
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 onder-
houd
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

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van Papen-
drecht maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen:
Voor de activiteit bouwen:
-  op 25 mei 2022 voor het aanpassen van de 
voorgevel  op het adres Brederodelaan 120  
(zaaknummer 2639931);

-  op 25 mei 2022 voor het realiseren van een 
dakopbouw op de huidige aanbouw op het 
adres Brederodelaan 120  
(zaaknummer 2640013);

-  op 26 mei 2022 voor het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning 
op het adres De Hooght 92  
(zaaknummer 2640014);

-  op 27 mei 2022 voor het plaatsen van een 
dakkapel op het adres Standerdmolen 9 
(zaaknummer 2640064).

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 aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papen- 

drecht maken bekend dat voor de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
de beslistermijn is verlengd:
-  op 27 mei 2022 is de beslistermijn verlengd 
voor het intern wijzigen d.m.v. het opdelen 
van de 2 bestaande winkelruimten in drie 
winkelunits en het wijzigen van de voorge-
vel d.m.v. het plaatsen van een nieuwe en-
treepui met dubbele draaideur op het adres 
Markt 167-169 (zaaknummer 2635589). De 
beslistermijn is verlengd van 30 mei 2022 
naar 11 juli 2022;

- Buiten behandeling gelaten aanvragen voor 
een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen buiten behandeling 
hebben gelaten:
-  op 24 mei 2022 voor realiseren van een 
nokverhoging en een dakkapel op het adres 
Lange Tiendweg 85 (zaaknummer 2632547).

- Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van Papen- 
drecht maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 
Voor de activiteit bouwen:
-  op 24 mei 2022 voor het realiseren van een 
gevelwijziging bestaande uit het plaatsen 
van een aluminium entree kozijn met dub-
bele deuren in het bestaande kozijn op het 
adres Veerpromenade 21  
(zaaknummer 2633458);

-  Op 25 mei voor het vervangen van de 

bestaande fiets-/voetgangersbrug (KW070) 
inclusief damwandconstructie t.h.v. het Park 
Noordhoekse Wiel (zaaknummer 2635109).

Voor de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
-  op 23 mei 2022 voor het uitbreiden van de 
woning door middel van een nokverhoging 
op het adres Julianastraat 9  
(zaaknummer 2636766);.

Bekendmaking Overig
Evenementenvergunning VV Papendrecht 
Jubileumfeesten
Op 27 mei 2022 is een vergunning is 
verleend voor het organiseren van twee 
muziekfeesten in een tent op het voetbalveld 
van VV Papendrecht aan de Industrieweg 3 
op vrijdag 24 juni 2022 van 20.00 uur tot 
02.00 uur (silent disco vanaf 00.30 uur) en 
op zaterdag 25 juni 2022 van 20.00 uur tot 
01.30 uur.

Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen en bekendmaking 
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. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift 
blijft de genomen beslissing gelden, in ieder 
geval totdat het college van burgemeester 

Werkzaamheden in Papendrecht

Straat Werkzaamheden Periode

Heel Papendrecht Maaiwerkzaamheden en onkruidbeheersing op verharding Tot en met november 2022 (weersafhankelijk)

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied Vanaf 28 maart 2022

Margriethof Bestratingswerkzaamheden parkeervakken en trottoir Vanaf half mei 2022 tot begin juni 2022

Haltes Kennedylaan, Viaduct N3 oost, Westkil, Noordkil, 
Matenasche Scheidkade en Kooyhaven

Aanpassen bushaltes voor HOV en R-net buslijnen in  
Papendrecht

Vanaf eind mei 2022 tot half september 2022

Tiendzone (omgeving Zaling en Zuidkil) Aanleg bruggen Vanaf eind mei 2022 tot begin 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 werkzaamhe-
den 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.”

Inspraak herinrichting Grondmolen, Standerdmolen & Torenmolen
In december 2021 zijn de straten in de 
omgeving van Grondmolen, Torenmolen 
en Standerdmolen bezocht met een 
rijdende picknicktafel. De bewoners zijn 
geïnformeerd over de voorgenomen 
onderhoudsplannen en in de gelegenheid 
gesteld om aan te geven wat ze van de 
straatinrichting vinden en of knelpunten 
worden ervaren. De opgehaalde informa-
tie is verwerkt in een schetsontwerp.

Informatie over het schetsontwerp
Het schetsontwerp is online, op het 
gemeentehuis of tijdens het wijkmoment 
te raadplegen. Naast het schetsontwerp 
is het onderliggende ambitiedocument 
in te zien. In dit document wordt een 
toelichting gegeven op het ontwerp en de 
uitgangspunten. 

 
Voor meer informatie over het project 
kunt u ook de speciaal aangemaakte 
websites www.herinrichtinggrondmolen.
nl, www.herinrichtingstanderdmolen.nl en 
www.herinrichtingtorenmolen.nl raadple-
gen. Bij het onderdeel “Vraag & antwoord” 
vindt u meer informatie en antwoorden 
op de meest gestelde vragen. 

Inspraakprocedure
Omwonenden en belanghebbenden 
kunnen tussen 25 mei en 10 juni kennis-
nemen van het schetsontwerp. Bewoners 
krijgen op 24 mei een informatiebrief.  
De documenten staan dan ook op  
www.papendrecht.nl en liggen op de  
leestafel in het gemeentehuis. 

Inloopmoment
Op woensdag 1 juni 2022 van 14:30 tot  

 
17:30 uur en vrijdag 10 juni 2022 van 
14:30 tot 17:30 uur wordt nogmaals de 
wijk in gegaan met een rijdende picknick-
tafel. Kom langs, neem plaats aan de tafel 
en deel uw mening!

Reageren op het ontwerp
Tot en met 10 juni kunt u schriftelijk 
reageren op het schetsontwerp. Uw reactie 
kunt u indienen bij het team BOR van de 
gemeente Papendrecht, werkvoorbereiding, 
Antwoordnummer 44, 3350 VB Papend-
recht. U kunt uw reactie ook per mail stu-
ren naar het algemene e-mailadres grond-
molen@papendrecht.nl onder vermelding 
van “IVP Grondmolen en omgeving”. 

U wordt via het gemeentenieuws en 
gemeentelijke website op de hoogte 
gehouden over de verdere procedure.

en wethouders op het bezwaarschrift heeft 
beslist. Dit geldt niet indien de beslissing 
gebonden is aan een termijn die van rechts-
wege verloopt. 

Indien belanghebbenden de beslissing op 
het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, 
kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voor-
lopige voorziening) vragen bij de Voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Rotterdam, 
Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het 
verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht, 1 juni 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:
•  29 mei t/m 4 juni 2022  

Prins Bernhard Cultuurfonds 
•  5 t/m 11 juni 2022  

EpilepsieNL


