
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

Tijdens openingstijden binnen één uur een reactie
06-40570379 WHATSAPP

Bekendmaking 
Op 11 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wet-
houders van Papendrecht besloten om de huidige ‘Nota VTH beleid 
gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018 – 2022, uitvoerings-
kaders en strategieën voor Wabo-milieutaken vergunningverlening, 
toezicht en handhaving in Zuid-Holland Zuid’ te verlengen voor 
de periode van 2022-2025 en besloten dat deze van toepassing is 
op de omgevingstaken die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
voor de gemeente uitvoert. 

De planperiode van de huidige nota loopt in 2021 af. Het komen tot 
een nieuw toekomstbestendig en regionaal uniform uitvoerings- 
en handhavingsbeleid voor VTH-taken vraagt om een zorgvuldig 

proces, tezamen met keten- en kennispartners. Dit impliceert een 
meerjarig traject. 

Het hebben van een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid 
voor VTH-taken is een wettelijke verplichting. Dit volgt uit het 
Besluit omgevingsrecht en maakt formele verlenging daarmee 
noodzakelijk. 

Het besluit tot het verlengen van de nota voor de periode 2022-
2025 is een beleidsregel die conform afdeling 3:4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dient te worden gemaakt.

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papendrecht 
maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht 
maken bekend dat zij de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:

-  op 10 januari 2022 voor het plaatsen van 
een erker aan de voorzijde van een woning 
op het adres Potgieterstraat 20  (zaaknum-
mer 2625464);

-  op 10 januari 2022 voor het plaatsen van 
een airco buitenunit op het platte dak ten 
behoeve van de woning op het adres Noord-
kil 96 (zaaknummer 2625540);

-  op 12 januari 2022 voor het vergroten van 
de bestaande eenlaagse aanbouw aan de 
zijgevel van woning op het adres Groen van 
Prinstererstraat 47 (zaaknummer 2625727);

-  op 13 januari 2022 voor het uitbreiden op de 
begane grond van de woning op het adres 
Talingstraat 3 (zaaknummer 2625866).

Voor de activiteit uitweg aanleggen:

-  op 26 december 2021 voor het realiseren 
van een parkeerplaats in de voortuin op het 
adres Steilsteven 14 (zaaknummer 2623338);

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 Papen-
drecht maken bekend dat voor de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning de 
beslistermijn is verlengd:

-   op 14 januari 2022 is de beslistermijn ver-
lengd voor het realiseren van een tijdelijke 
aanlegsteiger en ponton voor de duur van 3 
maanden in Papendrecht voor de veerpont 

op het perceel C 4584 en 4744 nabij het 
adres Visschersbuurt 29 (zaaknummer 
2620905). De beslistermijn is verlengd van 
14 januari 2022 naar 25 februari 2022.

- Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht 
maken bekend dat zij de volgende omgevings-
vergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen en de activiteit 
strijdig gebruik:

-  op 14 januari 2022 voor het bouwen van 
een woning in het woongebied Land van 
Matena, kavelnummer 23-1 en gelegen aan 
de toekomstige Boudewijn Onderwaterlaan 
19 (zaaknummer 2618180)

-  op 13 januari 2022 voor het bouwen van 
een woning in het woongebied Land van 
Matena, kavelnummer 10-1 en gelegen aan 
de toekomstige Boudewijn Onderwaterlaan 
12 (zaaknummer 2612163) 

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 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 ge-
bonden is aan een termijn die van rechtswege 
verloopt. 

Indien belanghebbenden de beslissing op het 
bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kun-
nen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige 
voorziening) vragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 
50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek 
zijn kosten verbonden.

Bekendmaking verleende exploitatiever-
gunningen kamerverhuur

Op grond van artikel 2:37b van de Algemene 
plaatselijke verordening zijn op de volgende 

data op de volgende adressen exploitatie-
vergunningen verleend voor het exploiteren 
van kamerverhuurbedrijven (onzelfstandige 
huisvesting van drie of vier personen):

-  op 12 januari 2022 op de adressen: Vrijheer 
van Eslaan 225, Hyacint 3, Schooldwarsstraat 
58, Goudsbloemstraat 49, Evertsenstraat 14, 
Baars 37, Arthur van Schendelstraat 28, 
Jacob van Ruysdaelstraat 26

-  op 15 januari 2022 op het adres 
De Génestetstraat 9, Vrijheer van Eslaan 139, 
261, 297, 395, 463 en 465 

-  op 16 januari 2022 op het adres Jan 
Steenlaan 116

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 beslissing een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 
postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift 
blijft de genomen beslissing gelden, in ieder 
geval totdat de burgemeester op het bezwaar-
schrift 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 (voorlo-
pige voorziening) vragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 
50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek 
zijn kosten verbonden.

Papendrecht, 19 januari 2022,

Waarnemend burgemeester en wethouders 
van Papendrecht,

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

Bekendmakingen collectes 
Volgens het collecterooster van het CBF zijn 
van 4 tot en met 29 januari 2022 geen 
collectes i.v.m. vrije periode

Kennisgeving 
activiteitenbesluit 
milieubeheer Nieuwland 
Parc 82 te Papendrecht 
(Z-21-399836)

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Papendrecht maken bekend dat zij 
op 15 november 2021 een melding hebben 
ontvangen van Bochanen Autoservice over 
het veranderen van de inrichting. De verande-
ringen betreffen:

- Het bedrijf heeft een nieuwe eigenaar
- Vervallen van de bewaarplaats. Deze be-
waarplaats wordt bufferbewaarplaats en de 
bestaande bufferbewaarplaats vervalt.
- Verplaatsen van het gesprinklerd gebied in 
de verkoopruimte.

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.
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Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Oudaenstraat Afrondende werkzaamheden als gevolg van reconstructie Januari 2022

Duivenstraat en Veerweg ter hoogte van Muilwijckstraat
en Jan van Scorelstraat

Baggerwerkzaamheden Januari 2022

Park Noordhoekse wiel, Grondmolen, Standerdmolen,
Weidemolen, Spinbolmolen, Watermolen, Achterdijk en
de Vijzellaan

Baggerwerkzaamheden Van eind januari 2022 tot half maart 2022

Vondelpark - Rosarium Uitvoeren grondwerkzaamheden + aanbrengen nieuwe beplanting Gedurende het 1e kwartaal 2022

Diverse locaties Onderhoud bomen Gedurende het 1e kwartaal 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 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.”

www.papendrecht.nl/corona


