
Voor actuele openingstijden en dienstverle-
ning 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

Word lid 
van het digitale  
Bewonerspanel  

Papendrecht
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

P.C. Hooftlaan 180 Papendrecht, bekend-
makingen: ontwerpbestemmingsplan, 
ontwerpbesluit Hogere waarden Wet ge-
luidhinder en m.e.r.-beoordelingsbesluit.
Het college van burgemeester en 
wethouders van Papendrecht maakt 
bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerp-
bestemmingsplan ‘P.C. Hooftlaan 180’ 
met ingang van donderdag 30 juni 2022 
tot en met woensdag 10 augustus 2022 
voor een ieder ter inzage ligt in het ge-
meentehuis (NL.IMRO.0590.BPPCHooft-
laan180-2001).

Ligging plangebied
Het plangebied bevindt zich aan de rand 
van het centrum van Papendrecht. De 
locatie is gelegen in de wijk Westpolder 
en wordt ten noordoosten omsloten 
door een watergang parallel aan de P.C. 
Hooftlaan, ten westen door de Elimkerk, 
ten zuiden door woonbebouwing aan 
de Schooldwarsstraat en ten zuidoos-
ten door een woongebouw van Woon-
kracht10 aan de Markt. 
Het plangebied staat kadastraal bekend 
als Gemeente Papendrecht, Sectie A,  
perceel 8077 (ged.) en heeft een opper-
vlakte van ca. 1.825 m2. 
Het huidige gebouw aan de P.C. Hooft-
laan 180 wordt gesloopt. Op de vrijge-
komen plek en op het huidige openbare 
parkeerterrein ontstaat dan ruimte om 
een woongebouw te realiseren. Het ont-
werpbestemmingsplan maakt nieuwbouw 
mogelijk voor maximaal 30 appartemen-
ten, gericht op starters. Op eigen terrein 
worden parkeerplaatsen gerealiseerd 
voor bewoners en bezoekers. Voor de 
naastgelegen kerk wordt een nieuwe 
ontsluiting gerealiseerd. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de 
bijbehorende bijlagen kunnen tijdens 
openingstijden op werkdagen worden 
ingezien op de leestafel in het gemeen-
tehuis of op afspraak (telefoonnummer 
14078). De stukken zijn ook digitaal in te 
zien op  www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0590.BPPCHooftlaan180-2001).

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Tijdens de termijn van terinzagelegging 
bestaat voor een ieder de mogelijkheid 
schriftelijk op de stukken te reageren 
door middel van het indienen van een 
zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen 
bij de gemeenteraad van Papendrecht, 
Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het is 
niet mogelijk om uw zienswijze telefo-
nisch of mondeling kenbaar te maken.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Het college maakt op grond van artikel 
110c van de Wet geluidhinder bekend 
dat het ten behoeve van de vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘P.C. Hooftlaan 
180 te Papendrecht’ toepassing wil geven 

aan artikel 110a van de Wet geluidhin-
der. Het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden 
Wet geluidhinder bestemmingsplan P.C. 
Hooftlaan 180 te Papendrecht’ ligt met 
ingang van donderdag 30 juni 2022 tot 
en met woensdag 10 augustus 2022 voor 
een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen ontwerp-hogere waarden 
besluit
Tijdens de termijn van terinzagelegging 
bestaat voor een ieder de mogelijkheid 
schriftelijk op de stukken te reageren 
door middel van het indienen van een 
zienswijze. U kunt uw zienswijze indie-
nen bij het College van burgemeester en 
wethouders van Papendrecht, Postbus 
11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet 
mogelijk om uw zienswijze telefonisch of 
mondeling kenbaar te maken.

M.e.r.-beoordelingsbesluit P.C. Hooftlaan 
180 te Papendrecht 
Burgemeester en wethouders van  
Papendrecht maken, gelet op artikel 7.17 
van de Wet milieubeheer, bekend dat 
zij op 22 maart 2022 hebben besloten 
om geen Milieu Effect Rapportage op te 
stellen ten behoeve van de planvorming 
omtrent het plangebied P.C. Hooftlaan 
180 te Papendrecht. 
Ingevolge het bepaalde in de Wet milieu-
beheer en het Besluit milieueffect- 
rapportage dient de realisatie van het 
woongebouw aan de P.C. Hooftlaan 180 
te worden aangemerkt als een stedelijke 
ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat 
dient te worden beoordeeld of voor de 
voorgenomen activiteit een Milieu Effect 
Rapport (MER) moet worden opgesteld. 
In de toelichting van het ontwerp be-
stemmingsplan is uiteengezet dat geen 
belangrijke nadelen voor het milieu zijn 
te verwachten als gevolg van de realisa-
tie van het woongebouw. Dit wordt on-
dersteund door diverse onderzoeken die 
ten grondslag liggen aan deze conclusie. 
De stukken met betrekking tot het m.e.r. 
beoordelingsbesluit maken onderdeel 
uit van het ontwerpbestemmingsplan 
‘P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht’. Dit 
ontwerp ligt met bijbehorende stukken 
met ingang van donderdag 30 juni 2022 
tot en met woensdag 10 augustus 2022 
voor een ieder ter inzage op de leestafel 
in het gemeentehuis.  
Daarnaast is het plan digitaal te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsbescherming m.e.r. beoordelings-
besluit
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt deze beoordeling 
beschouwd als een voorbereidingsbeslis-
sing, waartegen geen zelfstandig bezwaar 
of beroep openstaat tenzij deze beslissing 
de belanghebbende, los van het voor te 
bereiden besluit, rechtstreeks in zijn  
belang treft. U kunt uw reactie omtrent 
het beoordelingsbesluit kenbaar maken 

in het kader van de procedure van het 
uiteindelijke besluit.  

Bekendmaking verleende exploitatiever-
gunning Veerpromenade 21

Op 14 juni 2022 is aan Mitra De Nieuwe 
Bourgondiër een definitieve exploitatie-
vergunning verleend voor het exploite-
ren van een horecabedrijf op het adres 
Veerpromenade 21. 

Tegen dit besluit kan een ieder die 
door het besluit, dat met de openbare 
voorbereidingsprocedure tot stand is 
gekomen, rechtstreeks in haar belang 
meent te zijn getroffen, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht, binnen zes 
weken na bekendmaking beroep instel-
len bij de rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM 
te Rotterdam. Geen beroep kan worden 
ingesteld wanneer diegene redelijkerwijs 
kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijzen naar voren heeft gebracht.

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 omge-
vingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
-  op 22 juni 2022 voor legalisatie van 

rookgasafvoer op het adres Klaproos-
straat 38  (zaaknummer 2641968);

-  op 23 juni 2022 voor revitalisering 
van 10 woningen op het Weense plein 
(zaaknummer 2642026).

Voor de activiteit strijdig gebruik bestem-
mingsplan:
-  op 17 juni 2022 voor een kruimelver-

gunning tbv werkzaamheden Eastend 
Engineering op het adres Oosteind 74 
(zaaknummer 2641693);

-  op 21 juni 2022 voor afwijken beheers-
verordening voor gewenste bedrijfs-
voering op het adres Coornhertstraat 8 
(zaaknummer 2641904).

Voor de activiteit brandveilig gebruik:
-  op 21 juni 2022 voor brandveilig 

gebruik op het adres Meentpassage 46  
(zaaknummer 2641799).

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. 

Gemeente Papendrecht, ingediende aanvraag omgevingsvergunning 
Boudewijn Onderwaterlaan 19 te Papendrecht (Z-22-410240)
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Papendrecht maken bekend dat 
zij op 15 juni 2022 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning hebben  

 
ontvangen voor het realiseren van een 
gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen.
Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan  

 
op dit moment geen bezwaar of beroep 
worden ingediend. Dat kan pas nadat het 
college over deze aanvraag heeft beslist. 
Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

Papendrecht, 29 juni 2022

Burgemeester en wethouders van  
Papendrecht,

de secretaris,
J.M. Ansems, MSc

de waarnemend burgemeester,
mr. drs. A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collectes 
In het collecterooster van het CBF zijn de 
volgende goede doelen opgenomen voor 
het houden van collectes:
-  26 juni t/m 2 juli 2022:  

Nationaal MS Fonds
-  4 juli tot en met 9 juli 2022:  

Stichting Hartekind (vrije periode)
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Tijdens openingstijden 

binnen één uur 

een reactie

06-40570379 
WHATSAPP

Oproep rechthebbenden i.v.m. verlengen graf- en onderhoudsrecht
Conform Artikel 6, lid 6 van de beheersverordening algemene be-
graafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande 
particuliere graven benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de 
uitgiftetermijn te verlengen. De aan hen gerichte correspondentie kwam 
als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de 
correspondentie te verzenden omdat het laatst bekende adres niet meer 
actueel was of de rechthebbende reeds overleden was.
Middels deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden 
zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden. Indien een reactie 
uitblijft, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publica-
tie aan de gemeente Papendrecht.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de administratie 
van de algemene begraafplaats Papendrecht, Markt 22, 3351 PB 
Papendrecht, telefoon 14078 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl

vak grafnr. waarin begraven begraafdatum

Ft 004 De heer J.L. van der Leer en
Mevrouw P.C. van der Leer-Dekker

26-10-1972 en
14-11-1997

Ft 217 Mevrouw A. Verheul en
De heer A.C. Romeijn

27-02-1967 en
11-10-1974

Ft 298
De heer D.M. de Waard en
Mevrouw M. de Waard-van der 
Vlugt

05-07-1977 en
05-07-2001

Ft 475 De heer J. Vink en 
Mevrouw P. Kok

13-01-1982 en
02-05-1983

Ft 478 De heer A. Booij 31-03-1982

Ft 481 Mevrouw A. Huisman en
De heer T. Verdooren

29-03-1982 en
22-08-1983

Ft 485 De heer C. de Jager 19-05-1982

Ft 487 Mevrouw B. Brouwer en
De heer J. van Veen

22-05-1982 en
16-05-1987

Ft 496 De heer H. Visser en
Mevrouw L. Nederlof

23-10-1982 en
01-11-1991

Ft 497 De heer D. van der Geer en
Mevrouw E.A.H. van Roemburg

15-11-1982 en
03-07-1987

RK 020 De heer R. Windhorst en
Mevrouw A. Thiron

23-06-1982 en
22-12-1995

vak grafnr. Asbus/urn van wijlen Bestemmingsdatum

UM 026
Mevrouw A. Swijneburg-
Lakerveld en de heer 
H. Swijnenburg

29-11-2002 en
08-08-2013

Oproep rechthebbenden i.v.m. verlengen plaatsings- en onderhoudsrecht
Conform Artikel 7, lid 6 van de beheersverordening algemene be-
graafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande 
urnenplaatsen in de urnenmuur benaderd om hen in de gelegenheid te 
stellen de uitgiftetermijn te verlengen. De aan hen gerichte correspon-
dentie kwam als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het 
niet mogelijk de correspondentie te verzenden omdat het laatst beken-
de adres niet meer actueel was of de rechthebbende reeds overleden 
was.
Middels deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden 
zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden. Indien een reactie 
uitblijft, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publica-
tie aan de gemeente Papendrecht.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de administratie 
van de algemene begraafplaats Papendrecht. Markt 22, 3351 PB 
Papendrecht, telefoon 14078 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl 

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Onkruid beheersing op verharding + 
maaiwerkzaamheden

Tot en met november 2022 (weersafhankelijk)

Land van Matena Defi nitieve inrichting woongebied Vanaf 28 maart 2022

Haltes Kennedylaan, Viaduct N3 oost, West-
kil, Noordkil, Matenasche Scheidkade en 
Kooyhaven

Aanpassen bushaltes voor HOV en R-net 
buslijnen in Papendrecht Tot half september 2022

Heel Papendrecht Maaien sloten Tot eind juli 2022

Paltrokmolen Bestratingswerkzaamheden Tot half juli 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 weggebrui-
kers 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.”


