
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

Word lid van het digitale
Bewonerspanel Papendrecht

wwww.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel

Kennisgeving ontwerpbeschikking ambshalve wijziging/actuali-
satie omgevingsvergunning
Z-19-346892

Het college van burgemeester en wethouders van Papen-
drecht maakt bekend dat zij op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de eerder verleende omgevings-
vergunning van TotalEnergies Marketing Nederland N.V. (op-
richtingsvergunning d.d. 17 juni 1993 kenmerk: DWM/58194) 
ambtshalve willen wijzigen. Het betreft de inrichting, zijnde 
een tankstation inclusief LPG en verkooppunt, gelegen aan de 
Burgemeester Keijzerweg 2 te Papendrecht.

Inzage
De ontwerpbeschikking ligt van 10 november 2022 tot en 
met 23 december 2022 ter inzage. De ontwerpbeschikking 
kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien 
op de leestafel in het gemeentehuis van Papendrecht of op 
afspraak (telefoonnummer 14078)

Zienswijzen 
Binnen zes weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking 
ter inzage is gelegd, kan eenieder daarover zienswijzen 
nbrengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezon-
den aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Wanneer u niet reageert op het ontwerpbesluit, kunt u later 
ook niet reageren op het defi nitieve besluit.

Voornemen tot verhuur van gemeente-
grond ten behoeve van volkstuin/grasland: 
-  Achter Westeind 206 percelen Tuin B, C, D 
en A-7. 

-  Tiendzone volkstuin percelen kavel 29B 
en 36B.

- Tiendzone grasland perceel kavel 4.

Algemene informatie
De gemeente Papendrecht publiceert 
hierbij het voornemen te verhuren: 
•  volkstuin Westeind Tuin B, circa 122m2, 

kadastrale aanduiding Papendrecht A 
7175(ged.);

•  volkstuin Westeind Tuin C, circa 122m2, 
kadastrale aanduiding Papendrecht A 
7175 (ged.);

•  volkstuin Westeind Tuin D, circa 143m2, 
kadastrale aanduiding Papendrecht A 
7175 (ged.);

•  volkstuin Westeind A-7, circa 73m2, 
kadastrale aanduiding Papendrecht A 
8113 (ged.);

•  volkstuin Tiendzone 29B, circa 265m2, 
kadastrale aanduiding Papendrecht C 
4860 (ged.);

•  volkstuin Tiendzone 36B, circa 210m2, 
kadastrale aanduiding Papendrecht E 
1242 (ged.);

•  grasland Tiendzone 4, circa 2770m2, 
kadastrale aanduiding Papendrecht C 
4860 (ged.);

De gemeente Papendrecht geeft aan 
waarom er op grond van objectieve, 
toetsbare en redelijke criteria slechts één 
serieuze gegadigde in aanmerking komt 
voor voornoemde uitgifte. 

Toelichting één serieuze gegadigde
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet 
motiveren waarom er maar één gegadig-
de partij in aanmerking komt voor deze 
verschillende verhuren. De gemeente 
Papendrecht is voornemens de gronden 
te verhuren aan steeds de eerstvolgende 
die op de wachtlijst voor volkstuinen, 
respectievelijk grasland, van de gemeente 
Papendrecht genoteerd staat. 
Bent u van mening dat u ook in aanmer-
king dient te komen voor voornoemde 
uitgifte omdat u interesse heeft in het 
huren van een perceel volkstuin dan wel 
grasland én ook aan de gestelde criteria 
kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk 
en gemotiveerd uiterlijk 7 december 2022 
om 12.00 uur (20 werkdagen na publica-
tiedatum) aan de gemeente Papendrecht 

kenbaar maken. In dat geval onderzoekt de 
gemeente Papendrecht alsnog of er inder-
daad meer dan één serieuze gegadigde in 
aanmerking komt. U ontvangt binnen vier 
weken na sluiting reactietermijn schriftelijk 
bericht van de gemeente Papendrecht over 
de beslissing en het vervolgtraject.

Kenbaar maken van interesse
Het kenbaar maken van interesse doet 
u door binnen voornoemde termijn een 
e-mail te sturen naar 
mijnzaak@papendrecht.nl, met in de 
onderwerpregel vermelding van het 
betreffende stuk grond: 
•  2022-0142299, interesse inzake huur 

volkstuin Westeind Tuin B”
•  2022-0165299, interesse inzake huur 

volkstuin Westeind Tuin C” 
•  2022-0168210, interesse inzake huur 

volkstuin Westeind Tuin D”  
•  2022-0179873, interesse inzake huur 

volkstuin Westeind A-7”  
•  2022-0162189, interesse inzake huur 

volkstuin Tiendzone 29B”  
•  2022-0142238, interesse inzake huur 

volkstuin Tiendzone 36B”  
•  2022-0119592, interesse inzake huur 

grasland Tiendzone 4”  

Omgevingsvergunningen

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

- Verlengde beslistermijn ingediende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Pa-
pendrecht maken bekend dat voor de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning de beslistermijn is verlengd:
-  op 2 november 2022 is de beslistermijn 

verlengd voor het plaatsen van een dak-
kapel op het voordakvlak op het adres 
Staartmolen 9 (zaaknummer 2646257). 
De beslistermijn is verlengd van 10 no-
vember 2022 naar 22 december 2022.

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

behandeling hebben gelaten:
-  op 1 november 2022 voor het (ver)

plaatsen van een dakkapel op het voor-
dakvlak van de woning L. van Deijssel-
straat 10 (zaaknummer 2646267).

- Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van 
Papendrecht maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning(en) 
hebben verleend: 

Voor de activiteit strijdig gebruik:
-  op 4 november 2022 voor het wijzigen 

van het gebruik (werkplaats t.b.v. van 
bedrijf) op het perceel Oosteind 74 
(zaaknummer 2641693).

Voor de activiteit kappen:
-  op 4 november 2022 voor het kappen 

van 3 hartbladige elzen ter hoogte van 
de Staringlaan 82 en 1 zwarte els aan 
de Grondmolen 69. De bomen hebben 

afstervingsverschijnselen of zijn al dood 
(zaaknummer 2647337).

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 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,  9 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:
•  6 november tot en met 12 november 

2022: Alzheimer Nederland
•  13 november tot en met 19 november 

2022: Het Gehandicapte Kind
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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

Oostkil Aansluiting warmtenet t.b.v. Kombuis Tot half november 2022

Fietspad Burgemeester Keijzerweg tussen de Veerweg en 
de Kennedylaan

Groenwerkzaamheden Tot begin november 2022

Wipmolen Herinrichting plein Tot begin december 2022

De Kooy Baggerwerkzaamheden Vanaf half november 2022 tot eind november 2022

Heel Papendrecht Snoeien, rooien en planten van bomen Tot einde 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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