
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 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/bewonerspanel

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht maken het volgende bekend:

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

Voor de activiteit bouwen:
-  op 27 juni  2022 voor het aanbrengen van 
een betonnen keerwand als tuinafscheiding 
en om de tuin te egaliseren op het adres 
Bosch 3 (zaaknummer 2642256);

-  op 28 juni 2022 voor het plaatsen van een 
dakkapel op het adres Wilgenhof 266  
(zaaknummer 2642340);

-  Op 30 juni 2022 voor het splitsen van een 
bestaande woning op het adres  
Campanulahof 31 (zaaknummer 2642512).

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 30 juni 2022 is de beslistermijn verlengd 
voor het plaatsen van een dakkapel op 
het zijdakvlak van de woning op het adres 
Lijsterbeshof 40 (zaaknummer 2638567). 
De beslistermijn is verlengd van 5 juli 2022 
naar 16 augustus 2022;

-  op 30 juni 2022 is de beslistermijn verlengd 
voor het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning op het adres 
Wiardi Beckmanstraat 34 (zaaknummer 
2635586). De beslistermijn is verlengd van 
30 juni 2022 naar 11 augustus 2022.

Papendrecht, 6 juli 2022 

Burgemeester en wethouders van  
Papendrecht,

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:
-  4 juli tot en met 9 juli 2022:  
Stichting Hartekind (vrije periode)

-  10 juli tot en met 3 september 2022:  
Geen collectes (vrije periode)

Kennisgeving bestemmingsplan ‘Veerpromenade Markt’
Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) geven burge-
meester en wethouders kennis van de 
voorbereiding van een bestemmingsplan 
‘Veerpromenade Markt’
Het voorontwerpbestemmingsplan voor-
ziet in het realiseren van woningen met in 
de plint ruimte voor commercieel/maat-
schappelijke functies, waaronder horeca.
Het plangebied is gelegen binnen de 
geldende beheersverordening ‘Reparatie 
Beheersverordening Papendrecht’, die is 
vastgesteld op 1 juli 2021. Het  

 
plangebied heeft daarin de bestemming 
‘‘Centrum’’. De voor deze bestemming aan-
gewezen gronden zijn onder andere be-
stemd voor detailhandel, dienstverlening, 
horeca van categorie 1a, 1b en 2, zelfstan-
dige kantoren en wonen in zelfstandige 
woonruimte.

In deze fase kunnen nog geen zienswijzen 
worden ingediend, wel worden reacties 
gevraagd van de relevante overlegpartners 
die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in 
het kader van de voorbereiding van  

 
ruimtelijke plannen.
Na de verwerking van de reacties uit het 
vooroverleg volgt de ter inzage legging 
van het ontwerpbestemmingsplan. De  
bekendmaking daarvan zal plaatsvinden 
op de gemeentepagina van huis-aan-huis-
blad ‘Het Kontakt/De Klaroen’, op  
www.papendrecht.nl onder het kopje 
‘Ruimtelijke plannen’, en op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast zal 
het ontwerpbestemmingsplan uitgeprint 
beschikbaar zijn op de leestafel in het 
gemeentehuis.

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding + maaiwerkzaamheden 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 Tot half september 2022

Heel Papendrecht Maaien sloten Tot eind juli 2022

Paltrokmolen + De Vang Bestratingswerkzaamheden Tot eind juli 2022 

Kennedylaan-Willem Dreeslaan Vervangen deklaag asfalt rotonde In de week van 19 juli 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 weersomstan-
digheden. 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.”

Beeldkwaliteitsparagraaf voor  
P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht

De gemeenteraad is op grond van artikel 
12a Woningwet bevoegd tot het vaststellen 
van een Welstandsnota. Voor de kwalita-
tieve borging van het stedenbouwkundig 
plan voor P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht 
is een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld. 
Dit vormt de basis voor de toetsing van de 
kwaliteit van de bouwplannen. 
Het plangebied bevindt zich aan de rand 
van het centrum van Papendrecht. De 
locatie is gelegen in de wijk Westpolder en 
wordt ten noordoosten omsloten door een 
watergang parallel aan de P.C. Hooftlaan, 
ten westen door de Elimkerk, ten zuiden 
door woonbebouwing aan de Schooldwars-
straat en ten zuidoosten door een woonge-
bouw van Woonkracht10 aan de Markt. 
Het plangebied staat kadastraal bekend als 
Gemeente Papendrecht, Sectie A, perceel 

8077 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 
1.825 m2. 
Het huidige gebouw aan de P.C. Hooftlaan 
180 wordt gesloopt. Op de vrijgekomen 
plek en op het huidige openbare par-
keerterrein ontstaat dan ruimte om een 
woongebouw te realiseren. Het ontwerpbe-
stemmingsplan maakt nieuwbouw mogelijk 
voor maximaal 30 appartementen, gericht 
op starters. Op eigen terrein worden par-
keerplaatsen gerealiseerd voor bewoners en 
bezoekers. Voor de naastgelegen kerk wordt 
een nieuwe ontsluiting gerealiseerd. 

Ter inzage
Conform de Verordening van de gemeen-
te Papendrecht inzake de wijze waarop 
ingezetenen en belanghebbenden bij de 
voorbereiding van gemeentelijk beleid 
worden betrokken, ligt het conceptbesluit 
tot vaststelling van het beeldkwaliteitspa-
ragraaf met ingang van donderdag 7 juli tot 

18 augustus 2022 ter inzage. Gedurende 
deze termijn is het mogelijk een inspraakre-
actie in te dienen. Het concept beeldkwali-
teitsparagraaf kan tijdens openingstijden op 
werkdagen worden ingezien op de leestafel 
in het gemeentehuis of op afspraak  
(telefoonnummer 14078). De stukken zijn 
ook digitaal in te zien op de gemeente 
website. 
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder schriftelijk zijn inspraakreactie 
over het concept naar voren brengen bij de 
gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 
3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van 
een mondelinge inspraakreactie is mogelijk. 
Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk 
één week voor het einde van de terinza-
gelegging, een afspraak te maken met de 
medewerker ruimtelijke ordening van het 
team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving (14078). Het is niet mogelijk 
telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.


