
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

Maandagavond 28 november: bijeenkomst ‘Grip op je geld’
Heeft u niet genoeg geld om uw rekeningen te betalen? 
Maakt u zich daar zorgen over? Dan bent u van harte welkom 
op de bijeenkomst. U krijgt informatie over hoe je meer grip 
krijgt op je geld, inkomsten en uitgaven. 
U kunt deze avond vragen stellen en ook ondersteuning 
krijgen als u dat wilt.
Aanwezig zijn onder andere:
-  Energiehulp
-  Sociale Dienst
-  Gemeente Papendrecht
-  Sterk Papendrecht

Waar?
Theater De Willem, Van der Palmstraat 4 in Papendrecht
Wanneer? Maandagavond 28 november
Hoe laat? Van 18.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden is fi jn maar hoeft niet. U kunt een mailtje sturen 
naar aanmelden@sterkpapendrecht.nl. Maar ook als u zich 
niet aanmeldt bent u welkom. 
We zouden het fi jn vinden als u komt!

Bruidspaar Duyvis - Casier
was op 16 november 65 jaar getrouwd

06-40570379
WHATSAPP

Tijdens openingstijden
binnen één uur een reactie

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 11 november  2022 voor het plaat-

sen van een overkapping op het adres 
Groen van Prinstererstraat 83 
(zaaknummer 2648511);

-  Op 11 november 2022 voor het ver-

vangen van de aluminium puien door 
houten puien in de voorgevel, zowel op 
de begane grond als de verdieping op 
het adres Groen van Prinstererstraat 83 
(zaaknummer 2648512);

-  Op 24 november 2022 voor het plaatsen 
van een airco buitenunit op balkon op 
het adres Veerpromenade 84 
(zaaknummer 2648513);

Rectifi catie publicatie ingediende aan-
vraag omgevingsvergunning:
Op 16 november 2022 is per abuis gepu-
bliceerd dat een aanvraag is ontvangen 
op het adres dam Parallelweg 187. Dit 
moet zijn: Op 8 november 2022 voor 
een nieuwe verbindingsdam met duiker 

tussen eigen percelen op het kadastrale 
perceel, sectie F, nummer 187 ter hoogte 
van de Parallelweg 
(zaaknummer 2648369).

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 14 november 2022 voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van 
de woning op het adres Cypressenlaan 49 
(zaaknummer 2645699)

- Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken bekend dat zij de vol-
gende omgevingsvergunning(en) hebben 
verleend: 

Voor de activiteit strijdig gebruik:
-  op 18 november 2022 voor het plaatsen 

van een uitbouw aan de achterzijde van 
een woning aan de Veerweg 146 
(zaaknummer 2646921) 

De gemeenteraad van Papendrecht heeft op 
3 november 2022 de verordening BIZ Centrum 
Papendrecht 2023-2027 vastgesteld.
Sinds 2018 is in het centrum van Papen-
drecht een bedrijven investeringszone 
(BIZ) actief. Een BIZ is een ondernemers-
fonds waarin ondernemers én vast-
goedeigenaren samenwerken. Een BIZ is 
maximaal vijf jaar geldig. De huidige BIZ 
loopt af op 1 januari 2023. Indien de BIZ 
doorgaat, is er wederom geld beschikbaar 
voor geplande activiteiten, zoals eve-
nementen, maar ook voor het twee uur 
gratis parkeren in de parkeergarages.

Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Papendrecht heeft op 
27 september 2022 het Reglement Draag-
vlakmeting BIZ ondernemers en eigenaren 
centrum Papendrecht vastgesteld.

Ondernemers en eigenaren in het 
centrumgebied hebben zelf de keuze 
opnieuw een BIZ in te stellen. De BIZ 
gaat alleen door bij voldoende draagvlak. 
Het draagvlak wordt volgens een offi cieel 
reglement gemeten in januari 2023. Alle 
ondernemers en eigenaren in het cen-
trum brengen dan hun stem uit.

Verwijderen fi etsen
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken bekend dat fi etsen die 
op grond van (artikel 5.5.lid 1 van) de 
Algemene plaatselijke verordening in Pa-
pendrecht staan geparkeerd en waarvan 
de eigenaren/houders niet traceerbaar 
zijn door de gemeente zullen worden 
verwijderd. Dergelijke fi etsen worden 
op grond van bovengenoemd artikel 
beschouwd als wrak in de Staringlaan, 
Vondellaan,  Hendrik Breitnerstraat, 
Oltmanstraat,  Jacob Marisstraat, Leeuwe-
rikstraat, Vrijheer van Eslaan (t.b.v.. de 
Sterfl at) en de bushaltes aan de Bur-
gemeester Keijzerweg staan dergelijke 
‘fi etswrakken’. De fi etsen zijn inmiddels 
voorzien van een sticker en dienen uiter-
lijk  8 december 2022 te zijn verwijderd. 

Wilt u een bezwaarschrift indienen of 
meer informatie? Kijk op www.papend-
recht.nl/actueel of neem contact op met 
de gemeente Papendrecht via 14 078

Inspraak herinrichting Beukmolen 
De Beukmolen wordt vernieuwd! Naar 
aanleiding van de slechte staat van de 
openbare ruimte en riolering, gaat de 
gemeente in samenwerking met ingeni-
eursbureau Fagus-PME en ontwerpbu-
reau Urban Synergy aan de slag met het 
opnieuw inrichten van straten, trottoirs, 
parkeerplaatsen en pleintjes. Hier-
door wordt het plangebied Beukmolen 
aantrekkelijker, duurzamer en groener. 
In deze brief leest u over de nieuwe 
inrichting van de Beukmolen en hoe u 
op de plannen kunt reageren.

Informatie over het schetsontwerp 
Een eerste schetsontwerp is klaar en 
kunt u op verschillende locaties en ma-
nieren inzien: online, op de leestafel van 
het gemeentehuis of tijdens het bezoek 
aan de wijk. Via de website 
www.herinrichtingbeukmolen.nl vindt 
u altijd de meest actuele informatie. Bij 
het onderdeel “Vraag & antwoord” vindt 
u meer informatie en antwoorden op de 
meest gestelde vragen. 

Inspraakprocedure 
In een aparte bijlage kunt u meer lezen 
over de inspraakprocedure, de tijdstip-
pen dat de stukken ter inzage liggen, 
wanneer de wijk wordt ingegaan met de 
posterpanelen en hoe u kunt reageren 
op het ontwerp. Van 23 november tot en 
met 7 december heeft u de mogelijkheid 
om te reageren op het ontwerp. Bij deze 
brief is een “reactieformulier inspraak-
procedure” toegevoegd. Dit formulier 
kunt u inleveren bij de receptie in het 
gemeentehuis of mailen naar het onder-
staande mailadres. 

In gesprek in de Beukmolen 
Op woensdag 23 november 2022 tussen 
16:00 en 19:30 uur bezoeken we uw 
straat in de omgeving van Beukmolen 
met posterpanelen. Kom langs en deel 
uw mening! 

Vragen? Al uw vragen kunt u stellen via het 
e-mailadres beukmolen@papendrecht.nl. 
We hopen u graag te ontmoeten op woens-
dag 23 november!

Afronding inspraakprocedure herin-
richting Grondmolen, Standerdmolen, 
Torenmolen en Vijzellaan/Wieklaan.
De inspraakprocedure voor de genoemde 
straten is grotendeels doorlopen. Als 
afronding wordt het defi nitief ontwerp 
en bijbehorende documenten één week 
ter inzage gelegd van woensdag 23 
november 2022 tot en met woensdag 
30 november 2022 in het gemeentehuis. 
U kunt bij de receptie vragen waar u de 
stukken kunt vinden.
De stukken zijn ook via de website
www.papendrecht.nl/werkzaamheden 
te raadplegen. Met het door het college 
vastgestelde defi nitieve ontwerp is de 
inspraak afgerond.
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Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding 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

Heel Papendrecht Snoeien, rooien en planten van bomen Tot einde 2022

Heel Papendrecht Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting In november en deember 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 weers-
omstandigheden. 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.”

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,  23 november 2022,

Waarnemend burgemeester en  
wethouders 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
•  20 november tot en met 26 november 

2022: Kerk in Actie


