
G E M E E N T E N I E U W S Week 11
Woensdag 16 maart 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moordrecht
•  Middelweg achter 18a en 18b (kadastraal 

bekend onder MDT02 D 3881, 3940, 3942): 
het aanpassen van watergangen (03-03-2022, 
zaaknr. 2022060017)

Zevenhuizen
•  Dorpsstraat 111: het realiseren van een inrit 

(01-03-2022, zaaknr. 2022057574) 
•  kavel 1 Koningskwartier fase 6: het bouwen 

van een vrijstaande villa (28-02-2022, zaaknr. 
2022057052)

•  Knibbelweg naast 85: het bouwen van 
een schuilschuur (02-03-2022, zaaknr. 
2022059729) 

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en  
omgevingsvergunningen (regulier)  

Zevenhuizen
•  Bredeweg 118: het plaatsen van een 

tankplaats (02-03-2022, zaaknr. 2021360667) 
Moordrecht
•  Ambachtweg 10: het uitbreiden van twee 

bedrijfspanden (samenvoeging 8 en 10)  
(03-03-2022, zaaknr. 2022011616) 

•  Bijenkorf 1: het plaatsen van een overkapping 
(04-03-2022, zaaknr. 2021308425) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  de Britten 5: uitbreiding aan de achterzijde van 

de woning op de begane grond en  
1e verdieping (02-03-2022, zaaknr. 
2021246285) 

•  Kleinpolderlaan 43: het plaatsen van een 
dakkapel in het achterdakvlak van de woning 
(02-03-2022, zaaknr. 2022054590)

•  Prins Alexanderlaan 41: het plaatsen van 
twee dakkapellen (02-03-2022, zaaknr. 
2022054128) 

•  Tiber 21: het plaatsen van een dakopbouw 
(02-03-2022, zaaknr. 2022038632) 

Verlenging beslistermijn
Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Hudson 29: het plaatsen van een dakkapel  

(02-03-2022, zaaknr. 2022012120) 
Zevenhuizen
•  Bredeweg 96: het bouwen van een loods  

(03-03-2022, zaaknr. 2022013984) 
•  Noordeinde 3: het verbouwen van een woning 

(04-03-2022, zaaknr. 2022014139) 

Contactgegevens gemeente
E-mail: gemeente@zuidplas.nl
Info: www.zuidplas.nl
Tel: (0180) 330 300

Redactie Gemeentepagina
E-mail: communicatie@zuidplas.nl
Deze gemeentepagina kunt u ook lezen op
www.zuidplas.nl/gemeentepagina

  
 

 06 51 96 46 99

Adviesraad Sociaal Domein 
Zuidplas

Vergadering maandag 21 maart 2022, 
Aanvang 20.00 uur
Plaats  Hervormd Kerkelijk 

Centrum, Nieuwerkerk aan 
den IJssel

Agenda
1. Opening, mededelingen, vaststellen 

agenda
2. Gesprek met de burgemeester nav 

Trends verkend voor Zuidplas
3. Vaststellen verslag van de 

vergadering van 17 januari en 21 
februari

4. Vaststellen van het financieel verslag 
2021

5. Bespreken van en reactie op:
a) het suïcidepreventie aanbod 

en het actualiseren van het 
calamiteitenplan Jeugd uit 
2014. 

b) concept beleidsstuk Aanpak 
mensenhandel in Zuidplas. 

c) eerste conceptvisie van ‘Samen 
veerkrachtig, Programma 
betaalbare Jeugd- en 
Opvoedhulp 2022-2026

6. Nabespreking cursus 21/2 
7. Verslagen/mededelingen vanuit BO, 

AO (17 maart), CKLZ (24 februari) 
en terugkoppeling en actualiteit 
werkgroepen.

8. Rondvraag en sluiting.

Volgende vergadering adviesraad: 
maandag 25 april 2022 
Zie ook: 
www.adviesraadsociaaldomeinzuidplas.nl 

Bekendmakingen

Voor meer informatie over besluiten en 
vergunningaanvragen kunt u terecht op 
www.officielebekendmakingen.nl.

TIP: Als u zich daar online eenmalig 
registreert en abonneert op zoektermen, 
ontvangt u via de mail automatisch de 
publicaties die passen bij uw zoektermen.

Informatie en diensten van alle overheden

Overheid.nl
➤➤

Volg ons op Twitter!
Als eerste op de hoogte zijn 

van het nieuws in de gemeente 
Zuidplas? 

Volg ons dan op 
www.twitter.com/zuidplas.

BEZWAAR OP GROND VAN DE ALGEMENE 
WET BESTUURSRECHT 
Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen 
een verleende vergunning?
Tegen het besluit kunt u op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking 
hiervan een bezwaarschrift indienen bij 
het college van B&W, Postbus 100, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Het bezwaar-
schrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. 
U kunt ook digitaal bezwaar maken via 
www.zuidplas.nl/bezwaar. 
Het is niet mogelijk om al een bezwaarschrift 
in te dienen tegen een ingediende aanvraag 
voor een omgevingsvergunning. Pas wanneer 
er een besluit is genomen op de aanvraag 
en de vergunning wordt verleend of gewei-
gerd, is bezwaar maken mogelijk. 

Kennisgeving ontvangst aanvraag vrij-
stelling voorschriften Activiteitenbesluit 
Milieubeheer Van Hasseltweg 2 in 
Moerkapelle

De ODMH heeft op 21-1-2022 een aan-
vraag om vrijstelling van voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit Milieubeheer ontvangen.
Dit betreft een verzoek om maatwerk voor-
schriften in verband met het lozen van brijn in de 
bodem ter plaatse van de Van Hasseltweg 2 in 
Moerkapelle. De aanvraag is geregistreerd onder 
kenmerk 2022022427.

Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de 
reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoor-
deeld neemt de ODMH namens de gemeente 
Zuidplas een besluit. Dit gebeurt over het 
algemeen binnen acht weken na ontvangst van 
de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort 
als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. 
De termijn kan eventueel ook één keer worden 
verlengd met zes weken.
U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergun-
ning wordt verleend of geweigerd, publiceren 
wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u 
de documenten met informatie over het besluit 
bekijken en bezwaar maken.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met ODMH, via info@odmh.nl of tel:  
088-54 50 000.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WOENSDAG 16 MAART

KOM VANDAAG 
STEMMEN!

KIES VOOR 
ZUIDPLAS

BEDANKT VOOR UW STEM!

Meer informatie: www.zuidplas.nl/verkiezingen

Han Weber - Burgemeester Zuidplas -

Vandaag, 16 maart, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Wij nodigen iedere inwoner van 18 jaar en ouder uit om 
te komen stemmen op de politieke partij en kandidaat 
van zijn/haar keuze.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Bekendmaking 
uitslag 
verkiezingen
Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 
uur vindt de openbare zitting van het 
centraal/hoofd stembureau plaats in 
de raadzaal in het gemeentehuis van 
Zuidplas.
U bent van harte welkom de zitting 
online bij te wonen via de website. 
Gebruik hiervoor de link “live 
vergadering volgen”. 

In deze zitting wordt de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart 2022 bekend gemaakt.

Na bekendmaking wordt de zitting 
tijdelijk geschorst zodat er de 
mogelijkheid is om bezwaren in de 
dienen. Wilt u bezwaar indienen 
dan kunt u zich aanmelden via 
verkiezingen@zuidplas.nl onder 
vermelding van uw naam, tel: en 
e-mailadres, of tel: 0180-330358. U 
ontvangt dan ook de inloggegevens van 
de vergadering, zodat u uw bezwaar 
kunt indienen en toelichten.

Na de zitting ligt het proces-verbaal 
ter inzage 

Voorlopige uitslag
De voorlopige uitslag is woensdag 16 
maart vanaf 22.00 online te volgen via 
de website. 
Gebruik hiervoor de link “live 
vergadering volgen”.
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Home-start ook in Zuidplas
Wat kunnen wij voor jou en je gezin doen?
Kinderen opvoeden is meestal heel leuk. Alleen gaat dat niet altijd even makkelijk. 
Soms is het echt een uitdaging. 

• Hebben je kinderen vaak ruzie met 
elkaar?

• Luistert je kind niet?
• Huilt de baby veel? 
• Zit je puberkind te veel op z’n mobiel? 
• Maakt je kind geen huiswerk?
• Is het te rommelig rond etenstijd? 

Meestal los je de problemen zelf op, 
maar soms heb je er geen energie meer 
voor. Mis je iemand met wie je dit kunt 
bespreken? Vraag dan steun van een van 

onze vrijwilligers. Ze hebben allemaal 
ervaring met opvoeden!

“Je moet mij zien als een goede 
buurvrouw. Je kunt alles met mij 

bespreken. 
Ik luister, geef tips, ik lach, ik leef mee.  

Ik heb tijd en aandacht.” 

Wil je weten wat Home-Start voor jou en 
je gezin kan betekenen? 
Of wil jij van betekenis zijn voor een gezin 
in Zuidplas? 
Neem dan contact met Jaccobine van 
Home-Start op nummer: 06-45 10 76 07 
of mail: jtukker@stichtinghumanitas.nl.

Meer informatie over Home-Start kun je 
ook vinden op: www.home-start.nl 

Hoofdweg-Noord in Nieuwerkerk 
krijgt nieuwe bestrating
Binnenkort wordt een deel van de Hoofdweg-Noord opgeknapt. Er komt nieuwe 
bestrating (klinkers) op het stuk tussen de rotonde bij de Laan van Avant-garde en 
de rotonde Hoofdweg-Europalaan.

Planning
HT Infra start op maandag 21 maart 
met de werkzaamheden. Als alles meezit, 
is het project op vrijdag 22 april 2022 
afgerond. 

Bereikbaarheid
Het werk is opgedeeld in drie fases, 
zodat de panden in de buurt bereikbaar 

blijven. Daarnaast kan de nieuwe 
betonweg tussen de Hoofdweg-Noord 
en Steenbakkerij gebruikt worden om de 
bedrijven te bereiken. 

Kijk voor meer informatie, zoals de 
fasering, locatie van de betonweg en 
contactgegevens, op 
www.zuidplas.nl/hoofdweg-noord. 

NOOR  
BRANDWEERVROUW

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nlBouwplannen?  

Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Bezoek ons 
op Facebook!

Benieuwd naar het Facebook-
account van de gemeente 

Zuidplas? Bekijk onze pagina 
via www.facebook.com/

zuidplas.

Nu ook via 
WhatsApp !

06 - 51 96 46 99


