank via de website https://www.
rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-
rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is 
een elektronische handtekening (DigiD 
of eHerkenning) nodig. Op de genoemde 
website staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

U kunt tot vrijdag 7 oktober 2022 het jeugdlintje aanvragen via een aanmeldings-
formulier. Dit formulier kunt u aanvragen bij mevrouw S. Petersen, telefoonnummer 
(078) 770 62 09 / 06-12647599, mail: s.petersen@papendrecht.nl.

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 24 september 2022 voor het  
plaatsen van een nieuw kozijn in de 
badkamer op het adres Westkil 27  
(zaaknummer 2646794);

-  op 28 september 2022 voor het  
plaatsen van een spandoek aan de gevel 
(noord/oost) op het adres Poldermolen 7 
(zaaknummer 2646795).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Tegen een ingediende aanvraag kan geen 
bezwaar worden gemaakt. Dit kan even-
tueel wanneer een beslissing is genomen 
op deze aanvraag.

Papendrecht,  5 oktober 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:

-  2 tot en met 8 oktober 2022:  
Dierenbescherming

-  9 tot en met 15 oktober 2022:  
Nederlandse Brandwonden Stichting
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Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding + maaiwerkzaamheden Vanaf half maart tot en met november 2022  
(weersafhankelijk)

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied Vanaf 28 maart 2022

Heel Papendrecht Snoeiwerkzaamheden langs diverse watergangen Tot half oktober 2022

Heel Papendrecht Schonen watergangen Tot begin november 2022

Burgemeester Keijzerweg / Jan Steenlaan / 
Rembrandtlaan / Vrijheer van Eslaan / Admiraal 
de Ruyterweg

Aanleggen van middenspanning in opdracht van Stedin Tot eind november 2022

Heel Papendrecht Onderhoudswerkzaamheden asfalt Vanaf begin oktober 2022 tot begin november 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.”

Militaire oefening in Papendrecht van 10 tot en met 14 oktober 2022.
De oefening wordt gehouden In het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen vanuit diverse 
locaties radiosignalen zullen uitzenden om deze vanuit meerdere peilbases te lokaliseren. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.


