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.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
‘Kraaihoek fase 1’, het besluit om geen
exploitatieplan vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken bekend dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het
bestemmingsplan ‘Kraaihoek fase 1’ op 24
februari 2022 door de gemeenteraad gewijzigd
is vastgesteld. De verbeelding behorend bij het
plan is ambtshalve aangepast. Dit betreft een
marginale aanpassing van het bouwvlak op de
hoek Boomgaardstraat-Badhuisstraat. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad
bovendien besloten om geen exploitatieplan
vast te stellen.
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw
van 139 sociale huurwoningen in de transformatiewijk Kraaihoek fase 1, waar momenteel
99 sociale huurwoningen zijn gevestigd die
gesloopt worden. De nieuw te bouwen sociale
huurwoningen zijn verdeeld over 78 grondgebonden woningen van twee lagen met kap en
twee appartementenblokken met in totaal 61
appartementen. Het bestemmingsplan bestaat
uit een verbeelding van het plangebied, regels
en een toelichting.

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 21 februari 2022 voor het wijzigen/
vervangen van de reclame-uitingen aan het
winkelpand op het adres Veerpromenade 21
(zaaknummer 2630313);
- op 21 februari 2022 voor het realiseren van
een aanbouw over 3 lagen inclusief dakterras op dijkniveau aan de achterzijde van de
woning op het adres Westeind 62
(zaaknummer 2630388);
- op 21 februari 2022 voor het realiseren van
een erker aan de voorzijde van de woning op
het adres Potgieterstraat 20
(zaaknummer 2630389);
- op 22 februari 2022 voor het realiseren
van een aanbouw aan de voorzijde van de
woning op het adres Eijkmanstraat 8
(zaaknummer 2630607);
- op 22 februari 2022 voor het realiseren van

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.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan
is vanwege de aard en omvang van het project
een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling
opgesteld. Bij besluit van 25 mei 2022 heeft het
college van burgemeester en wethouders
besloten geen milieu effect rapportage op te
stellen omdat uit de aanmeldnotitie m.e.r. is
gebleken dat er geen nadelige gevolgen voor
het milieu worden verwacht.
Terinzagelegging
Het bestemmingsplan, voornoemde besluiten,
en alle bijbehorende stukken liggen vanaf 3
maart 2022 tot en met 14 april 2022 ter inzage
in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens
openingstijden op werkdagen worden ingezien
op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer
14078). Het bestemmingsplan ‘Kraaihoek fase 1’
is tevens digitaal raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl. het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.BPKraaihoekFase1-3001.
Beroep bestemmingsplan en besluit om geen
exploitatieplan vast te stellen
Gedurende de ter inzage termijn kan, naar de
huidige stand van het recht, beroep worden
ingesteld door een (niet-)belanghebbende
(rechts)persoon die een zienswijze heeft
ingediend. In sommige gevallen is het ook
mogelijk voor (niet-)belanghebbende (rechts)

een dakkapel op het voordakvlak van de
woning op het adres Jan van Scorelstraat 1
(zaaknummer 2630610);
- op 24 februari 2022 voor het realiseren van
een aanbouw aan de achterzijde van de
woning op het adres Lijsterbeshof 2
(zaaknummer 2630956).
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 25 februari 2022 is de beslistermijn
verlengd voor het uitbreiden op de begane
grond van de woning op het adres
Talingstraat 3 (zaaknummer 22625866). De
beslistermijn is verlengd van 10 maart 2022
naar 21 april 2022.
- Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Z-22-404583
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Papendrecht maken bekend dat
zij op 28 februari jl. een aanvraag voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
van Luinstra Bronbemaling B.V. voor het
realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen op de Johannes van der Madelaan 5 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.
personen die die geen zienswijze hebben
ingediend om beroep in te stellen. De bestuursrechter zal dan toetsen aan het zogeheten
relativiteitsvereiste.
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA,
‘s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden
ondertekend en tenminste bevatten: naam en
adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich
richt, alsmede de gronden van het beroep.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan en het besluit om geen
exploitatieplan vast te stellen treden in werking
met ingang van 21 april 2022. Als tijdens de
beroepstermijn naast een beroepschrift ook een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige
voorziening is gevraagd, niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een
voorlopige voorziening kan worden ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Aan het instellen van
beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor
meer informatie over de hoogte hiervan kunt u
contact opnemen met de griffier van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor de activiteit bouwen en de activiteit
strijdig gebruik:
- op 25 februari 2022 voor het plaatsen van
een dakkapel in het voordakvlak van het
gebouw Appeldreef 55
(zaaknummer 2628331).
Voor de activiteit kappen:
- op 28 februari 2022 voor het kappen van
dode bomen op de locaties: 3 Hollandse
Iepen nabij de Gerard Dousingel 110, 1
Hollandse Iep ter hoogte van de rotonde
Wieklaan/Veerweg, 1 Grauwe Abeel achter
de Seringenstraat 16 en 3 Populieren ter
hoogte van de Slobbengorsweg 101
(zaaknummer 2626237).
Bezwaarclausule
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
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

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

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit
milieubeheer Z-22-402966
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Papendrecht maken bekend dat zij op 1
9 januari 2022 in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer een melding hebben
ontvangen. Het gaat over het veranderen van
het politiebureau gelegen aan de
Burgemeester Keijzerweg 26 te Papendrecht.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder
verwijzing van 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.

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 beslissing (voorlopige
voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus
50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek
zijn kosten verbonden.
Papendrecht, 2 maart 2022,
Waarnemend burgemeester en wethouders
van Papendrecht,
de secretaris,
J.M. Ansems

waarnemend burgemeester,
A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collectes
In het collecterooster van het CBF zijn de
volgende goede doelen opgenomen voor het
houden van collectes:
• 23 februari tot en met 5 maart 2022:
geen collectes i.v.m. vrije periode
• 6 maart tot en met 12 maart 2022:
Jantje Beton
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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

snoeiwerkzaamheden

fietspad Molenpad en langs sportveld van de Lage Waard in Park
Noordhoeksewiel

Tot half maart 2022

Haagbeukhof

Hertegelen deel trottoir

Tot half maart 2022

Rosmolenweg

Verbreden tegelpad

Tot half maart 2022

Kamerlingh Onneslaan

Aanleg waterverbindingen en natuurvriendelijke oevers

Vanaf 7 maart 2022 tot begin april 2022

06-40570379 WHATSAPP

Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie

