
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

Extra € 500 eenmalige energietoeslag voor inwoners in de Drechtsteden
De hoge energiekosten veroorzaken 
nog steeds financiële problemen bij 
vele inwoners in de Drechtsteden. 
Daarom is besloten om aan degenen 
met een inkomen lager dan 120% van 
het wettelijk sociaal minimum een 
extra energietoeslag van € 500 uit 
te keren. Dit zijn de inwoners die al 

eerder een bedrag van € 800 hebben 
ontvangen. Zij worden hierover, door de 
Sociale Dienst Drechtsteden, schriftelijk 
geïnformeerd.

Meer informatie en aanvragen eenmali-
ge energietoeslag
Nog geen eenmalige energietoeslag 

aangevraagd? Of wilt u meer informa-
tie over de eenmalige energietoeslag? 
Op de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden (www.socialedienst-
drechtsteden.nl) is meer informatie te 
vinden. Via de website is het ook moge-
lijk om een aanvraag in te dienen.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 
‘Veerpromenade-Markt’ en m.e.r.-beoor-
delingsbesluit ‘Veerpromenade-Markt’ te 
Papendrecht

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Papendrecht maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 
‘Veerpromenade-Markt’   (NL.IMRO.0590.
Veerpromenade-2001) met ingang van 
donderdag 8 september 2022 tot en met 
woensdag 19 oktober 2022 voor een ieder 
ter inzage ligt in het gemeentehuis. 

Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen in het centrum 
van Papendrecht in de wijk Westpolder. 
Het plangebied sluit met de noord(oost)
zijde aan op de Markt. Ten oosten van het 
plangebied ligt de straat Veerpromenade 
en ten zuiden van het plangebied ligt de 
straat De Passage. Het plangebied heeft 
een oppervlakte van circa 1.220 m². Het 
betreffen gedeelten van de kadastrale per-
celen 6775, 6776, 5194 en 8200 (sectie B).

Gemeente Papendrecht is voornemens aan 
de Veerpromenade-Markt in Papendracht 
de mogelijkheid te bieden om een gebouw 
te realiseren. Het gaat hier om een gebouw 
met daarin maximaal 50 woningen boven 
een commerciële plint met, onder andere, 
horeca. Het plangebied betreft een gedeel-
te van de gronden van het voormalige “Van 
der Kevie pand” aan de Veerpromenade en 
Markt in het centrum van Papendrecht.

Ontwerp-bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de  
bijbehorende bijlagen kunnen tijdens  
openingstijden op werkdagen worden 
ingezien op de leestafel in het  
gemeentehuis of op afspraak  
(telefoonnummer 14078) en digitaal op 
www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0590.Veerpromenade-2001).

Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan
Tijdens de termijn van terinzagelegging 
bestaat voor een ieder de mogelijkheid 
schriftelijk op de stukken te reageren door 
middel van het indienen van een zienswij-
ze. U kunt uw zienswijze indienen bij de 
gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 
11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet 
mogelijk om uw zienswijze telefonisch 
kenbaar te maken.

M.e.r.-beoordelingsbesluit  
Burgemeester en wethouders van  
Papendrecht maken, gelet op artikel 7.17 
van de Wet milieubeheer, bekend dat zij 
op 5 juli 2022 hebben besloten om geen 
Milieu effect rapportage op te stellen ten 
behoeve van de planvorming omtrent het 
plangebied Veerpromenade-Markt. 

Ingevolge het bepaalde in de Wet milieu-
beheer en het Besluit milieueffectrappor-
tage dient de realisatie van het woon-
gebouw aan de Veerpromenade-Markt 
te worden aangemerkt als een stedelijke 
ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat 
dient te worden beoordeeld of voor de 

voorgenomen activiteit een milieueffect- 
rapport (m.e.r.) moet worden opgesteld. 

In de toelichting van het ontwerp  
bestemmingsplan is uiteengezet dat geen 
belangrijke nadelen voor het milieu zijn 
te verwachten als gevolg van de realisatie 
van het woongebouw. Dit wordt onder-
steund door diverse onderzoeken die ten 
grondslag liggen aan deze conclusie. 

De stukken met betrekking tot het m.e.r. 
beoordelingsbesluit maken onderdeel uit 
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Veer-
promenade-Markt’. Dit besluit ligt met 
ingang van donderdag 8 september 2022 
tot en met woensdag 19 oktober 2022 
voor een ieder ter inzage op de leestafel 
in het gemeentehuis. Daarnaast is het 
ontwerpbestemmingsplan digitaal te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Rechtsbescherming m.e.r. beoordelings-
besluit
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt deze beoordeling 
beschouwd als een voorbereidingsbeslis-
sing, waartegen geen zelfstandig bezwaar 
of beroep openstaat, tenzij deze beslissing 
de belanghebbende, los van het voor te 
bereiden besluit, rechtstreeks in zijn  
belang treft. U kunt uw reactie omtrent 
het beoordelingsbesluit kenbaar maken 
in het kader van de procedure van het 
uiteindelijke besluit.  

Afsluiting
gedeelte Andoornlaan
In verband met een sponsorloop op 
donderdag 8 september 2022 is de 
Andoornlaan, tussen Duindoornhof en 
de rotonde aan Andoorlaan/Westkil van 
17:30 uur tot circa 22:00 uur afgesloten 
voor verkeer.

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 27 augustus 2022 voor het plaatsen 

van een warmtepomp-unit en airco-unit 
(2x buitenunit) op het dak van de 
aanbouw bij de woning op het adres 
Reynier van Hemertenlaan 11, kavel 
17-5 (zaaknummer 2645308);

-  op 30 augustus 2022 voor het vervan-
gen van een kozijn in de voorgevel op 
het adres Brederodelaan 9  
(zaaknummer 2645490).

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 30 augustus 2022 voor het realiste-
ren van 2 bedrijfsverzamelgebouwen 
met in totaal 11 bedrijfsunits op het 
(toekomstige) adres Matena 1A t/m 1L 
(zaaknummer 2595863)

-  op 2 september 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de voordakvlak op 
het adres Govert Flinckstraat 16  
(zaaknummer 2645027); 

Voor de activiteit kappen:

-  op 1 september 2022 voor het kappen 
van 1 dode Sierpeer aan de Kerkbuurt 28 
(zaaknummer 2644024);

-   op 1 september 2022 voor het kappen 
van 1 dode Italiaanse populier ten  
westen van de Bosweg 2  
(zaaknummer 2644025);

-  op 31 augustus 2022 voor het  
kandelaberen van 1 Taxodium distichem 

(Moerascipres) nabij de Oudaenstraat 30 
(zaaknummer 2643938)

-  op 31 augustus 2022 voor het kappen 
van 1 Fraxinus Excelsior (Gewone es) ter 
hoogte van de Andoornlaan 32 in verband 
met het verbeteren van een veilige over-
steek voor de fietsers en het aanbrengen 
van een exotunnel t.b.v. het verbeteren 
van de biodiversiteit langs de N3  
(zaaknummer 2643034).

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 beslis-
sing een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij burgemeester 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 burgemeester en wethouders 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 afwach-
ten, kunnen zij om een tijdelijke beslis-
sing (voorlopige voorziening) vragen bij 
de Voorzieningenrechter van de recht-
bank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, 
Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten 
verbonden.

Papendrecht, 7 september 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:

-   4 september tot en met 10 september: 
KWF Kankerbestrijding

-  11 september tot en met 17 september: 
Prinses Beatrix Spierfonds
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Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie

06-40570379 WHATSAPP

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Onkruidbeheersing op verharding + maaiwerkzaamheden Tot en met november 2022 (weersafhankelijk)

Land van Matena Defi nitieve 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

Beukenlaan Voetpaden en fi etspaden hertegelen Vanaf 5 september 2022 tot eind september 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.”

Gemeente Papendrecht, kennisgeving 
ontvangst activiteitenbesluit milieube-
heer Noordhoek 51 A (Z-22-409297)
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Papendrecht maken bekend 
dat zij op 23 mei 2022 een melding in 
het kader van activiteitenbesluit milieu-

beheer hebben ontvangen.
Het gaat over het oprichten van een 
bedrijf gelegen aan de Noordhoek 51A te 
Papendrecht. Het bedrijf houdt zich bezig 
met de verkoop van tuinmaterialen.
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.

Gemeente Papendrecht, ingediende 
aanvraag omgevingsvergunning 
Ketelweg 91 (Z-22-413159)
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Papendrecht maken bekend 
dat zij op 17 augustus 2022 een 
aanvraag hebben ontvangen voor het 
toevoegen van oplaadvoorzieningen 
aan de Ketelweg 91 te Papendrecht.

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag 
kan op dit moment geen bezwaar of 
beroep worden ingediend. Dat kan pas 
nadat het college over deze aanvraag 
heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt 
niet ter inzage.


