
06-40570379 WHATSAPP
Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie

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

Bekendmaking verleende exploitatievergunningen kamerverhuur 
Op 25 november 2022 zijn 5 exploitatievergunningen 
verleend voor het exploiteren van kamerverhuurbedrijven 
(onzelfstandige huisvesting van drie of vier personen) op de 
volgende adressen: Asterhof 3, Anthonie van Dijckstraat 3, 
Douwes Dekkerlaan 17, Jan Steenlaan 31 en Potgieterstraat 7.

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar 
maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzen-
ding van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij de burgemeester, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de geno-
men beslissing gelden, in ieder geval totdat de burgemeester 
op het bezwaarschrift 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 beslis-
sing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, 
Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Word lid
van het digitale
Bewonerspanel

Papendrecht
wwww.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

Glasvezel
In Papendrecht zijn momenteel werk-
zaamheden bezig voor de aanleg van 
glasvezel. Netwerkbeheerder Delta 
Fiber heeft hiervoor vergunning 
gevraagd bij de gemeente.

Bewoner bepaalt
Als bewoner beslist u zelf of u een (gra-
tis) glasvezelaansluiting in uw woning 
wilt. Er zijn meerdere aanbieders van 
glasvezelinternet. U bepaalt ook zelf 
of u (tegen betaling) een abonnement 
afsluit en zo ja bij welke aanbieder.

Vergunningverlener
Op grond van de Telecomwet verleent 
de gemeente een vergunning, behalve 

als er hele grote bezwaren zijn. De ge-
meente maakt geen selectie; elk bedrijf 
kan een vergunning aanvragen. 

Voorwaarden
We verbinden wel voorwaarden aan de 
vergunning. Het bedrijf moet bijvoor-
beeld overlast zoveel mogelijk voor-
komen en is verantwoordelijk voor de 
communicatie met omwonenden waar 
de werkzaamheden plaatsvinden.

Coördinatie werkzaamheden
Verder streeft de gemeente om werk-
zaamheden in een bepaald gebied 
zoveel mogelijk tegelijkertijd te laten 
plaatsvinden. Helaas is dat in de prak-
tijk niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld 
vanwege de strakke planning van een 
netwerkbeheerder of nutsbedrijf.

Bewaar de brief
U krijgt een brief van de aannemer 
waarin staat wanneer de werkzaam-
heden gepland zijn. Bewaar deze want 
mocht u vragen hebben, dan weet u met 
wie u contact kunt opnemen.

Open Dutch Fiber kiest niet voor 
Papendrecht
Open Dutch Fiber heeft zijn instem-
mingsbesluit om een glasvezelnetwerk 
aan te leggen in Papendrecht ingetrok-
ken. Dit betekent dat op dit moment 
alleen Delta Fiber in Papendrecht een 
glasvezelnetwerk uitrolt. Op het glas-
vezelnetwerk is het mogelijk om van 
verschillende aanbieders gebruikt te 
maken. Voor meer informatie zie https:
//www.delta.nl/internet/glasvezel/papendrecht/

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit kappen:
-  op 16 november 2022 voor het kappen 

van een zilverlinde naast de Staartmo-
len 14. Als gevolg van de laatste opho-
ging/renovatie van de Stellingmolen 
is de boom niet goed gegroeid. Terug 
snoeien is niet meer mogelijk en de 
ontwikkelingsruimte was bij aanplant al 
beperkt (zaaknummer 2648642).

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:
-  op 30 november 2022 voor het aanbren-

gen van een raam in de voorgevel ter 
hoogte van de badkamer op de eerste 
verdieping op het adres Westkil 27 
(zaaknummer 2646794).

Voor de activiteit bouwen en de activiteit 
strijdig gebruik:
-  op 28 november 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de voordakvlak van 
de woning op het adres Vondellaan 146 
(zaaknummer 2647287). 

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken bekend dat zij de vol-
gende omgevingsvergunningen hebben 
geweigerd:
-  op 5 december 2022 voor het plaatsen 

van een dakkapel op het voordakvlak op 
het adres Staartmolen 9 
(zaaknummer 2646257)

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 gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift 
blijft de genomen beslissing gelden, in ieder 
geval totdat het college van burgemeester 
en wethouders op het bezwaarschrift heeft 
beslist. Dit geldt niet indien de beslissing ge-

bonden is aan een termijn die van rechtswege 
verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het 
bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen 
zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige 
voorziening) vragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 
50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek 
zijn kosten verbonden.

Papendrecht,  7 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 
voor de periode 4 december tot en met 
28 januari 2023 geen goede doelen op-
genomen voor het houden van collectes 
i.v.m. vrije periode.

Verhoging eenmalige energietoeslag voor 
inwoners in de Drechtsteden

De hoge energiekosten veroorzaken nog 
steeds fi nanciële problemen bij inwoners 
in de Drechtsteden. De gemeenteraden 
van de gemeenten in de Drechtsteden 
hebben besloten om de eenmalige ener-
gietoeslag van degenen met een inkomen 
tussen 120% en 130% van het wettelijk 

sociaal minimum (WSM) te verhogen met 
€ 500,-. 
Het gaat om inwoners die in aanmer-
king komen/kwamen voor de eenmalige 
energietoeslag van € 600,-. Zij worden 
hierover, door de Sociale Dienst Drecht-
steden, 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, https://www.sociale-
dienstdrechtsteden.nl/energieinformatie, 
is meer informatie te vinden. Via de 
website is het ook mogelijk om een 
aanvraag in te dienen.
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Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding Tot en met december 2022 (weersafhankelijk)

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied Tot het 4e kwartaal 2023

Da Costastraat en omgeving Reconstructie Tot halverwege 2023

Kombuis Definitieve inrichting woonstraat Tot einde 2022

Park Oostpolder Baggerwerkzaamheden Tot half december 2022

Heel Papendrecht Snoeien, rooien en planten van bomen Tot einde 2022

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

“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.”


