Doe mee aan NLdoet!

Vrijwilligers maken Papendrecht weer een beetje mooier
Steekt u graag de handen uit de
mouwen, vindt u het leuk andere
mensen te leren kennen of bij te
dragen aan een mooier Papendrecht? Doe dan vrijdag 15 of zaterdag 16 maart mee aan NLdoet,
de grootste vrijwilligersactie van
Nederland.
Meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek
een leuke klus in de buurt en meld u
aan. Alleen, of nog leuker met uw sportclub, collega’s of familie. Organisaties
kunnen via nldoet.nl klussen aanmelden,
vrijwilligers kunnen op dezelfde manier
laten weten waar ze aan mee willen
werken.
Klussen
Inmiddels zijn de eerste klussen waarvoor organisaties vrijwilligers zoeken
geplaatst op NLdoet.nl. Vrijwilligers in
Papendrecht zijn tot nu toe van harte
welkom om een bijdrage te leveren aan
de volgende activiteiten:
• Aanleggen vlinder/insecten/kruidentuin
– Gemiva Groenderij
• Opleuken dakterras – Stichting Philadelphia
• Opknappen ontvangsthal en repetitieruimte - Muziekvereniging Excelsior
(inmiddels vol)

• De Burcht verven en aanbrengen energiezuinige verlichting - Scouting Van
Brederodegroep
• Bestrating en poetsrek pony’s aanleggen - Papendrechtse Ruiter Club
• Belevingstuin en volière onderhouden
– Stichting kinderboerderij Papenhoeve
• Grote en kleine onderhoudsklussen –
Speeltuinvereniging Zonnebloem
• Aanleg educatieve heemtuin Lage
Waard - Sociale Moestuin Papendrecht
• Voedselbos Koningspil verder inrichten
- Sociale Moestuin Papendrecht
• High tea voor bezoekers - Bij Bosshardt
(inmiddels vol)
• Onderhoud gebouwen – Speeltuinvereniging Wip-Wap (inmiddels vol)
• Opknappen radio- en televisiestudio –
RTV Papendrecht (inmiddels vol)
• Onderhoud belevingstuin en volière –
Stichting kinderboerderij Papenhoeve
Vorig jaar waren zo’n 375.000 Nederlanders actief bij ruim 9.700 klussen
en activiteiten. Elk jaar leverde de dag
ook weer nieuwe vaste vrijwilligers op.
Voor iedereen zijn er wel leuke klussen
te doen, waaraan niet alleen u als vrijwilliger maar ook de mensen voor wie
u het doet enorm veel plezier beleven.
Dus wacht niet af en neem een kijkje op
nldoet.nl en kies een klus waar u blij van
wordt.

In de speeltuin wordt elk jaar jaar ook tijdens NLdoet veel werk verzet.

Organisaties die klussen willen uitvoeren en Papendrechters die als vrijwilliger-voor-een-dag mee willen doen: kijk
op de website www.nldoet.nl en meld
u aan! Meer informatie over NLdoet en
vrijwilligerswerk is verkrijgbaar bij het
Vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht,
via www.vrijwilligersvacaturespapendrecht.nl, t. 078-6154741 en per mail via
vrijwilligers@bwi-papendrecht.nl.

Wethouder Corine Verver werkt woensdag
13 februari op locatie de Markt van Rivas
Wethouder Corine Verver brengt
woensdag 13 februari een werkbezoek aan locatie De Markt van
Rivas Zorggroep. Ze werkt op deze
locatie tussen 14.00 en 16.00 uur.
Werken op locatie betekent dat de
wethouder op de gekozen locatie
aan het werk gaat, maar ook in
gesprek gaat met mensen die op de
locatie werken of langskomen. Het

is ook een goede gelegenheid om
met uw vragen of ideeën in gesprek
te gaan met de wethouder. De koffie en thee staan klaar!
Corine Verver: ‘Door te werken op
locatie spreek ik veel mensen over
wat hen bezighoudt. Ik wil dat
graag ook van ú horen. Of u nu
komt met een vraag, een klacht, een
goed idee of wat u ook maar met

mij wilt bespreken, u bent van harte
welkom! In ieder geval ben ik zeer
geïnteresseerd in uw mening als het
gaat over de onderwerpen waar ik
verantwoordelijk voor ben binnen
het college van burgemeester en
wethouders: burgerzaken, dienstverlening, cultuur, burgerparticipatie, wijkteam (Sterk Papendrecht),
Wmo, volwassenenzorg, evenementen en omgevingsvisie.’

Boomkap
De gemeente laat een jonge eik
kappen aan de noordzijde van de
Industrieweg wegens noodzakelijke
werkzaamheden aan een kabel die
onder de boom ligt. Voor vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer K.J. van Zwienen
(kj.van.zwienen@papendrecht.nl).

Word lid van het digitale

BewonerspanelPapendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

Openingstijden publieksbalies
Maandag 08.30 – 14.30 uur
(uitsluitend op afspraak)
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 12.30 – 19.30 uur
(uitsluitend op afspraak)
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag
12.30 – 19.30 uur
(uitsluitend op afspraak)
Receptie, tevens voor afhalen van rijbewijzen
en reisdocumenten:
Maandag 08.00 – 17.00 uur
Dinsdag 08.00 – 17.00 uur
Woensdag 08.00 – 19.30 uur
Donderdag 08.00 – 17.00 uur
Vrijdag
08.00 – 19.30 uur
Bereikbaarheid collegeleden
Voor een afspraak met burgemeester Aart-Jan
Moerkerke en wethouder Corine Verver-van
Geesbergen kunt u contact opnemen met
S. Petersen-Ho A Hing, t.(078) 770 6209.
Voor een afspraak met wethouder Arno Janssen
en Kees de Ruijter kunt u contact opnemen
met Christine Weijer, t. (078)770 3965. Voor een
afspraak met de gemeentesecretaris Roelof van
Netten en wethouder Pieter Paans kunt u contact opnemen met D.C. Cafsia, t. (078) 770 6301.
Openingstijden gemeentewerf
Van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00u,
op zaterdag van 13.00 tot 15.30u. LET OP:
wegens verbouwing is het afvalbrengstions
vanaf 1 oktober 2018 tijdelijk gesloten. U kunt
met gescheiden afval terecht bij HVC aan de
Baanhoekweg 8 -12 in Dordrecht.
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
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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

Westpolder West (Vincent van Goghlaan tot
Randwijk)
Land van Matena
Willem Kloosstraat en omgeving
Diverse locaties

Vervangen kabels en leidingen vooruitlopend op reconstructie

Den Briel
Industrieweg + park Slobbengors
In de wijk Oosteind
Diverse locaties

Aanleg groenstrook voormalig parkeerterrein
Reconstructie + aanleg
Reiniging en inspectie riolering
Rioolrenovatie

Vanaf 2e kwartaal 2018 tot en met 1e kwartaal 2019
Vanaf juli 2018 tot mei 2019
Vanaf medio april 2018 tot medio 2019
Vanaf september 2018 tot en met 1e kwartaal
2019
Vanaf januari 2019 tot en met april 2019
Vanaf januari 2019 tot medio 2019
Eind januari / begin februari 2019
Tot eind februari 2019

Aanleg kabels en leidingen + plaatsen bruggen
Vervangen kabels en leidingen vooruitlopend op reconstructie
Aanleg kabels en leidingen (50kV)

alsmede de gronden van het beroep.

Bekendmakingen

Het bestemmingsplan is vastgesteld om het
mogelijk te maken één vrijstaande woning op te
richten op het perceel Zaling 8A. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding van het
plangebied, regels en een toelichting.

Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn
naast een beroepschrift ook een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het
bestemmingsplan niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist. Een verzoek om 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.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 7
februari 2019 tot en met woensdag 20 maart
2019 ter inzage in het gemeentehuis. De
stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op
afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken
kunnen ook op de gemeentelijke website (www.
papendrecht.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl
worden ingezien.

Besluit hogere waarden
In het kader van het bestemmingsplan Zaling
8A hebben burgemeester en wethouders van
Papendrecht conform de Wet geluidhinder een
Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin
is de maximale geluidsbelasting vanwege het
wegverkeerslawaai en industrielawaai vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische
voorwaarden een geluidsgevoelige functies
(zoals een woning) kan worden gerealiseerd.

Beroep bestemmingsplan
Een belanghebbende kan gedurende de termijn
van terinzagelegging beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Gedurende deze ter inzage termijn kan
beroep worden ingesteld door: een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan; een belanghebbende die niet
verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een
zienswijze heeft ingediend.

Ter inzage legging
Het besluit, met bijbehorende stukken, ligt
vanaf donderdag 7 februari 2019 tot en met
woensdag 20 maart 2019 in het gemeentehuis,
Markt 22 te Papendrecht.

Vaststelling bestemmingsplan Zaling 8A,
Besluit hogere waarden Zaling 8A – Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan Zaling 8A met nummer NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-3001 op 24 januari 2019
door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het beroepschrift moet worden verzonden aan
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,

Beroep Beluit hogere waarden
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State beroep worden ingesteld door: degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit; de adviseurs die gebruik
hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit
te brengen over het ontwerp-besluit; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan

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.
Bekendmaking wet milieubeheer
Op 28 januari 2019 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit
milieubeheer”. Het gaat over het veranderen
van de inrichting gelegen aan de Admiraal de
Ruyterweg 1A te Papendrecht. Het betreft het
plaatsen van een portocabine ter uitbreiding
van de egelopvang. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-19-346904.
Beoordeling
De gegevens zijn beoordeeld en voldoen aan de
indieningsvereisten voor een melding. Hierbij is
niet getoetst aan andere bepalingen van het Besluit. Deze melding ontheft u niet van eventuele
verplichtingen op grond van andere wettelijke
bepalingen. Ook moeten de bedrijfsactiviteiten
zijn toegestaan op basis van het vigerende bestemmingsplan. Meldingen op grond van artikel
8.40 van de Wet milieubeheer worden door de
gemeente bekend gemaakt. De publicatie vindt
plaats in “Papendrechts Nieuwsblad”. Hierover
ontvangt u geen nader bericht.
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.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Papendrecht
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.
Bekendmaking collectes
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken bekend in de periode van 3 februari tot
en met 2 maart 2019 geen collectes plaatsvinden.

Verleende horecavergunning
Op 31 januari 2019 is er een exploitatievergunning verleend aan mevrouw L.Y. Chen van
het restaurant Yashima BV gevestigd aan de
Brederodelaan 2 te Papendrecht. 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 de burgemeester, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

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 januari 2019 voor het realiseren van
een dakkapel op het voordakvlak van de woning op het adres Vondellaan 150 (zaaknummer 2231642);
• op 20 januari 2019 voor het vervangen van
de bestaande roldeur door een kozijn met
twee openslaande deuren in de voorgevel
van de woning op het adres Gangboord 9
(zaaknummer 2231642);
• op 20 januari 2019 voor het realiseren
van een houten erfafscheiding, schuur en
overkapping op het zijerf van de woning
op het adres Crabethstraat 1 (zaaknummer
2231185);
• op 28 januari 2019 voor het realiseren van
een dakkapel op het voordakvlak van de woning op het adres Lisdreef 17 (zaaknummer
2235694);
• op 27 januari 2019 voor het realiseren van
een uitbreiding van het voorportaal (onder de
reeds bestaande overkapping) d.m.v. het naar
voren plaatsen van de pui van de woning op
het adres Tinbergenplantsoen 23 te Papend-

Uitgave gemeente Papendrecht - Telefoon 14 078 - www.papendrecht.nl

6 februari 2019
recht (zaaknummer 2235063);
• op 25 januari 2019 voor het realiseren van
een dakopobouw op de woning op het adres
Meerval 26 (zaaknummer 2234276).
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 10 december 2018 voor het legaliseren

van een reeds aangebrachte overkapping /
balkon aan de achtergevel van de woning
op het adres Keizerskroon 50 (zaaknummer
2210217). De beslistermijn is verlengd van 4
februari 2019 naar 18 maart 2019.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papendrecht
maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteit
bouwen:
• op 30 januari 2019 voor het wijzigen van
de gevelindeling en het aanbrengen van
een rookgasafvoer t.b.v. de functiewijziging
van kantoor naar horeca op het toekomstige adres Brederodelaan 2a (zaaknummer
2174291).

• Op 1 februari 2019 voor het realiseren van
een dakkapel op het voordakvlak van de woning op het adres Lisdreef 17 (zaaknummer
2235694).
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.
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 50951, 3007
BV Rotterdam
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Burgemeester en wethouders
van Papendrecht,
de secretaris,
R. van Netten

de burgemeester,
A.J. Moerkerke

