Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken het volgende bekend:
Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Papendrecht maken bekend dat zij
voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen. De ontwerpbeschikking
met bijbehorende stukken worden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 16 december 2021, voor de duur
van zes weken, ter inzage gelegd. Gedurende
de termijn van de terinzagelegging kan een
ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het
plan aan ons college kenbaar maken.
- Voor de activiteit: het brandveilig gebruiken
van een deel van het pand ten behoeve van
Dagopvang Fit-Kidz op het adres
Visschersbuurt 1 (zaaknummer 2611798).
De ontwerp-beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in
te zien. Via telefoonnummer 14 078 kunt u
een afspraak maken.
- 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 5 januari 2022 is de beslistermijn verlengd voor het bouwen van een woning in
het woongebied Land van Matena, kavelnummer 26 en gelegen aan de toekomstige

Bezwaarclausule

Reynier van Hemertenlaan 1 (zaaknummer
2616242). De beslistermijn is verlengd van
6 januari 2022 naar 17 februari 2022.
- Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

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

Voor de activiteit bouwen:
- op 3 januari 2022 voor het realiseren van
twee doorbraken in een dragende muur van
de woning Jan van Scorelstraat 37
(zaaknummer 2622600);
Voor de activiteit bouwen en de activiteit
strijdig gebruik:
- op 30 december 2021 voor het oprichten
van een nieuwe woning inclusief bijgebouw
en opstelplaats voor pv-panelen in het
gebied ‘t Waaltje, kavel 8 en gelegen aan het
toekomstige adres ‘t Waaltje 3
(zaaknummer 2603415);
- op 4 januari 2022 voor het aanleggen van een
voetgangers brug met een breedte van 1,5
meter en een lengte van 9,80 meter inclusief
grondkering ter ontsluiting van het perceel
ter hoogte van het adres Westeind 130
(zaaknummer 2608488)
- op 5 januari 2022 voor het plaatsen van 3
vlaggenmasten met een hoogte van 6 meter
inclusief banier met logo (1x3 meter) bij
de entree van winkelcentrum “Markt van
Matena’’ (zaaknummer 2604295)
- op 6 januari 2022 voor het plaatsen van een
warmtepomp-unit (buitenunit) op het dak
van de aanbouw bij de woning op het adres
Boudewijn Onderwaterlaan 13 (kavel 23-4)
(zaaknummer 2610688).

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, 12 januari 2022,
Waarnemend burgemeester en wethouders
van Papendrecht,
de secretaris,
J.M. Ansems

waarnemend burgemeester,
A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collectes
Volgens het collecterooster van het CBF zijn er
van 4 januari tot en met 29 januari 2022 geen
collectes.

Onze openingstijden zijn tijdelijk gewijzigd
i.v.m. maatregelen rond het coronavirus. Kijk
op www.papendrecht.nl/corona voor actuele
openingstijden en dienstverlening.
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

Word lid
van het digitale

Bewonerspanel
Papendrecht

www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

06-40570379 WHATSAPP

Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie

www.papendrecht.nl/corona
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

Oudaenstraat

Afrondende werkzaamheden als gevolg van reconstructie

Januari 2022

Duivenstraat en Veerweg ter hoogte van Muilwijckstraat en Jan van Scorelstraat

Baggerwerkzaamheden

Tot half februari 2022

Vondelpark - Rosarium

Uitvoeren grondwerkzaamheden + aanbrengen nieuwe beplanting

Tot einde 1e kwartaal 2022

Diverse locaties

Onderhoud bomen

1e kwartaal 2022

