Gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart aanstaande
zijn de verkiezingen. U kunt dan uw
stem uitbrengen voor de leden van de
gemeenteraad. In de bijsluiter bij uw
stempas staat nog tekst over stemmen
in coronatijd. Het kabinet heeft echter
in de persconferentie versoepelingen
aangekondigd die ook gelden voor de
verkiezingsdagen.
Wat gaat veranderen?
• U hoeft geen 1,5 meter afstand te
bewaren in de wachtrij. Houd hierbij
alstublieft wel rekening met de
wensen van andere stemmers.
• Een mondkapje dragen is niet meer
verplicht. De gemeente stelt wel
mondkapjes en handgel beschikbaar
voor diegenen die hier toch gebruik
van willen maken.
Wat verandert niet?
• U kunt toch gewoon stemmen
gedurende 3 dagen.
• De stemlocaties en de openingstijden
blijven hetzelfde.
We hopen hiermee dat alle andere
inwoners kunnen stemmen op een
manier die voor iedereen prettig is.

Aangepaste
openingstijden
gemeentehuis op
16 maart 2022
In verband met de verkiezingen zijn op
woensdag 16 maart de balies van het
gemeentehuis gesloten.
De burgerlijke stand is wel geopend van
9:00 tot 12:00 uur.
Ook kunnen documenten worden
afgegeven/afgehaald bij de receptie van
8:00 tot 17:00 uur.
Er is die dag geen avondopenstelling.

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 omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Voor de activiteit bouwen:
- Op 25 februari 2022 voor het realiseren van een
aanbouw van een loods aan de achterzijde van
de woning op het adres Kerkbuurt 1-A
(zaaknummer 2631125);
- Op 28 februari 2022 voor het plaatsen van
een nokverhoging en een aanbouw aan de
achterzijde van de woning op het adres Nicolaas

Coronaprik zonder afspraak

Voor actuele openingstijden en dienstverlening
verwijzen wij u naar www.papendrecht.nl/contact.

Op de vrijdagen 11 en 18 maart en de zaterdagen 12 en 19 maart kunt u weer zonder
afspraak een coronaprik bij de GGD halen. Dat kan in Papendrecht op het adres:
Morgensterkerk, Muilwijckstraat 1. Of in een andere gemeente in de buurt.

Openingstijden Afvalbrengstation Willem Dreeslaan
Maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 16:30 uur.

Iedere dag zijn in twee gemeenten tegelijk tijdelijke locaties geopend van 12 tot 18 uur.
Let op: het gaat om de eerste of tweede vaccinatie (vanaf 12 jaar) of de eerste boosterprik
(vanaf 18 jaar). Voor de tweede boosterprik kunt u niet terecht. Mensen die voor een
tweede boosterprik in aanmerking komen, krijgen een brief om een afspraak te maken.
Waar en wanneer u terecht kunt ziet u op de afbeelding.

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.

Prikken in de buurt
Van 28 februari t/m 19 maart
Zonder afspraak 1ste, 2de en boosterprik *(vanaf 18 jaar)

Zes tijdelijke vaccinatieplekken

Bent u nog niet of nog niet volledig gevaccineerd?
U kunt zonder afspraak terecht voor uw 1ste, 2de en
boosterprik bij de volgende vaccinatieplekken:
Dag

Plaats

Plaats

Maandag t/m
dinsdag

Zalencentrum De Spil
Melkwegplein 1,
Bleskensgraaf

Lokaal 8
Buttervliet 8,
Numansdorp

Woensdag t/m
donderdag

Sportzaal 't Paradijs
Wiardi Beckmanstraat 32,
Oud-Beijerland

Stichting Cascade
Hoge Kade 50,
Hendrik-Ido-Ambacht

Vrijdag t/m
zaterdag

Winkelpassage Botersteeg
Botersteeg 10-12
Gorinchem

De Morgenster Kerk
Muilwijkstraat 1,
Papendrecht

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00 uur

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

Gratis vaccinatie
De vaccinatie tegen corona is gratis

Word lid

Kinderen
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij
de vaste vaccinatielocaties in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek.

van het digitale

Bewonerspanel
Papendrecht

Meer informatie over corona
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom dan
gerust om uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.
Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee.

www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

Beetsstraat 13
(zaaknummer 2631181);
- Op 28 februari 2022 voor het bouwen van een
nieuwe woning op het adres Westeind 25
(zaaknummer 2631183);
- Op 1 maart 2022 voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning op het
adres Pieter Zeemanlaan 62
(zaaknummer 2631607);
- Op 2 maart 2022 voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning op het
adres Wipmolen 12
(zaaknummer 2631647).
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 aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken bekend dat voor de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning de beslistermijn
is verlengd:
- op 4 maart 2022 is de beslistermijn verlengd
voor het aanleggen van een uitweg op het adres
Rozenstraat 3 (zaaknummer 2626236).
De beslistermijn is verlengd naar 23 april 2022.
Papendrecht, 9 maart 2022,
Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,
de secretaris,
J.M. Ansems

Bekendmaking evenementenvergunning
Van der Palmstraat 10A
Op 4 maart 2022 is een vergunning verleend
voor het organiseren van een muziekfeest
met DJ muziek in een tent op het buitenveld
van Handbalvereniging DES’72 op zaterdag
16 april 2022 van 15.00 uur tot 24.00 uur.
Tijdens het feest zijn 250 bezoekers aanwezig
(oud-leden, leden en aanverwanten van de
vereniging) ten behoeve van de viering van
50 jaar DES’72. Tegen deze beslissing kunnen
belanghebbenden, op grond van de Algemene
wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken.

waarnemend burgemeester,
A.M.M. Jetten

06-40570379 WHATSAPP

Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie
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9 maart 2022
Bekendmaking verleende vergunningen Horecabedrijf en Slijtersbedrijf Veerpromenade 21

kunnen belanghebbenden, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht,
schriftelijk bezwaar maken.

Op grond van artikel 3 van de
Alcoholwet is op 2 maart 2022 een
vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf (proeflokaal) en slijtersbedrijf op het adres
Veerpromenade 21. Op grond van
artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening is op 3 maart 2022
een exploitatievergunning verleend
voor het exploiteren van een openbare inrichting op het betreffende
adres. Tegen de alcoholvergunningen

Gelet op artikel 3:11 en 3:12 van de
Algemene wet bestuursrecht ligt het
ontwerp van de exploitatievergunning voor het horecabedrijf Mitra De
Nieuwe Bourgondiër gelegen aan de
Veerpromenade 21 te Papendrecht
gedurende de periode van 7 maart
2022 tot en met 17 april 2022 ter
inzage. Met bedoeld ontwerp besluit
wordt beoogd vergunning te verlenen
voor het exploiteren van een horecabedrijf (proeflokaal bij het slijtersbe-

drijf) in het pand Veerpromenade 21.
Gedurende de periode van ter inzage
legging kunnen belanghebbenden
hun zienswijze over het ontwerp
schriftelijk naar voren brengen.

De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens
kantooruren in te zien. Via telefoonnummer 14 078 kunt u een afspraak
maken.

Schriftelijke reacties, gericht aan de
Burgemeester dienen vóór het einde
van de termijn te worden ingediend,
dan wel ter post te zijn bezorgd. De
ingebrachte reacties zullen vervolgens
worden betrokken bij de (definitieve)
beslissing. Degenen die hebben
gereageerd krijgen van dit besluit
bovendien mededeling.

Bekendmakingen collectes
In het collecterooster van het CBF zijn
de volgende goede doelen opgenomen
voor het houden van collectes:
• 6 maart tot en met 12 maart 2022:
Jantje Beton
• 1 3 maart tot en met 19 maart 2022:
Amnesty International

Werkzaamheden in Papendrecht
“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.”
Straat

Werkzaamheden

Periode

Park Noordhoekse wiel, Grondmolen, Standerdmolen, Weidemolen,
Spinbolmolen, Watermolen, Achterdijk en de Vijzellaan

Baggerwerkzaamheden

Tot half maart 2022

Vondelpark - Rosarium

Uitvoeren grondwerkzaamheden + aanbrengen nieuwe beplanting

Tot einde 1e kwartaal 2022

Diverse locaties

Onderhoud bomen

Gedurende het 1e kwartaal 2022

Haagbeukhof

Hertegelen deel trottoir

Tot half maart 2022

Rosmolenweg

Verbreden tegelpad

Tot half maart 2022

Kamerlingh Onneslaan

Aanleg waterverbindingen en natuurvriendelijke oevers

Tot begin april 2022

