Gemeente Papendrecht Kennisgeving
ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Veerweg 152 te Papendrecht
(Z-22-404388)
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Papendrecht maken bekend dat
zij op 14 februari 2022 een melding in het

Besluit tot vaststelling
wijk- en buurtindeling
gemeente Papendrecht
Het college van de gemeente Papendrecht,
gelezen het voorstel van 15 maart 2022,
kenmerk 2022-0021750,
overwegende dat:
• de verordening naamgeving en nummering
Papendrecht vereist dat een geactualiseerde
wijk- en buurtindeling wordt vastgesteld;
• Papendrecht op dit moment maar 1 wijk en
8 buurten heeft;
• Papendrecht moet voldoen aan de richtlijnen van het CBS inzake wijk- en buurtindelingen;
Gelet op
• Artikel 2 Verordening naamgeving en
nummering Papendrecht;
Besluit vast te stellen:
Besluit tot vaststelling wijk- en buurtindeling
Papendrecht.
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. w
 ijk: een gedeelte van de gemeente
Papendrecht, dat op basis van historische
ontwikkelingen is ontstaan of een gebied
dat op grond van een vastgesteld bestemmingsplan als zodanig is aangeduid, met
dien verstande dat een wijkgrens wordt
aangeduid conform de overzichtskaart,
bedoeld in artikel 2, tweede lid;
2. w
 ijknaam c.q. buurtnaam: de officiële aanduiding van de wijknaam c.q. buurtnaam;
3. w
 ijknummer c.q. buurtnummer: een
getalsaanduiding, die gebruikt wordt in
gemeentelijke digitale applicaties ten
behoeve van de eenduidige toepassing
in het stelsel van gemeentelijke basisgegevens waarmee de wijken c.q. buurten,
bedoeld in artikel 2, afzonderlijk worden
aangeduid;
4. w
 ijkgrens c.q. buurtgrens: een geografische afbakening van een wijk c.q. buurt als
bedoeld in artikel 2, tweede lid.
Artikel 2 Aanwijzing wijken en buurten met
wijk- en buurtnaam, wijk- en buurtnummer
en behorende wijk- en buurtgrens
1. In de gemeente Papendrecht zijn de
volgende 9 wijken en 34 buurten aangewezen en de daarbij behorende wijk- en
buurtnummers onderscheiden, zie bijlage
1 overzichtslijst wijken en buurten.
2. D
 e wijken/buurten en de daarbij behorende wijk- en buurtgrenzen, bedoeld in het
eerste lid, zijn aangewezen conform de bij
dit besluit in bijlage 2 gevoegde overzichtskaart.
Artikel 3 Inwerkingtreding
1. Dit besluit treedt in werking op de eerste
dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.
2. D
 eze indeling zal worden overgenomen
door het CBS per 1 januari 2022.
3. D
 it besluit vervangt alle voorgaande
besluiten die betrekking hebben op wijk- en
buurtnamen in Papendrecht.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 15
maart 2022.

Overzicht van wijk en buurten
Wijkcode CBS Wijknaam

Buurtcode CBS

Buurtnaam

WK0590001
WK0590001
WK0590001
WK0590001
WK0590001
WK0590001
WK0590001
WK0590002
WK0590002
WK0590002
WK0590002
WK0590003
WK0590003
WK0590003
WK0590003
WK0590004
WK0590004
WK0590005
WK0590005
WK0590005
WK0590005
WK0590006
WK0590006
WK0590007
WK0590007
WK0590007
WK0590007
WK0590007
WK0590008
WK0590008
WK0590009
WK0590009
WK0590009
WK0590009

BU05900101
BU05900102
BU05900103
BU05900104
BU05900105
BU05900106
BU05900107
BU05900201
BU05900202
BU05900203
BU05900204
BU05900301
BU05900302
BU05900303
BU05900304
BU05900401
BU05900402
BU05900501
BU05900502
BU05900503
BU05900504
BU05900601
BU05900602
BU05900701
BU05900702
BU05900703
BU05900704
BU05900705
BU05900801
BU05900802
BU05900901
BU05900902
BU05900903
BU05900904

De Boezem
Schildersbuurt
Schrijversbuurt
Den Briel
Erasmusbuurt
Het Eiland
Centrum
Molenbuurt
Achterdijk
Buitengebied Molenvliet
Noordhoekse Wiel
Kraaihoek Noord
Kraaihoek Zuid
Pontonniersbuurt
Het Zand
Staatsliedenbuurt
Zeeheldenbuurt
Oostdonk
Zuiddonk
Westdonk
Buitengebied Wilgendonk
De Kooy
Bedrijventerrein Oosteind en Ketel
Sportpark Oostpolder
Zuidkil Kwartier
Noordkil Kwartier
Land van Matena
Landschapspark Tiendzone
Alblasserbos Oost
Buitengebied Vriesenpolder
Bedrijventerrein Nieuwland Molenvliet
Bedrijventerrein Slobbengors De Werven
Sportpark Slobbengors
Ecozone Nieuwland

Westpolder
Westpolder
Westpolder
Westpolder
Westpolder
Westpolder
Westpolder
Molenvliet
Molenvliet
Molenvliet
Molenvliet
Kraaihoek
Kraaihoek
Kraaihoek
Kraaihoek
Middenpolder
Middenpolder
Wilgendonk
Wilgendonk
Wilgendonk
Wilgendonk
De Kooy-Oosteind
De Kooy-Oosteind
Oostpolder
Oostpolder
Oostpolder
Oostpolder
Oostpolder
Vriesenpolder
Vriesenpolder
De Noordoever
De Noordoever
De Noordoever
De Noordoever

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

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.

kader van activiteitenbesluit milieubeheer
hebben ontvangen.
Het betreft het uitbreiden van de koelvriescapaciteit in de winkel van het Shell tankstation aan Veerweg 152 te Papendrecht.
Deze melding is afgehandeld.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer,

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

Bekendmaking evenementenvergunning
Parkweg 7 Muziekfeesten VV Drechtstreek
Op 17 maart 2022 is een vergunning verleend
voor het organiseren van twee muziekfeesten
(met o.a. coverband en DJ muziek) op het
voetbalveld aan de Parkweg 7 op vrijdag 10
juni 2022 van 19.00 uur tot 00.30 uur en
op zaterdag 11 juni 2022 van 10.00 uur tot
02.00 uur. Uiterlijk 01.00 uur en 02.30 uur
dienen de bezoekers onder begeleiding van
eventmedewerkers en beveiligers het terrein
te verlaten. Tegen deze beslissing kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de dag
van verzending van de beslissing, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht,
schriftelijk bezwaar maken.

Word lid van het digitale Bewonerspanel Papendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

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 12 maart 2022 voor het realiseren van
een opbouw op een bestaande woning op
het adres Rozenstraat 34
(zaaknummer 2633443);
- op 14 maart 2022 voor het aanpassen van
de gevel op het adres Veerpromenade 21
(zaaknummer 2633458);
- op 16 maart 2022 voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning op
het adres Ijspolderweg 36
(zaaknummer 2633768);
- op 16 maart voor het tijdelijk, voor de duur
van zes maanden, gebruiken van een deel
van zalencentrum Van der Palm voor de

huisvesting van vluchtelingen alsmede het
tijdelijk, voor de duur van zes maanden,
plaatsen van 2 zeecontainers, een natte unit,
een kook unit en een afvalverzamelpunt
ten behoeve van dit tijdelijke gebruik op de
parkeerplaatsen naast het zalencentrum op
het adres Van der Palmstraat 3
(zaaknummer 2633779);
- op 16 maart 2022 voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning op
het adres Bilderdijkstraat 6
(zaaknummer 2633783);
- op 17 maart 2022 voor het vervanging van
de bestaande beschoeiing op het adres
Leeuwerikstraat 136
(zaaknummer 2633985);
- op 18 maart 2022 voor het plaatsen van
een dakkapel op het adres Lijsterbeshof 87
(zaaknummer 2634019).
Voor de activiteit Werk of werkzaamheden
uitvoeren:
- op 18 maart 2022 voor aanleggen van twee
middenspanningskabels en een HDPE buis
t.b.v. telecom op de kadastrale percelen B
5206, A 7539, A 7529, A 7446, A 6942 en A
8144 (zaaknummer 2634007).

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 16 maart 2022 is de beslistermijn verlengd voor het realiseren van een opslagvoorziening voor gasflessen en
chemicaliën op het adres t.h.v Rietgorsweg 6
te Papendrecht (zaaknummer 2623026). De
beslistermijn is verlengd van 18 maart 2022
naar 29 april 2022;
- op 17 maart 2022 is de beslistermijn
verlengd voor het vervangen / renoveren van het fietspad langs de N3 op de
Papendrechtse brug (Brug over de merwede)
(zaaknummer 2626721). De beslistermijn is
verlengd van 17 maart 2022 naar 28 april
2022.
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23 maart 2022
- Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Papendrecht maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning(en)
hebben verleend:

het adres P.C. Hooftlaan 77
(zaaknummer 2623033).

Voor de activiteit bouwen:
- op 15 maart 2022 voor het bouwen
van een woning in het woongebied
Land van Matena, kavelnummer 26 en
gelegen aan de toekomstige Reynier
van Hemertenlaan 1
(zaaknummer 2616242).

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.

Voor de activiteit bouwen en de
activiteit strijdig gebruik:
- op 11 maart 2022 voor het realiseren van een dakopbouw en dakkapel
aan de voorzijde van de woning op

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, 23 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:
• 2 0 maart tot en met 26 maart 2022:
ReumaNederland
• 2 7 maart tot en met 2 april 2022:
ZOA

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

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 2022

Heel Papendrecht

Onkruid beheersing op verharding

Tot en met november 2022

Land van Matena

Definitieve inrichting woongebied

Vanaf 28 maart 2022

