G E M E E N T E N I E U W S
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.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Moerkapelle
• Herenweg: het aanleggen van een dam en
uitpad (18-01-2022, zaaknr. 2022018646)
• Bredeweg 31: het bouwen van een bedrijfsruimte en een wasstraat (19-01-2022, zaaknr.
2022020433)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Noorsestraat 2: het plaatsen van een aanbouw
aan de zijkant van de woning (24-01-2022,
zaaknr. 2022024123)
• achter Hoogeveenenweg 30 (kadastraal bekend
onder sectie D, nummer 2598): het plaatsen
van een variantloods (19-01-2022, zaaknr.
2022020376)
Zevenhuizen
• Bredeweg 96: het bouwen van een loods
(12-01-2022, zaaknr. 2022013984)
• Rottekade 23 a: het plaatsen van een aanbouw
(21-01-2022, zaaknr. 2022022043)
Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)
Moordrecht
• Meester Lallemanstraat 2: het plaatsen
2 dakkapellen voor- en achterzijde en
vervangen voorgevelkozijn (19-01-2022,
zaaknr. 2021341225)
• Narcisstraat 25: het vervangen en isoleren
van de gevels en het plaatsen van een kozijn
(24-01-2022, zaaknr. 2021315970)
• Uiterwaard 79: het vergroten van de Vlonder
(20-01-2022, zaaknr. 2021340135)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Irisveld 11: het plaatsen van dakkapellen en
een terrasoverkapping (20-01-2022, zaaknr.
2021360948)
Zevenhuizen
• De Fuut 29: het plaatsen van een dakkapel in
het voordakvlak van de woning (24-01-2022,
zaaknr. 2022013898)
• ter hoogte van N219 (ZVH02 G2543) en
Bredeweg (Zvh02 G2539): het aanleggen
van tijdelijke in- en uitritten en permanente
calamiteitenuitrit (24-01-2022, zaaknr.
2021334971)
Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (uitgebreid)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Bermweg 23 (kadastraal bekend als NWK03
A7704): het brandveilig gebruiken van
een tijdelijke school (19-01-2022, zaaknr.
2021179124)
Verlenging beslistermijn
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Kadastraal perceel E, 885 NWK03 A en B: het
uitvoeren van werkzaamheden (aanleg 2 tijdelijke weilanddepots (max.4 jaar) (17-01-2022,
zaaknr. 2021317117)
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bermweg 23 (kadastraal
bekend als NWK03 A7704) in Nieuwerkerk
aan den IJssel
Op 19 januari 2022 heeft de ODMH namens de
gemeente Zuidplas een besluit genomen op de
aanvraag met kenmerk 2021179124. Dit betreft
het brandveilig gebruiken van een tijdelijke school

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

ter plaatse van de Bermweg 23 (kadastraal
bekend als NWK03 A7704) in Nieuwerkerk aan
den IJssel. De vergunning is toegekend. Het
besluit betreft de volgende onderdelen:
• brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage bij de gemeente Zuidplas.
De inzageperiode is zes weken en start op de
eerste werkdag na de publicatiedatum van
deze bekendmaking. Een dag na de start van
inzageperiode start de beroepstermijn. De
inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes
weken na de start van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode
van zes weken een beroepschrift indienen bij
de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn
vangt aan met ingang van de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is, kan de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige voorziening te
treffen.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de ODMH, via info@odmh.nl of tel: 088-54
50 000.
Kennisgeving besluit op aanvraag intrekking
omgevingsvergunning op verzoek Bredeweg
144 in Zevenhuizen
Op 26 januari 2022 heeft de ODMH namens de
gemeente Zuidplas een besluit genomen op de
aanvraag met kenmerk 2021294518. Dit betreft
het intrekken van de vergunning voor Weerheim
Carsupport B.V. op het perceel Bredeweg 144
in Zevenhuizen vanwege de verwijdering van
de LPG-tank. Het verzoek om intrekking is
toegekend. Het besluit betreft de volgende
onderdelen:
• milieuvergunning
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage bij de gemeente Zuidplas.
De inzageperiode is zes weken en start op de
eerste werkdag na de publicatiedatum van
deze bekendmaking. Een dag na de start van
inzageperiode start de beroepstermijn. De
inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes
weken na de start van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode
van zes weken een beroepschrift indienen bij
de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn
vangt aan met ingang van de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is, kan de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige voorziening te
treffen.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de ODMH, via info@odmh.nl of tel: 088-54
50 000.
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
“‘t Lage, Moordrecht”
Burgemeester en wethouders geven op grond van
artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) kennis van, dat de gemeenteraad bij besluit
van 21 december 2021 het bestemmingsplan
“‘t Lage, Moordrecht” gewijzigd heeft vastgesteld.
Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de zuidwestzijde
van de kern van Moordrecht, gelegen tussen

de Nicolaas Beetslaan en de Vierde Tochtweg.
Het plangebied is kadastraal bekend onder de
gemeente Moordrecht, sectie C, percelen 3528,
5638 (deels) en 5580.
Inhoud van het plan
Het plan maakt het realiseren van 85 woningen
mogelijk.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan
met de daarbij bijbehorende stukken liggen met
ingang van donderdag 3 februari 2022 gedurende
zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum
van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te
Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegen betaling van
leges kan een afschrift verstrekt worden van
de ter inzage gelegde stukken. De stukken zijn
in deze periode digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.
BptLageMrd-Va01). Op de website van de
gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) is het plan
tevens als pdf-bestand in te zien onder het kopje
In Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen
> Bestemmingsplannen in voorbereiding >
Moordrecht > ‘t Lage.
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Indien u niet in
de gelegenheid bent geweest om zienswijzen
tegen dit bestemmingsplan in te dienen en
u kunt niet aantonen dat u daartoe door
omstandigheden niet in staat bent geweest,
dan kunt u slechts beroep aantekenen tegen de
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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 bezwaarschrift 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 geweigerd, is bezwaar maken mogelijk.

gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan.
Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een
voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u
aan de voorzieningenrechter van voornoemde
afdeling. Voor het in behandeling nemen van een
beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn
aﬂoopt, tenzij toepassing wordt gegeven aan
artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
of wanneer om een voorlopige voorziening wordt
verzocht.

Bekendmaking verlopen graftermijnen Zuidplas 2021
Datum: januari 2022
Op grond van art. 30 lid 1 van de
Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaatsen Zuidplas, maakt het college het
volgende bekend:
Onderstaand overzicht bevat de grafnummers
waarvan de termijn verstreken is in het jaar
2021 en welke in de toekomst geruimd gaan
worden. Nabestaanden waarvan het adres bij de

begraafplaatsadministratie bekend is, zijn per
brief geïnformeerd over de verlopen graftermijn
en de verschillende mogelijkheden. Bij graven
waarvan geen adres van de nabestaande bij de
administratie bekend is, zijn er bordjes geplaatst.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met cluster begraafplaatsen via tel: 0180 – 330
300 of via begraafplaats@zuidplas.nl.

Begraafplaats Middelweg
Grafnummer

Grafsoort

Naam overledene

Termijn
Ingangsdatum

Termijn
Einddatum

A\14 onder

Algemeen graf
10 jaar

Kooiman-Kaulartz, Adriana
Frederika Wilhelmina

25-5-2011

4-7-2021

A\14 boven

Algemeen graf
10 jaar

Arreman-Bouwmeester, Maria

25-5-2011

4-7-2021

B143

familiegraf

Oosterom, Johannes Cornelis
en Verboom, Maria Bertha

22-9-2001

22-9-2021

B146

familiegraf

Vincent, Jaan en De Klerk,
Johanna Jacoba Maria

31-10-2001

31-10-2021

Begraafplaats Westhage
Grafnummer

Grafsoort

Naam overledene

Termijn
Ingangsdatum

Termijn
Einddatum

326 onder

Algemeen graf
10 jaar

Rog, Wouter

14-1-2011

31-1-2021

326 boven

Algemeen graf
10 jaar

Waal, Leendert Paulus

14-1-2011

31-1-2021

366 onder

Algemeen graf
10 jaar

Ruiter, Jacoba

23-4-2011

1-6-2021

366 boven

Algemeen graf
10 jaar

Bregman, Neeltje

23-4-2011

1-6-2021

367 onder

Algemeen graf
10 jaar

Verbeek, Albert

20-6-2011

25-7-2021

367 boven

Algemeen graf
10 jaar

Boevé-Polderman, Elisabeth
Barendina

20-6-2011

25-7-2021

368 onder

Algemeen graf
10 jaar

Hofman, Abraham

22-9-2011

25-10-2021

368 boven

Algemeen graf
10 jaar

Helden, Jacob

22-9-2011

25-10-2021

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

06 51 96 46 99
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Begraafplaats Zevenhuizen
Grafnummer

Grafsoort

Naam overledene

Termijn
Ingangsdatum

Termijn
Einddatum

0407 onder

Algemeen graf 10 jaar

Elswijk, Marinus

14-1-2011

23-4-2021

0407 boven

Algemeen graf 10 jaar

Mes-van Gammeren,
Catharina

14-1-2011

23-4-2021

4037 boven

Algemeen graf 10 jaar

Krans-Boeren, Jannigje

6-6-2011

18-8-2021

4037 onder

Algemeen graf 10 jaar

Kleef-van ‘t Woudt,
Evertje

6-6-2011

18-8-2021

50

familiegraf

Dullaard-van den Berg,
Petronella Sophia en
Dullaard, Pieter

9-5-1936

19-3-2021

134

familiegraf

De Koning-van der Graaf,
Neeltje en Pieter de
Koning

10-1-1952

1-1-2021
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B1290

Particulier graf (1 laag)

Kroese, Lucas Hermanus

23-12-1991

31-12-2021

B1299

Particulier graf (1 laag)

Arie Blom

21-10-1991

31-12-2021

B1305

Particulier graf (1 laag)

Eli Snoek

12-8-1991

31-12-2021

B1306

Particulier graf (1 laag)

Snoek-Lekkerkerk,
Adriaantje Neeltje

12-8-1991

31-12-2021

B1312

Particulier graf (1 laag)

de Kreij-Spruijt, Arigje

11-6-1991

31-12-2021

B5059 RK

Particulier graf (1 laag)

Dumas, Eleonora
Elisabeth

15-5-2001

31-12-2021

B5060 RK

Particulier graf (1 laag)

Bakker, Leonardus

1-5-2001

31-12-2021

B5090 RK

Particulier graf (1 laag)

Kool, Theodorus
Johannes

7-8-1991

31-12-2021

B5091 RK

Particulier graf (1 laag)

Kool-Streef, Adriana

7-8-1991

31-12-2021

B5262

Particulier graf (1 laag)

Oudijk, Karolina
Willemijntje

16-1-1996

31-12-2021

B5592

Particulier graf (1 laag)

Eradus, Bertus

8-11-2001

31-12-2021

B5593

Particulier graf (1 laag)

gereserveerd

8-11-2001

31-12-2021

2234

familiegraf

Willem Metselaar

27-4-1991

1-5-2021

2279

familiegraf

Schurink-de Jong,
Margien Catrienna Alida
en Arend Schurink

17-10-1991

31-10-2021

B5594

Particulier graf (1 laag)

van Hof, Willem Jacobus

22-10-2001

31-12-2021

3050

familiegraf

Van der Kraan, Thomas

22-2-2001

22-2-2021

B5640

Particulier graf (1 laag)

Bianchi, Cornelis Marie

16-10-2001

31-12-2021

U3

plaats urnentuin

Lengkeek-van den Berg,
Antje

14-4-2011

23-5-2021

B5641

Particulier graf (1 laag)

Klein-Verkaik, Neeltje
Wouttrina

15-10-2001

31-12-2021

U13

plaats urnentuin

gereserveerd

1-9-2016

1-9-2021

B5642

Particulier graf (1 laag)

Cornelis Klein

15-10-2001

31-12-2021

U23

plaats urnentuin

Engelen-van Bergen,
Rosemarie Ilse

10-6-2011

10-6-2021

B5645

Particulier graf (1 laag)

Poot-van Erk, Egberdina

5-9-2001

31-12-2021

Eichhorn-Roepers,
Maaike Alida

3-11-2011

3-11-2021

B5646

Particulier graf (1 laag)

Aart Verboom

31-8-2001

31-12-2021

B5647

Particulier graf (1 laag)

Olsthoorn-Verschuur,
Annemarie Jacoba

15-8-2001

31-12-2021

B5654

Particulier graf (1 laag)

Anton van Vliet

27-12-2001

31-12-2021

B5728

Particulier graf (1 laag)

gereserveerd

9-5-2001

31-12-2021

B5734

Particulier graf (1 laag)

Hoogerwaard-Montenij,
Anna

5-6-2001

31-12-2021

B5735

Particulier graf (1 laag)

Paulus Hoogerwaard

5-6-2001

31-12-2021

B5739

Particulier graf (1 laag)

Harmen Slagt

16-7-2001

31-12-2021

B5760

Particulier graf (1 laag)

Plazier-van Doorn,
Arnolda Johanna
Rudolfine

2-1-2001

31-12-2021

B5761

Particulier graf (1 laag)

Dirk Reichard

8-1-2001

31-12-2021

B5762

Particulier graf (1 laag)

de Roode-de Jong, Tjitske 8-2-2001

31-12-2021

B5764

Particulier graf (1 laag)

van Mannekes, Dirk

21-2-2001

31-12-2021

B5765

Particulier graf (1 laag)

Sturrus-Boogaard,
Mijntje Johanna

19-3-2001

31-12-2021

B5767

Particulier graf (1 laag)

Verweij, Klaas Aart

23-4-2001

31-12-2021

B5768

Particulier graf (1 laag)

Verdoold, Dirk

1-5-2001

31-12-2021

B5769

Particulier graf (1 laag)

Stam, Jacob

3-5-2001

31-12-2021

U003/4

urnennis

Korevaar-van Oosterom,
Josijntje

17-12-1996

17-12-2021

U0027

urnennis

Lucas-Ronde, Agatha

21-12-2001

21-12-2021

U0028

urnennis

Lucas, Jacob

21-12-2001

21-12-2021

U0031

urnennis

Vegter, Dirk Johannes

3-10-2001

3-10-2021

U67

plaats urnentuin

Begraafplaats Essehof
Grafnummer

Grafsoort

Naam overledene

Termijn
Ingangsdatum

Termijn
Einddatum

C\6207 boven

Algemeen graf 10 jaar

Verhaar-de Waal, Judika
Hendrika

6-12-2010

31-12-2021

C\6207 onder

Algemeen graf 10 jaar

Mark-Kooistra, Grietje
Antje

6-12-2010

31-12-2021

C\6208 boven

Algemeen graf 10 jaar

Jong, Bernhard

10-2-2011

31-12-2021

C\6208 onder

Algemeen graf 10 jaar

Damsteeg-Kreuk,
Cornelia

10-2-2011

31-12-2021

C\6209 boven

Algemeen graf 10 jaar

Jong, Pieter

9-3-2011

31-12-2021

C\6209 onder

Algemeen graf 10 jaar

Erk, Cornelis

9-3-2011

31-12-2021

C\6210 onder

Algemeen graf 10 jaar

Kok-Baas, Wilhelmina
Maria

30-3-2011

31-12-2021

C\6210 boven

Algemeen graf 10 jaar

Spruyt-Verkaik, Johanna
Geertruida

30-3-2011

31-12-2021

C\6211 onder

Algemeen graf 10 jaar

Lekkerkerker-den Besten, 6-4-2011
Baligje

31-12-2021

C\6211 boven

Algemeen graf 10 jaar

Knappe, Helmut Karl

6-4-2011

31-12-2021

C\6212 boven

Algemeen graf 10 jaar

Berg, Neelis

26-5-2011

31-12-2021

C\6212 onder

Algemeen graf 10 jaar

Erkel-Koolmees,
Pieternella

26-5-2011

31-12-2021

C\6213 onder

Algemeen graf 10 jaar

Elshout-Ophof, Adriana
Christina

30-6-2011

31-12-2021

C\6213 boven

Algemeen graf 10 jaar

Stam, Johannes Marinus

30-6-2011

31-12-2021

U0032

urnennis

Vegter-Groeneveld, Maria

1-12-1994

3-10-2021

C\6231 RK
onder

Algemeen graf 10 jaar

Spee, Maria Johanna
Gerarda

17-4-2010

31-12-2021

U0033

urnennis

de Bruijn, Maarten

24-10-2001

24-10-2021

U0034

urnennis

gereseveerd

24-10-2001

24-10-2021

C\6231 RK
boven

Algemeen graf 10 jaar

Vis-Rovina, Natividad
Adriana Josefa

17-4-2010

31-12-2021

U0049

urnennis

Verhulst-van Bennekom,
Wilhelmina Joanna Maria

14-12-2001

14-12-2021

C\6232 RK
onder

Algemeen graf 10 jaar

The, Soei Lin Nio

10-11-2011

31-12-2021

U0067

urnennis

Rutteman-Schenk,
Agatha

9-3-2001

9-3-2021

C\6232 RK
boven

Algemeen graf 10 jaar

Brunolt, Hermanus
Henricus Rudolph Marie

10-11-2011

31-12-2021

U0068

urnennis

gereserveerd

9-3-2001

9-3-2021

U0059

urnennis

Baur, Lambertus
Leonardus Joseph

9-8-2001

9-8-2021

U0060

urnennis

gereserveerd

9-8-2001

9-8-2021

Begraafplaats Essehof
Grafnummer

Grafsoort

Naam overledene

Termijn
Ingangsdatum

Termijn
Einddatum

A0343

Particulier graf (1 laag)

van den Heuvel-van der
Neut, Adriana Johanna
Wilhelmina

17-11-1971

31-12-2021

A0344

Particulier graf (1 laag)

van den Heuvel, Hendrik

17-11-1971

31-12-2021

B0213

Particulier graf (1 laag)

Marinus Palsgraaf

9-8-1971

31-12-2021

B0624

Particulier graf (1 laag)

Brakshoofden, Barend
Goosen

16-4-1981

31-12-2021

B0625

Particulier graf (1 laag)

Brakshoofden-Nijdam,
Jaltje

16-4-1981

31-12-2021

B0723

Particulier graf (1 laag)

Garthoff-van Leeuwen,
Machteltje

13-7-1981

31-12-2021

B0727

Particulier graf (1 laag)

van Rossum-Markus,
Wilhelmina

17-8-1981

31-12-2021

B1264

Particulier graf (1 laag)

Blans-Fisser, Willemine
Lucie

26-2-1991

31-12-2021

B1271

Particulier graf (1 laag)

van Venrooij, Willem

24-5-1991

31-12-2021

B1272

Particulier graf (1 laag)

Nuijen-Wagemaker, Anna

24-5-1991

31-12-2021

B1273

Particulier graf (1 laag)

Blom, Willem

31-5-1991

31-12-2021

B1274

Particulier graf (1 laag)

Blom-Westmaas, Lijntje

4-6-1991

31-12-2021

B1289

Particulier graf (1 laag)

Kroese-Gersen, Hendrika
Dirkje

23-12-1991

31-12-2021

Begraafplaats Kon. Julianastraat te Moordrecht
Grafnummer

Grafsoort

Naam overledene

Termijn
Termijn
Ingangsdatum Einddatum

72

Familiegraf

Jan Priem, Maria Priem- 14-1-1976
Bloot en Meindert Priem

14-1-2021

81

Familiegraf

Jan van der Gaag en
van der Gaag-Bongers,
Jannetje Maria

8-12-1976

8-12-2021

A\9\A

Familiegraf

Mels Kraan en KraanOudijk, Cornelia Adriana

10-4-1986

10-4-2021

B\34

Familiegraf

Willem Heikoop,
Willempje van Uden en
Knoop, Katharina Aartje

8-10-1986

1-7-2021

K\48

Kindergraf

Mulder, Roman Miguel
Mischa

21-8-1971

21-8-2021

Begraafplaats Moerhage te Moerkapelle
Grafnummer

Grafsoort

Naam overledene

Termijn
Termijn
Ingangsdatum Einddatum

P17

Familiegraf

Pieter Tamerus

20-6-1981

20-6-2021

Week 5

G E M E E N T E N I E U W S

Woensdag 2 februari 2022
25 januari 2022
25 januari 2022

Lintje aanvragen? Doe het vóór 15 juli

25 januari 2022

Kent u een persoon in uw omgeving die zich al vele jaren inzet
voor anderen? Voor een vereniging, stichting, vrijwilligersorganisatie kerk of een goed doel? Het gaat om personen met bijzondere
verdiensten voor de samenleving, vaak in bescheidenheid en zonder
eigenbelang. Wilt u deze persoon eindelijk eens in het zonnetje zetten? Draag deze persoon dan vóór 15 juli aan voor een Koninklijke
onderscheiding. Begin op tijd, want het is een tijdrovend proces.
Wanneer komt iemand in aanmerking?
Er is een aantal voorwaarden waaraan de
voorgedragen persoon moet voldoen.
- De afgelopen 25 jaar minimaal 15 jaar
tot op heden vrijwillig actief
- Minimaal 6 uur per week actief
- De activiteiten/verdiensten moeten
algemeen ervaren worden als relevant
en nuttig voor de samenleving. Dat
kan blijken uit de maatschappelijke
uitstraling van de activiteiten op lokaal,
regionaal of landelijk niveau.
- Mate van verantwoordelijkheid die iemand draagt en in hoeverre de verdiensten vrijwillig zijn.
- De gunfactor heeft duidelijk minder
betekenis: hoe logisch een lintje ook
mag lijken, het gaat er altijd om dat een
voorstel zo goed mogelijk wordt onderbouwd.
Wie mag een voorstel indienen?
Iedereen in Nederland kan een ander
voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, of u nu familielid, vriend,

collega of medevrijwilliger bent. U kunt dit
doen voor elke gewenste kandidaat, ook
voor Nederlanders die in het buitenland
woonachtig zijn. U dient het voorstel in bij
de burgmeester van de woonplaats waar
de voorgedragen persoon woont.
Hoe dient u een voorstel in?
Als u iemand wilt voordragen voor een
Koninklijke onderscheiding kunt u dit
online doen. U vindt op www.aanvraag.
koninklijkeonderscheidingen.nl het aanvraagformulier. Na het invullen van dit
formulier ontvangt u een verificatiemail.
Dan ontvangt u per e-mail een bevestiging dat het verzoek is gestuurd naar
de woongemeente van de kandidaat.
De kabinetsadviseur gemeente Zuidplas
ontvangt tegelijkertijd ook een mail. Deze
neemt dan contact met u op en bespreekt
met u de aanvraagprocedure.
Nadere info?
Stuur een e-mail naar lintjes@zuidplas.nl
of neem contact op met de gemeente.
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Zaterdag 5 februari inzameldag kringloopgoederen
Op zaterdag 5 februari kunnen inwoners
nog bruikbare kringloopgoederen
inleveren naast het afvalbrengstation
in Nieuwerkerk aan den IJssel. De
ingezamelde goederen krijgen via de
Tweedekanswinkel in Moerkapelle een
tweede leven.

Vrijwilligers van de Tweedekanswinkel
en het SAZ Repair Café Zuidplas
beoordelen ter plaatse de geschiktheid van
de aangeboden spullen. Na uw bezoek aan
het innamepunt kunt u eventueel overig
afval aanbieden op het afvalbrengstation
zoals u gewend bent.

Inzamelpunt
Het innamepunt voor kringloopgoederen
is gevestigd náást het afvalbrengstation
in Nieuwerkerk aan den IJssel (Eerste
Tochtweg 9B) en iedere eerste zaterdag
van de maand geopend van 10.00 uur tot
16.00 uur.

Het inzamelpunt voorkringloopgoederen
is in 2022 geopend op:
5 maart
2 april
7 mei
4 juni
2 juli

6 augustus
3 september
1 oktober
5 november
3 december

Exposeren in het gemeentehuis
Wist u dat het voor (lokale) kunstenaars mogelijk is om achter de grote
raampartijen van het gemeentehuis te exposeren? Denk bijvoorbeeld aan
foto’s, schilderijen, beeldhouwwerken, andere kunstvormen of presentaties bij
campagnes.
De kunstwerken zijn alleen vanaf de buitenkant van de gevelzijde te bezichtigen.
Om teleurstellingen te voorkomen over de
beschikbaarheid vragen wij u uw expositie
tijdig aan te melden.
Stichting Beeldende Kunst Zuidplas
(SBKZ)
SBKZ is een breed vertakt netwerk van
lokale kunstenaars en verzorgt in de
hele gemeente exposities. Deze stichting
maakt ook regelmatig gebruik van de
raampartijen van het gemeentehuis.
Bent u kunstenaar en wilt u gebruik
maken van de raampartijen en nog geen
vriend van SBKZ?

Neemt u dan eerst contact op met SBKZ,
zij kunnen dan onder andere de mogelijkheden voor exposeren achter de
raampartijen met u bespreken.
Kijk voor meer informatie op
http://sbkzuidplas.nl/
Meer informatie en aanmelden?
Kijk op www.zuidplas.nl/
exposeren-in-het-gemeentehuis
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voor ’n leefbaar Zuidplas!
Wat zijn de voordelen van een
democratische, lokale partij zoals
Nieuw Elan Zuidplas?
1. Focus op eigen omgeving. Een lokale
partij is niet gebonden aan religie of
ideologie. Een lokale groepering gebruikt inzet en invloed enkel en alleen
om zich bezig te kunnen houden met de
belangenbehartiging van haar inwoners
en ondernemers.
2. Ongebondenheid. Lokale partijen zijn
niet gebonden aan de richtlijnen van
nationale partijen. Daar komt uit voort,
dat een lokale partij bij verkiezingen
veelal afgerekend wordt op prestaties.
3. Apolitiek met een luisterend oor. De
meeste mensen voelen zich nauwelijks
verwant met een politieke partij. Bij een
lokale partij vind je echte idealisten met
grote betrokkenheid voor hun omgeving.
4. Afstandsverkleinend. Onderzoeken
hebben uitgewezen dat in gemeenten
waar lokale partijen sterker vertegenwoordigd zijn in een gemeenteraad,
de afstand tussen de burgers en de
overheid minder groot is. En dat is juist
waar de burger al jaren naar snakt.
5. Betrokken en met het hart voor die
omgeving en mensen. Ondanks dat
het lokale partijen ontbreekt aan enige
vorm van landelijke subsidie stellen wij
toch dat we professioneel, deskundig,

goed opgeleid en met een hart voor wat
er speelt in de samenleving en bij mensen, betrokken zijn.
6. Van, voor en door de inwoners. Burgers
willen zelf meedenken en -beslissen
over zaken die hen direct raken! Een
lokale partij, vaak ontstaan als burgerinitiatief, past in dat denkpatroon.
7. Voorbeeldig. Veel bestuurskundigen en
politicologen verkondigen dat lokale
partijen zeer waardevol zijn voor het
werk in een gemeenteraad; zij houden
de gemeentepolitiek ‘lokaal’. Zij gooien
geregeld de knuppel in het hoenderhok
en maken, dat de mede-raadsleden
van de landelijke partijen weer wakker
worden.
NEZ 2022 – 2026 : …. is o.a. geen stenen
middenhart, veilige en schone woonomgeving, Knarrenhof, goede (jeugd)hulp
met fatsoenlijke tarieven, boom planten
en opzetten, participatie inwoners, geen
digitale jungle, gemeente is er voor u en
niet andersom, Tiny Houses, openbaar
toilet, geen ”breek je nek voorzichtig”
straten, duidelijke taal, biodiversiteit,
voorzieningen in de dorpen laten, jongeren en ouderen moeten in de dorpen
kunnen blijven wonen, energie- en warmtetransitie met beleid, geen verstedelijking
in/van de dorpen,…. www.NEZuidplas /
06-50266195.

