Nog geen eerste prik tegen corona gehad? Kom naar de prikbus!
De prikbus van de GGD komt naar
Papendrecht. U kunt daar uw eerste
vaccinatie tegen corona halen of
vragen over vaccinatie stellen. Dichtbij, gratis en zonder afspraak.
De prikbus staat in Papendrecht op
de volgende dagen en plekken:

Donderdag 2 september: parkeerterrein bij het sportcentrum (ingang
Lange Tiendweg)

kinderen van 12 tot en met 15 jaar
geldt dat er een volwassen persoon
bij moet zijn.

Vrijdag 3 september:		
parkeerterrein bij het sportcentrum
(ingang Lange Tiendweg)

Maandag 30 augustus:		
Markt/Veerpromenade naast de
fietsenstalling

Tijd: steeds tussen 12:00 – 20:00 uur

ID meenemen
Iedereen die een prik wil, moet een
legitimatiebewijs laten zien. Dat is
een paspoort, een rijbewijs of een
ID-kaart. Ook kinderen moeten een
legitimatiebewijs laten zien.

Dinsdag 31 augustus:		
Markt/Veerpromenade naast de
fietsenstalling

Bij de prikbus kunt u ook uw vragen
stellen en in meerdere talen
(Nederlands, Engels, Arabisch, Turks)
informatie krijgen. U kunt zich meteen
ook laten vaccineren als u dat wilt.

Woensdag 1 september: pleintje van
muziekvereniging Excelsior
(Rembrandtlaan 206, hoek
Rembrandtlaan/Jacob Catslaan)

Voor wie?
Iedereen vanaf 12 jaar kan in de bus
een vaccinatie krijgen met een vaccin
dat beschermt tegen corona. Voor

Vragen en meer informatie
Bij de bus zijn voorlichters aanwezig
van de GGD. Zij kunnen uw vragen
over het coronavirus en de vaccinatie
beantwoorden. Voor meer informatie
over de coronavaccinatie kunt u
bellen met de GGD Zuid-Holland Zuid:
078 770 8580
(tussen 08:00 - 20:00 uur).

Vermelding in gemeentemagazine? Geef uw wijzigingen dan nu door aan Akse Media
Eind dit jaar brengt Akse Media een
Papendrechts gemeentemagazine uit.
Heeft uw bedrijf of organisatie een
vermelding in die gids of wilt u een
vermelding? Geef dat dan nu door
aan Akse Media.
Benadering door Akse Media
Alle vermeldingen die voorzien zijn
van een e-mailadres krijgen rond
week 33 een e-mail van Akse Media
ter controle van de gegevens. In die
e-mail staat een unieke persoonlijke
code, waarmee u zelf de gegevens
naar wens kan controleren en
eventueel aanpassen.

Vermeldingen die geen e-mailadres
bevatten, kunnen een telefoontje van
Akse Media verwachten om de
gegevens te controleren.

Gegevens die na 24 september 2021
bij Akse Media binnenkomen,
kunnen helaas niet meer worden
meegenomen.

Zelf doorgeven kan ook
Als ondernemer of organisatie bent u
zelf verantwoordelijk voor een juiste
vermelding. U kunt uw (gewijzigde
of nieuwe) gegevens tot uiterlijk 24
september 2021 als volgt doorgeven:
- per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentemagazine
Papendrecht)
- schriftelijk: Akse Media (t.a.v.
Gemeentemagazine Papendrecht)
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Let op: Akse Media is de enige
uitgever waar de gemeente mee
samenwerkt voor de gemeentegids/
gemeentemagazine. Wordt u benaderd voor een vermelding of advertentie door een andere uitgever of
ander bedrijf, dan betreft dit dus niet
het magazine waar de gemeente aan
meewerkt.

Activiteit:
• Milieu (melding)
Kennisgeving beschikking Chemours
Netherlands B.V. (9999197983).
Uitgebreide voorbereidingsprocedure. Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 30 oktober 2020
een aanvraag op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) ontvangen van Chemours
Netherlands B.V. voor de inrichting
aan de Baanhoekweg 22, 3313 LA
Dordrecht.
De aanvraag betreft de definitieve ingebruikname van een nieuw
deelproces, genaamd FEP-fluorinatie
productieproces, waarbij om het
product te stabiliseren in plaats van
de bestaande ovenopstelling gebruik
wordt gemaakt van rechtstreeks fluor/

Voor: Melding Activiteitenbesluit
Vliedberg 3 Papendrecht
Locatie: Vliedberg 3 te Papendrecht
Datum ontvangst: 7 juli 2021
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-394045.
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.

stikstof injectie in de extruder. Hierbij
wordt onder andere de ongewenste
vorming van HF, TFE, HFP en PFIB
voor een belangrijk deel gereduceerd.
Tevens wordt de samenstelling van
de emissies naar de lucht vanuit de
FEP-fabriek en emissiepunt TL100 gewijzigd en uitgebreid met PEVE/PPVE,
6:2 FTS, FRD-903, E1 en de PFAS
stoffen PFOA, PFBA, PFBE, PFPeA,
PFHxA, PFHpA, PFNA, PFDA, PFUnDA,
PFHxDA. Verder wijzigt de grootte
van de emissies naar de lucht van het
klassieke FEP productieproces voor
zolang dit proces nog in gebruik is.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning
te verlenen.

Het betreft een inrichting voor de
productie van synthetische organische polymeren, waaronder onder
meer Teflon® PTFE, Teflon® FEP en
Viton® polymeer.

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

06-40570379

WHATSAPP

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Vliedberg 3 te Papendrecht.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Papendrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:

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

De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de
aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter
heeft.

Naar aanleiding van ingekomen
zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van
de ontwerpbeschikking.
Inzage
U kunt de beschikking en overige
van belang zijnde stukken tijdens
kantooruren van 5 augustus 2021
tot en met 16 september 2021 op de
volgende plaatsen inzien:
- de gemeente Dordrecht, in de hal
van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht (uitsluitend
na telefonisch afspraak);
- de gemeente Papendrecht, Markt
22 te Papendrecht (uitsluitend na
telefonisch afspraak met beleidsad-

Tijdens openingstijden
binnen één uur een reactie

www.papendrecht.nl/corona

viseur milieu, Team RO/GOV);
- de gemeente Sliedrecht, in de hal
van het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht (uitsluitend
na telefonisch afspraak);
- de DCMR Milieudienst Rijnmond,
Parallelweg 1 te Schiedam.
Vanwege de maatregelen rondom de
Coronavirus-crisis kunnen de stukken
bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag
tussen 10.00 en 14.00 uur worden
ingezien aan de Parallelweg 1, 3112
NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail
aan info@dcmr.nl of te bellen naar
telefoonnummer 010 – 246 80 00.
Indien dit voor u geen uitkomst biedt
en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn
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11 augustus 2021
telefoonnummer 010 – 246 80 00.
Indien dit voor u geen uitkomst biedt
en de stukken fysiek wilt in zien,
verzoeken wij u dit binnen de termijn
van de terinzagelegging aan ons
kenbaar te maken. Dit kunt u doen per
brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV
Schiedam of per e-mail via
info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in
contact met u treden om met u op
zoek te gaan naar een pragmatische
oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de

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 30 juli 2021 voor het plaatsen
van een hekwerk op het adres
Reinier van Hemertlaan Perceel
E3863 (zaaknummer 2596484);
- op 2 augustus 2021 voor het wijzigen van de gevel en het wijzigen
van een spant op het adres
Visschersbuurt
(zaaknummer 2596740);
-op 31 juli 2021 voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de
woning op het adres Valeriusstraat 13
(zaaknummer 2596734);
- op 2 augustus 2021 voor uitbreiding
kindcentrum Oranje Nassau op het
adres Leeuwerikstraat 7
(zaaknummer 2597040);
- op 4 augustus 2021 voor het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning op het
adres Abelenhof 119
(zaaknummer 2597451);
- op 4 augustus 2021 voor de aanleg
damwand halte N3 Oost voor uitbreiding /ombouw van de bushalte
(perron E) (zaaknummer 2597566).

(ontwerp)beschikking te kunnen
reageren.
Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na
de eerste dag van de terinzagelegging
van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den
Haag, beroep worden ingesteld door:
- een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die advies hebben
Voor de activiteit Milieu (neutraal
wijziging):
- op 30 juli 2021 voor het inpandig
verplaatsen van de activiteiten
van het gereedschapsmagazijn
en projectmagazijn op het adres
Scheepvaartweg 11 te Papendrecht
(Z-21-395077).
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.
- Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning(en)
hebben verleend:
Voor de activiteit bouwen:
- o p 2 augustus 2021 voor het realiseren van een tweedelige schuifpoort
en een entreepoort met een hoogte
van 1,5 meter op het adres
‘t Waaltje 2 (zaaknummer 2584183);
- op 2 augustus 2021 voor het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde
van de woning op het adres
De Hoogt 64 (zaaknummer 2584482);
- op 3 augustus 2021 voor het wijzigen
van de voorgevel van een garage op
het adres Frederik van Edenstraat 19
(zaaknummer 2587365);
- o p 3 augustus 2021 voor het vervangen van bestaande overheaddeur in
de voorgevel door een metalen pui
en het (intern) inrichten van 1 grote
50kv naar 2 13kv secties met gangzones op het adres

uitgebracht over het ontwerp van de
beschikking;
- een ieder die bezwaar heeft tegen
de wijzigingen in de beschikking ten
opzichte van de ontwerpbeschikking;
- alle belanghebbenden.
Alleen zij die een beroepschrift hebben
ingediend kunnen, bij spoedeisend
belang, om een voorlopige voorziening
vragen. U richt het verzoek aan de
voorzieningenrechter van de sector
Admiraal de Ruyterweg 17
(zaaknummer 2579524);
- op 9 augustus 2021 voor het plaatsen van een afzuiginstallatie voor het
pand aan de Kazernestraat 1
(zaaknummer 2580729).
Voor de activiteit bouwen en de
activiteit strijdig gebruik:
- op 3 augustus 2021 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Staartmolen 2
(zaaknummer 2588998);
- op 3 augustus 2021 voor het plaatsen van een dakopbouw van de
woning Karel Doormanlaan 4
(zaaknummer 2586906).
Voor de activiteit strijdig gebruik:
- op 3 augustus 2021 voor het realiseren van een zwembad aan het
achtererf behorende bij
woning Kerkbuurt 136
(zaaknummer 2593199).
Ingetrokken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning(en)
hebben ingetrokken:
- op 3 augustus 2021 is een verleende
vergunning met datum 29 mei 2020
voor het realiseren van een naar
voren gekeerde nokverhoging van
de Staartmolen 2 ingetrokken
(kenmerk 2444308).
Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen
belanghebbenden, op grond van de
Algemene wet bestuursrecht, schrif-

Bestuursrecht van de Rechtbank Den
Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den
Haag. Voor de behandeling van het
verzoek is griffierecht verschuldigd.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de DCMR Milieudienst
Rijnmond, via info@dcmr.nl onder
vermelding van DCMR zaaknummer
9999197983.

telijk 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
50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het
verzoek zijn kosten verbonden.
Papendrecht, 11 augustus 2021,
Waarnemend burgemeester en
wethouders van Papendrecht,
de secretaris, 		
J.M. Ansems
locoburgemeester,
A.M.J.M. Janssen
Bekendmakingen collectes
In het collecterooster van het CBF zijn
de volgende goede doelen opgenomen voor het houden van collectes:
- 4 januari tot en met 4 september
2021: geen collectes i.v.m. vrije
periode.

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)

Planten van bomen als gevolg van reconstructie

Laatste kwartaal 2021

Diverse locaties

Onderhoud bomen

Gedurende het hele jaar 2021

Heel Papendrecht

Maaiwerkzaamheden

Vanaf maart tot en met november 2021

Heel Papendrecht

Onkruid beheersing op verharding

Vanaf half maart 2021 tot en met november 2021 (weersafhankelijk)

Oudaenstraat

Vervangen riolering, bestrating en groenvoorziening

6 april tot eind 2021 / eerste kwartaal 2022

Tiendzone (omgeving Zaling en Zuidkil)

Aanleg bruggen

Vanaf half juni 2021 tot eind 2021

