
06-40570379 WHATSAPP
Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie

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

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 exploitatievergunning kamerverhuur J.R. Thorbeckesingel 24.
Op 9 november 2022 is een exploitatievergunning verleend 
voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf (onzelf-
standige huisvesting van drie of vier personen) op het adres 
J.R. Thorbeckesingel 24.

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 verzen-
ding van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij de burgemeester, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de geno-
men beslissing gelden, in ieder geval totdat de burgemeester 
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 beslis-
sing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, 
Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Oosteind 
72 te Papendrecht’, het besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen en het 
besluit vaststelling ‘Hogere waarden Wet 
geluidhinder bestemmingsplan Oosteind 
72 te Papendrecht’

Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken bekend dat op grond 
van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) het bestemmingsplan ‘Oosteind 
72 te Papendrecht’ op 3 november 2022 
door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Bij besluit van gelijke datum heeft de 
gemeenteraad op grond van artikel 6.12 
lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening boven-
dien besloten om geen exploitatieplan 
vast te stellen, aangezien het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in 
het plan begrepen gronden anderszins is 
verzekerd. Daarnaast wordt er geen nood-
zaak gezien om een tijdvak of fasering 
te bepalen of nadere eisen, regels of een 
uitwerking te stellen.

Het bestemmingsplan voorziet in het 

bouw van een vrijstaande woning met 
berging op een ruim perceel van ca. 760 
m2 tussen de woningen Oosteind 70 en 
74. De woning komt aan de dijk te liggen 
en zal bestaan uit meerdere bouwlagen 
met kap. Het bestemmingsplan bestaat 
uit de toelichting, regels en verbeelding 
van het plangebied.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Het bestemmingsplan ‘Oosteind 72 te Pa-
pendrecht’ maakt een vrijstaande woning 
met berging mogelijk. De voorkeurswaar-
den voor industrielawaai zullen voor de 
industrieterreinen De Staart en Oosteind 
worden overschreden. Burgemeester en 
wethouders maken bekend dat zij op 20 
september 2022 op grond van artikel 
110a van de Wet geluidhinder ten behoe-
ve van het bestemmingsplan ‘Oosteind 72 
te Papendrecht’ hogere waarden hebben 
vastgesteld. 

Conform artikel 145 Wet geluidhinder 
vangt de termijn voor het indienen van 
een beroepschrift tegen het besluit tot 
vaststelling hogere waarden aan met 

ingang van de dag waarop beroep kan 
worden ingesteld tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan. 
Het besluit ‘Hogere waarden Wet geluid-
hinder bestemmingsplan ‘Oosteind 72 
te Papendrecht’ ligt gelijktijdig met het 
bestemmingsplan vanaf donderdag 17 
november 2022 tot en met woensdag 28 
december 2022 voor een ieder ter inzage 
in het gemeentehuis. 

Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit, alsmede het 
vastgestelde bestemmingsplan met alle 
bijbehorende stukken en voornoemde 
besluiten liggen vanaf donderdag 17 
november 2022 tot en met woensdag 28 
december 2022 voor beroep ter inzage 
in het gemeentehuis. De stukken kunnen 
tijdens openingstijden op werkdagen 
worden ingezien op de leestafel van het 
gemeentehuis of op afspraak (telefoon-
nummer 14078). Het bestemmingsplan 
‘Oosteind 72 te Papendrecht’ is digitaal 
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het planidentifi catienummer (ID) 
is NL.IMRO.0590.BPOosteind72-3001.

Beroep bestemmingsplan, besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen en 
besluit tot vaststelling hogere waarden 
Wet geluidhinder
Gedurende de ter inzage termijn kan 
– naar de huidige stand van het recht - 
beroep worden ingesteld door:

•  een belanghebbende (rechts)persoon 
die een zienswijze heeft ingediend, kan 
beroep aantekenen tegen het volledige 
besluit;

•  een belanghebbende (rechts)persoon 
die geen zienswijze heeft ingediend, 
kan alsnog beroep aantekenen tegen 
het volledige besluit;

•  een niet-belanghebbende (rechts)
persoon, die een zienswijze heeft in-
gediend, kan beroep aantekenen tegen 
het volledige besluit. (De bestuursrech-
ter zal vervolgens wel toetsen aan het 
zogeheten relativiteitsvereiste.);

•  een niet-belanghebbende (rechts)
persoon, die verschoonbaar geen of te 
laat een zienswijze heeft ingediend, kan 
beroep aantekenen tegen het volledige 
besluit (De bestuursrechter zal vervol-
gens wel toetsen aan het zogeheten 
relativiteitsvereiste).

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar 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 indie-
ner, dagtekening, omschrijving van het 
besluitwaartegen het beroep zich richt, 
alsmede de gronden van het beroep.

Wel beroep, maar geen voorlopige voor-
ziening
Mocht er tijdens de beroepstermijn 
wel beroep zijn ingesteld, maar geen 
voorlopige voorziening, dan treedt het 
bestemmingsplan na de termijn voor 
het instellen van beroep in werking. Het 
bestemmingsplan is dan nog niet onher-
roepelijk. Dit komt omdat de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State 
nog een uitspraak over het beroep moet 
doen. De Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State kan dus nog be-
slissen dat het bestemmingsplan geheel 
of gedeeltelijk niet goed is. Wanneer dat 
gebeurt, geldt het bestemmingsplan dus 
geheel of gedeeltelijk niet meer.

Wel beroep en een voorlopige voorziening
Als tijdens de beroepstermijn naast 
een beroepschrift ook een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, dan 

treedt het bestemmingsplan nog niet in 
werking. De Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State moet dan eerst beslissen of hij 
een voorlopige voorziening treft. Als de 
Voorzitter in zijn uitspraak een voorlo-
pige voorziening treft, dan treedt het 
bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk 
nog niet in werking. Die situatie duurt in 
ieder geval totdat de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State over 
het beroep heeft beslist.

Als de Voorzitter het verzoek om een voor-
lopige voorziening te treffen afwijst, treedt 
het bestemmingsplan in werking. Toch 
is het bestemmingsplan dan nog steeds 
niet onherroepelijk. Dat komt omdat de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State nog een uitspraak moet doen 
over het beroep. De Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State kan dus nog 
beslissen dat het bestemmingsplan geheel 
of gedeeltelijk niet goed is. Wanneer dat 
gebeurt, geldt het bestemmingsplan dus 
geheel of gedeeltelijk niet meer.

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 griffi er 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

Inwerkingtreding vastgesteld bestem-
mingsplan, het besluit om geen exploi-
tatieplan vast te stellen en het besluit 
hogere waarden
Het bestemmingsplan, het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen en 
het besluit hogere waarden treden in 
werking met ingang van donderdag 29 
december 2022, als er geen beroep wordt 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 

M.e.r. beoordelingsbesluit
Bij besluit van 5 april 2022 heeft het 
college van burgemeester en wethouders 
besloten geen milieu effect rapportage 
aangezien de bouw van de woning aan 
de Oosteind 72 niet te beschouwen is als 
een stedelijk ontwikkelingsproject als be-
doeld in categorie D11.2 van het Besluit 
milieueffectrapportage.

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing 
staat geen direct beroep open. Mocht u als 
belanghebbende, anders dan de initiatief-
nemer, het niet eens zijn met de gevolgde 
procedure, dan kunt u beroep indienen 
bij het besluit in het kader waarvan de 
m.e.r.-beoordeling plaatsvond.
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Word lid van het digitale Bewonerspanel Papendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een  
omgevingsvergunning 

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

Voor de activiteit bouwen:

-  op 3 november 2022 voor het aanleg-
gen van nieuwe persleidingen inclusief 
dijkkruising en verwijderen bestaande 
persleiding RWZI Papendrecht op het 
perceel B4627 (zaaknummer 2648188);

-  Op 5 november 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van 
de woning op het adres De Hooght 14  
(zaaknummer 2648246);

-  Op 8 november 2022 voor een nieuwe 
verbindingsdam tussen eigen percelen 
met duiker po het adres dam Paralel-
weg 187 (zaaknummer 2648369);

Voor de activiteit uitweg aanleggen:

-  op 7 november 2022 voor het verbreden 
van de uitweg op het adres Margriethof 
17 (zaaknummer 2648299).

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.  

- Buiten behandeling gelaten aanvragen 
voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunningen buiten 
behandeling hebben gelaten:

-  op 11 november 2022 voor het aan-
brengen van een spandoekframe tegen 
de noordoostgevel van het gebouw 
Poldermolen 7 (zaaknummer 2646795).

Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen belang-
hebbenden, op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar 
maken. Zij moeten dan binnen 6 weken 
na de dag van verzending van de beslis-
sing een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaar-
schrift 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 beslis-
sing op het bezwaarschrift niet kunnen 

afwachten, kunnen zij om een tijdelij-
ke beslissing (voorlopige voorziening) 
vragen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 
3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn 
kosten verbonden.

Papendrecht,  16 november 2022,

Waarnemend burgemeester en wethou-
ders van Papendrecht,

de secretaris,  waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn de 
volgende goede doelen opgenomen voor 
het houden van collectes:

•  13 november tot en met 19 november 
2022: Het Gehandicapte Kind

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘P.C Hooftlaan 180 te Papendrecht’
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken bekend dat op grond 
van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) het bestemmingsplan ‘P.C. Hooft-
laan 180 te Papendrecht’, d.d. 3 november 
2022 door de gemeenteraad gewijzigd is 
vastgesteld. In de regels van het be-
stemmingsplan is een voorwaardelijke 
verplichting opgenomen ten behoeve van 
waterberging, dit is ambtshalve gewijzigd. 

Bij besluit d.d. 3 november 2022 heeft de 
gemeenteraad besloten om geen exploi-
tatieplan vast te stellen. Bovendien heeft 
de gemeenteraad bij besluit van gelijke 
datum besloten om de beeldkwaliteitspa-
ragraaf ‘P.C. Hooftlaan 180’ vast te stellen 
als aanvulling op de welstandsnota. 
Hierdoor kan de welstandscommissie aan 
eisen uit het beeldkwaliteitsplan toetsen 
bij vergunningverlening. 

Plangebied
Door de sloop van P.C. Hooftlaan 180 
ontstaat een kans om op de plek van het 
huidige parkeerterrein een nieuw woon-
gebouw te realiseren. De nieuwbouw zal 
ruimte bieden aan maximaal 30 appar-
tementen, gericht op starters. Om de 
nieuwbouw te kunnen realiseren wordt 
een nieuwe ontsluiting gerealiseerd voor 
de naastgelegen Elimkerk. Het bestem-
mingsplan bestaat uit een verbeelding 
van het plangebied met regels en een 
toelichting. 

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 
In het kader van het bestemmingsplan 
‘P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht’ is 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit 
blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van-
wege het verkeer aan de P.C. Hooftlaan 
wordt overschreden. Het vaststellen van 
hogere grenswaarden is dan ook nood-
zakelijk. Er is geen zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit hogere waarden Wet ge-
luidhinder ingediend. Op 4 oktober 2022 
heeft het college van burgemeester en 
wethouders voor onderhavig plan hogere 
grenswaarden vastgesteld. Dit besluit 
ligt samen met het bestemmingsplan ter 
inzage. 

M.e.r.- beoordelingsbesluit 
Het college heeft d.d. 22 maart 2022 be-
sloten om geen Milieu Effect Rapportage 
op te stellen ten behoeve van de planvor-
ming omtrent het plangebied P.C. Hooft-
laan 180. Op grond van artikel 6.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht wordt deze 
beoordeling beschouwd als een voor-
bereidingsbeslissing, waartegen geen 
zelfstandig bezwaar of beroep openstaat 
tenzij deze beslissing de belanghebben-
de, los van het voor te bereiden besluit, 
rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt 
uw reactie omtrent het beoordelingsbe-
sluit kenbaar maken in het kader van de 
procedure van het uiteindelijke besluit.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan, voornoemde 
besluiten en alle bijbehorende stukken 
liggen vanaf donderdag 17 november 

2022 tot en met donderdag 29 december 
2022 ter inzage in het gemeentehuis. Het 
bestemmingsplan kan tijdens openings-
tijden op werkdagen worden ingezien 
op de leestafel of op afspraak (telefoon-
nummer 14078). Het bestemmingsplan 
is tevens digitaal raadpleegbaar via de 
gemeentelijke website  
(www.papendrecht.nl) of de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep bestemmingsplan en besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen
Gedurende de ter inzage termijn kan, 
naar de huidige stand van het recht, 
beroep worden ingesteld tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan, 
het besluit om geen exploitatieplan 
vast te stellen en het hogere waarden 
besluit door een (niet-)belanghebbende 
(rechts)persoon die een zienswijze heeft 
ingediend. In sommige gevallen is het 
ook mogelijk voor (niet-)belanghebbende 
(rechts)personen die geen zienswijze 
hebben ingediend om beroep in te stel-
len. De bestuursrechter zal dan toetsen 
aan het zogeheten relativiteitsvereiste.

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar 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.

Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking 
met ingang van de dag na die waarop 
de beroepstermijn afloopt (30 december 
2022). 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 bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 
1 van de Crisis- en herstelwet van toepas-
sing. Dit betekent, dat de belanghebben-
de in het beroepschrift moet aangeven 
welke beroepsgronden hij aanvoert tegen 
het besluit. Indien binnen de beroepster-
mijn geen gronden zijn ingediend, wordt 
het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 
Na afloop van de termijn van zes weken 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden 
meer worden aangevoerd. Vermeld in het 
beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet 
van toepassing is. 
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BEGROTING 2023 IN ÉÉN OOGOPSLAG 
SAMEN MAKEN WE PAPENDRECHT

WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

LOKALE HEFFINGEN

€ 17.504.000
O.Z.B.        € 8.456.000
Toeristenbelasting      € 56.000
Afvalstoffenheffing      € 5.085.000
Rioolheffing       € 2.497.000
Begraafrechten       € 408.000
Bouwleges       € 410.000
Overige leges        € 312.000
Bedrijven InvesteringsZone  € 280.000

OVERIGE INKOMSTEN 
€ 8.889.000
Dit betreft o.a. Verhuur vastgoed; erfpacht, 
rendement beleggingen, verkoop gronden

HET RIJK
€ 69.528.000
Gemeentefonds € 60.428.000
Specifieke uitkeringen € 9.100.000
Dit betreft o.a. 
Vergoeding bijstandsuitkeringen; 
onderwijsachterstandenbeleid, inburgering

ONTTREKKING AAN  
RESERVES
€ 1.179.000

VERKEER, VERVOER 
EN WATERSTAAT
Verkeer en vervoer, Parkeren, Recreatie havens, 
Economische havens en waterwegen, Openbaar 
vervoer

€ 5.435.000

ECONOMIE
Economische ontwikkeling, Fysieke bedrijfs-
infrastructuur, Bedrijvenloket en bedrijfs-
regelingen, Economische promotie

€ 2.481.000

ONDERWIJS

€ 3.108.000

Openbaar basisonderwijs, Onderwijs-
huisvesting, Onderwijsbeleid en leerlingzaken

BESTUUR EN 
ONDERSTEUNING
Bestuur, Burgerzaken, Beheer overige gebou-
wen en gronden, Overhead, Treasury, OZB 
woningen, OZB niet-woningen, Parkeerbelas-
ting, Belastingen overig, Algemene uitkeringen 
en overige uitkeringen gemeentefonds, Overige 
baten en lasten, Vennootschapsbelasting (VpB), 
Mutaties reserves, Resultaat van de rekening 
van baten en lasten

€ 3.705.000

VEILIGHEID

€ 3.938.000
Crisisbeheersing en brandweer, Mobiliteit

SPORT, CULTUUR EN 
RECREATIE

Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuur-
participatie, Musea, Media, Openbaar groen en 

(openlucht) recreatie

€ 8.357.000

SOCIAAL DOMEIN
Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, 
Inkomensregelingen, Begeleide participatie, 
Arbeidsparticipatie, Maatwerkvoorziening 
(WMO), Maatwerkdienstverlening 18+/18-, 
Geëscaleerde zorg 18+/18-

€ 38.165.000

VOLKSGEZONDHEID 
EN MILIEU
Volksgezondheid, Riolering, Afval, Milieubeheer, 
Begraafplaatsen en crematoria

€ 9.586.000

OVERIGE UITGAVEN

€ 12.612.000
(o.a. overhead en onvoorziene uitgaven)

VOLKSHUISVESTING, RUIMTE 
ORDENING EN STEDELIJKE 
VERNIEUWING

€ 5.059.000

Ruimtelijke ordening, Grondexploitatie 
(niet-bedrijventerreinen), Wonen en bouwen

TOEVOEGING AAN RESERVES

€ 0

MEER WETEN? KIJK OP WWW.PAPENDRECHT.NL

TOTALE UITGAVEN
€ 92.446.000

DEZE BEGROTING IS 
VASTGESTELD IN DE 

RAADSVERGADERING VAN 
10 NOVEMBER 2022

4%
4,2%

5,9%
2,7%
3,4%

9%
41,3%

10,4%5,5%
13

,6
%

Door de ombuigingen én het extra geld wat we van het Rijk ontvangen, staan we er nu 
goed voor. Dat is fijn in deze onzekere tijden. We weten dat er grote uitgaven 

aankomen en daarom geven we op dit moment het overschot niet uit.

TOTALE INKOMSTEN
€ 97.100.000

Na uitwerking van het bestuursakkoord 
wordt bekend welk bedrag er in de 
reserves wordt opgenomen

WAAR GAAT HET NAAR TOE?
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16 november 2022

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding + Snoeien, rooien en planten van 
bomen

Tot en met december 2022 (weersafhankelijk)

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied Vanaf 28 maart 2022

Burgemeester Keijzerweg / Jan Steenlaan / 
Rembrandtlaan / Vrijheer van Eslaan / Admiraal 
de Ruyterweg

Aanleggen van middenspanning in opdracht van Stedin Tot eind november 2022

Da Costastraat en omgeving Reconstructie Tot halverwege 2023

Kombuis Definitieve inrichting woonstraat Tot einde 2022

Wipmolen Herinrichting plein Tot begin december 2022

De Kooy Baggerwerkzaamheden Vanaf half november 2022 tot eind november 2022

Heel Papendrecht Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting In november en december 2022

“Het hele jaar door werken gemeente en aannemers aan de openbare ruimte: reconstructies, klein en groot onderhoud, groenvoorzieningen. Hieronder vindt u een overzicht van werk-
zaamheden die momenteel plaatsvinden of de komende weken gepland staan. Enig voorbehoud is op zijn plaats, want we zijn afhankelijk van veel factoren zoals de weersomstandighe-
den. 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.”
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