Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Griendweg 3 te
Papendrecht (Z-21-400658).
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Papendrecht maken bekend
dat zij op 3 december 2021 een melding
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van
A.A. Machines B.V.
Het gaat over het oprichten van een
bedrijf gespecialiseerd in de verkoop
en verhuur van machines voor grond-,
weg- en waterbouw, sloop en recycling,
op- en overslag en afvalverwerking.
Deze melding is afgehandeld.
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.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend
een informatief karakter.

06-40570379

WHATSAPP
Tijdens
openingstijden
binnen één uur
een reactie
Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken het volgende bekend:

Coronaprik zonder afspraak

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.
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.

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?

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.

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

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

Word lid
van het digitale

Bewonerspanel
Papendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

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.

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

- Verlengde beslistermijn ingediende
aanvragen voor een omgevingsvergunning

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

Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken bekend dat voor de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning de beslistermijn
is verlengd:

Voor de activiteit bouwen:
- op 6 maart 2022 voor het plaatsen van een
nokverhoging over gehele breedte aan achterzijde van de woning op het adres Lange Tiendweg
85 (zaaknummer 2632547);
- op 9 maart 2022 voor het plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak op het adres
Randwijk 96 (zaaknummer 2633020);
- op 8 maart 2022 voor het plaatsen van een
dakkapel aan voorzijde van de woning op het
adres Wilgenhof 256 (zaaknummer 2632746);
- op 10 maart 2022 voor het plaatsen van een
dakkapel op de zijgevel op het adres
Nachtegaalstraat 10 (zaaknummer 2633255).

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

- op 11 maart 2022 is de beslistermijn verlengd
voor het wijzigen van de gevels en het realiseren
van een aanbouw op het adres Visschersbuurt
9-11 (zaaknummer 2626238). De beslistermijn is
verlengd van 11 maart 2022 naar 22 april 2022.
- Buiten behandeling gelaten aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen buiten behandeling hebben gelaten:
- Op 8 maart 2022 voor het plaatsen van een
erker aan de voorzijde van een woning op het

adres Potgieterstraat 20 (zaaknummer 2625464)

niet indien de beslissing gebonden is aan een
termijn die van rechtswege verloopt.

- 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 11 maart voor het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak van de woning op adres
Dokter Rietveldplein 7 (zaaknummer 2627578).
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 beslist. Dit geldt

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, 16 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:
• 13 maart tot en met 19 maart 2022:
Amnesty International
• 20 maart tot en met 26 maart 2022:
ReumaNederland
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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 eind maart 2022

Vondelpark - Rosarium

Uitvoeren grondwerkzaamheden + aanbrengen nieuwe beplanting

Tot eind maart 2022

Diverse locaties

Onderhoud bomen

Tot eind maart 2022

Haagbeukhof

Hertegelen deel trottoir

Tot eind maart 2022

Rosmolenweg

Verbreden tegelpad

Tot begin april 2022

Kamerlingh Onneslaan

Aanleg waterverbindingen en natuurvriendelijke oevers

Tot begin april 2022

Heel Papendrecht

Maaiwerkzaamheden

Tot en met november 2021

Heel Papendrecht

Onkruid beheersing op verharding

Tot en met november 2021 (weersafhankelijk)

