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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moerkapelle
•  Zuidplasstraat 1c: het afwijken van het 

bestemmingsplan voor ander gebruik van het 
pand (16-02-2022, zaaknr. 2022045923) 

Moordrecht
•  Derde Tochtweg 9a: legaliseren van een 

goederenwegvervoerbedrijf (17-02-2022, 
zaaknr. 2022047351)

•  Klutendreef 3: opbouw bestaande woning  
(12-02-2022, zaaknr. 2022041359) 

Zevenhuizen
•  Rozenstraat 41: het realiseren van een inrit 

(15-02-2022, zaaknr. 2022044710) 
•  Versailles 34: het wijzigen van de positie en de 

afmeting van de woning (16-02-2022, zaaknr. 
2022045146) 

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

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  ‘s-Gravenweg 146: het uitbreiden van een 

bestaande uitbouw (18-02-2022)

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

Zevenhuizen
•  Middelweg 2a: het bouwen van een woning 

(17-02-2022, zaaknr. 2022039865) 
  

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

Zevenhuizen
•  Middelweg 2a: het bouwen van een woning, 

aanleggen dam tbv een inrit en beschoeiing 
(21-02-2022, zaaknr. 2021322513)

Moordrecht
•  Ambachtweg 38: het uitbreiden van de 

bestaande loods (21-02-2022, zaaknr. 
2021358415) 

•  Bijenkorf 45: het plaatsen van een schutting 
en een windscherm (15-02-2022, zaaknr. 
2021276313)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Dalkruid 57: het vervangen van de garage 

deur door 2 openslaande garage deuren. 
(15-02-2022) 

•  Hoofdweg-Zuid 64c: het plaatsen van een 
reclamezuil en het uitvoeren van werken en 
werkzaamheden (18-02-2022)

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

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.

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. 

•  Vrijheidslaan 36: het verbouwen en uitbreiden 
van de bestaande woning (16-02-2022, 
zaaknr. 2021327541) 

Verlenging beslistermijn
Zevenhuizen
•  Knibbelweg tussen 2-4 (perceel 2885 G): het 

bouwen van een woning (14-02-2022, zaaknr. 
2021356867)

•  Knibbelweg 87: het bouwen van bedrijfsgebouw 
(14-02-2022, zaaknr. 2021353257) 

Verkeersbesluiten
•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 

voor opladen elektrische voertuigen aan de 
Colorado ter hoogte van huisnummer 56 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeenteblad 
23-2-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan het 
Penningkruid ter hoogte van huisnummer 37 
te Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeenteblad 
23-2-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan 
de Litani ter hoogte van huisnummer 2 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeenteblad 
23-2-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan 
de Goudsbloemstraat 30 te Zevenhuizen 
(Gemeenteblad 23-2-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan het 
Margrietveld ter hoogte van huisnummer 9 
te Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeenteblad 
23-2- 2022)

Kennisgeving besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning 

Kadastraal perceel 3425 E te Zevenhuizen
Op 21-2-2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen op 
de aanvraag met kenmerk 2022038524. 
Dit betreft het aanleggen van 63 gesloten 
bodemenergiesystemen ter plaatse van het 
kadastrale perceel 3425 E te Zevenhuizen. De 
vergunning is toegekend. Het besluit betreft de 
volgende onderdelen:
•  een reguliere procedure (omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden

•  bodemenergie

‘s-Gravenweg 114 in Nieuwerkerk aan  
den IJssel
Op 22-2-2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen op 
de aanvraag met kenmerk 2021283545. 
De aanvraag omvat het vervangen van een 
koelinstallatie ter plaatse van de ‘s-Gravenweg 
114 in Nieuwerkerk aan den IJssel. De 
vergunning is toegekend. Het besluit betreft de 
volgende onderdelen:
•  bouwen
•  milieu neutraal wijzigen
 
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het 
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen 
op afspraak worden ingezien bij de gemeente 
Zuidplas. 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas. De termijn voor het indienen van een 
bezwaar start op 23-2-2022 en bedraagt 6 
weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van 
een bezwaarschrift gewoon geldig.

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 ODMH, via info@odmh.nl of tel:  
088-54 50 000.

Vaststelling 1e partiele herziening beheers-
verordening Eendragtspolder, Oud Verlaat en 
Zevenhuizerplas te Zuidplas

Burgemeester en wethouders geven er 
op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat de 
gemeenteraad bij besluit van 16 februari 2022 
de beheersverordening Eendragtspolder, Oud 
Verlaat en Zevenhuizerplas, met bijbehorend 
identificatienummer NL.IMRO.1892.
HerzBvEdpOVlaatZhp-Va01, heeft vastgesteld.
Wat is een beheersverordening?
Een beheersverordening is vergelijkbaar 
met een bestemmingsplan, maar is bedoeld 
voor gebieden waar geen ontwikkelingen 
zijn voorzien. De beheersverordening legt 
namelijk de bestaande situatie vast. De 
beheersverordening wordt ingezet ter actualisatie 
van de bestemmingsplannen die de maximale 
‘houdbaarheidsdatum’ van 10 jaar hebben 
overschreden en waarin geen grote ruimtelijke 
ontwikkelingen worden voorzien.
Planbegrenzing
Het geldende planologisch regime van het 
plangebied is op dit moment opgenomen in de 
bestemmingsplannen:
•  Eendragtspolder (2005); 
•  Roeibaan (2011); 
•  Wijzigingsplan Zuideinde 5 (2010); 
•  Wijzigingsplan Zuideinde 18 (2016); 
•  Oud Verlaat (2001); 
•  Strandweg 5 (2013). 
Middels onderhavige beheersverordening wordt 
de huidige planologisch-juridische regeling dan 
wel het bestaande (legale) gebruik (opnieuw) 
vastgelegd.
Bekendmaking en inwerkingtreding
De bekendmaking van het vaststellingsbesluit 
vindt plaats door middel van kennisgeving in het 
elektronische gemeenteblad (www.overheid.nl) en 
de gemeentepagina (Hart van Holland).
U kunt de beheersverordening raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl,  
met identificatienummer NL.IMRO.1892.
HerzBvEdpOVlaatZhp-Va01. De 
beheersverordening treedt in werking met ingang 
van de dag na de bekendmaking ervan.
Tegen de vaststelling van de beheersverordening 
staat geen beroep bij de Raad van State open.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WOENSDAG 16 MAART

NOG 14 DAGEN TOT  
DE VERKIEZINGEN! 

KIES VOOR 
ZUIDPLAS

BEDANKT VOOR UW STEM!

Meer informatie: www.zuidplas.nl/verkiezingen

Han Weber - Burgemeester Zuidplas -

Op woensdag 16 maart 2022 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. Tot 16 maart! 

Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie over vervroegd 
stemmen op 14 en 15 maart.
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Vaststelling 1e partiele herziening 
beheersverordening Moordrecht te Zuidplas

Burgemeester en wethouders geven er 
op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat 
de gemeenteraad bij besluit van 16 februari 
2022 de beheersverordening Moordrecht, met 
bijbehorend identificatienummer NL.IMRO.1892.
HerzBvMoordrecht-Va01, heeft vastgesteld.

Wat is een beheersverordening?
Een beheersverordening is vergelijkbaar 
met een bestemmingsplan, maar is bedoeld 
voor gebieden waar geen ontwikkelingen 
zijn voorzien. De beheersverordening legt 
namelijk de bestaande situatie vast. De 
beheersverordening wordt ingezet ter actualisatie 
van de bestemmingsplannen die de maximale 
‘houdbaarheidsdatum’ van 10 jaar hebben 
overschreden en waarin geen grote ruimtelijke 
ontwikkelingen worden voorzien.

Planbegrenzing
Het geldende planologisch regime van het 
plangebied is op dit moment opgenomen in de 
bestemmingsplannen:
•  Moordrecht-West (2006)
•  Wijzigingsplan Sportlaan (2010)
•  Partiële herziening Ambonwijk (2009)
•  Westeinde-Weteringstraat (2010)
•  Stevensstraat (2011)
•  Westergouwe (2011)
•  Oostringdijk 3 (2012)
•  Westringdijk / Vierde Tochtweg (2010)
Middels onderhavige beheersverordening wordt 
de huidige planologisch-juridische regeling dan 
wel het bestaande (legale) gebruik (opnieuw) 
vastgelegd.
Bekendmaking en inwerkingtreding
De bekendmaking van het vaststellingsbesluit 
vindt plaats door middel van kennisgeving in het 
elektronische gemeenteblad (www.overheid.nl) en 
de gemeentepagina (Hart van Holland).
U kunt de beheersverordening raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl, 
met identificatienummer NL.IMRO.1892.
HerzBvMoordrecht-Va01. De beheersverordening 

treedt in werking met ingang van de dag na de 
bekendmaking ervan.
Tegen de vaststelling van de beheersverordening 
staat geen beroep bij de Raad van State open.

Vaststelling 1e partiele herziening beheers-
verordening Nieuwerkerk aan den IJssel te 
Zuidplas

Burgemeester en wethouders geven er 
op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat de 
gemeenteraad bij besluit van 16 februari 2022 
de beheersverordening Nieuwerkerk aan den 
IJssel, met bijbehorend identificatienummer 
NL.IMRO.1892.HerzBvNieuwerkerk-Va01, heeft 
vastgesteld.

Wat is een beheersverordening?
Een beheersverordening is vergelijkbaar 
met een bestemmingsplan, maar is bedoeld 
voor gebieden waar geen ontwikkelingen 
zijn voorzien. De beheersverordening legt 
namelijk de bestaande situatie vast. De 
beheersverordening wordt ingezet ter actualisatie 
van de bestemmingsplannen die de maximale 
‘houdbaarheidsdatum’ van 10 jaar hebben 
overschreden en waarin geen grote ruimtelijke 
ontwikkelingen worden voorzien.

Planbegrenzing
Het geldende planologisch regime van het 
plangebied is op dit moment opgenomen in de 
bestemmingsplannen:
•  Zuidplaspolder (2008)
•  Wulpendaal (2009)
•  Dorrestein (2006)
•  (uitwerkingsplan) Van Beethovenlaan (2008)
•  Esse Zoom (2005)
•  Esse Zoom Hoog (2007)
•  Villapark Essesteyn (2006)
•  Essesteijn 2 (2008)
•  Slangekruid 1 (2014)
Middels onderhavige beheersverordening wordt 
de huidige planologisch-juridische regeling dan 
wel het bestaande (legale) gebruik (opnieuw) 
vastgelegd.

Bekendmaking en inwerkingtreding
De bekendmaking van het vaststellingsbesluit 
vindt plaats door middel van kennisgeving in het 
elektronische gemeenteblad (www.overheid.nl) en 
de gemeentepagina (Hart van Holland).
U kunt de beheersverordening raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl, 
met identificatienummer NL.IMRO.1892.
HerzBvNieuwerkerk-Va01. De 
beheersverordening treedt in werking met ingang 
van de dag na de bekendmaking ervan.
Tegen de vaststelling van de beheersverordening 
staat geen beroep bij de Raad van State open.

Agenda raadsvergadering  

Datum: dinsdag 8 maart 2022
Starttijd: 19:00 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

aan den IJssel én online via 
www.zuidplas.nl te volgen. 

Bespreekstukken
1.  Mededelingen vanuit diverse gremia
2.  Snelfietstracé Rotterdam-Gouda
3.  Zonnepanelen sportcentrum Parkzoom
4.  Maatregelen verkeersveiligheid 

Burgemeester Klinkhamerweg
5.  Vaststellen bestemmingsplan Noordelijke 

Dwarsweg 90
6.  Evaluatie Groen Hart Rekenkamer en 

bijstelling tarief
7.  C1222 - Schriftelijke vragen Betreft 

Brief PGCZ (A2688)
Hamerstukken
8.   Verordening nadeelcompensatie
9.   Instemming Nota van Zienswijzen 

en definitieve verklaring van geen 
bedenkingen Prinses Irenestraat 3

10. Benoeming Functionaris 
Gegevensbescherming

11. Geluidsschermen Schielandweg (N219) 
ter hoogte van de ‘s-Gravenweg 

12. Vaststellen beleid omtrent 
delegatiebevoegdheid, bindend 
adviesrecht en verplichte Participatie

13. Bekrachtigen geheimhouding 
R22.000020

Agenda raadsvergadering 

Datum: Woensdag 16 februari 2022
Starttijd: 20:00 uur 
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

aan den IJssel én online via 
www.zuidplas.nl te volgen  

   
Vergaderpunten
Bespreekstukken
1.  Vaststellen beleid omtrent 

delegatiebevoegdheid, bindend 
adviesrecht en Verplichte participatie

2.  Partiële herzieningen 
beheersverordeningen 

3.  Overname bezit Vestia en Zuidplas 

Meer informatie
De bovenstaande agenda’s zijn beknopte 
versies. Voor uitgebreidere informatie kunt 
u terecht op de website. Vragen kunt u 
mailen naar griffie@zuidplas.nl. 

Werkzaamheden bij fietspad onder 
Françoisviaduct
Vanaf dinsdag 8 maart zijn er werkzaamheden op en naast het fietspad onder het 
Françoisviaduct in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

De werkzaamheden
Het fietspad is toe aan een opknapbeurt. 
Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk 
om het verzakte pad te verhogen en 
opnieuw te asfalteren. Ook is het van 

belang om de beschoeiing aan beide 
kanten van het fietspad te vervangen, voor 
sterkere oevers. Dit gebeurt allemaal deze 
zomer. 

Door de ophoging van het fietspad blijft 
er helaas onvoldoende groeiruimte 
over voor de bomen langs het pad. 
Daarom verwijdert Verheij Integrale 
groenzorg BV deze bomen vanaf 8 
maart. Naar verwachting duurt dit werk 
drie werkdagen. Later dit jaar komen er 
nieuwe bomen voor terug.

Gedeeltelijke afsluiting fietspad en 
omleiding
Voor de veiligheid is het fietspad tijdens de 
werkzaamheden afgesloten tussen 08.30 
en 15.30 uur. Fietsers en bromfietsers 
worden ter plaatse omgeleid via borden. 
Buiten de werktijden is het fietspad 
gewoon toegankelijk. 

Kijk voor meer informatie en contact op 
www.zuidplas.nl/fietspad-francoisviaduct. 

Doe mee aan de Landelijke 
Opschoondag op 19 maart 2022
Na het succes van afgelopen jaren zien wij dat het opruimen van zwerfvuil een 
enorme vlucht genomen heeft in Zuidplas en zetten veel bewoners zich in voor een 
schone omgeving.  

De groenaannemers Groen-
aannemingsbedrijf Punt B.V., Verheij 
Integrale groenzorg en GKB Realisatie B.V. 
en de gemeente, helpen daar graag aan 
mee! 

Doet u ook mee?
Wilt u zich ook een bijdrage leveren aan 
een schone omgeving? 
Wanneer u zich aanmeldt via onderstaand 
e-mailadres verzorgen wij materiaal voor 
uw schoonmaakommetje en uiteraard een 
presentie voor uw fantastische inzet!

Aanmelden voor 11 maart
Voor deelname aanmelden kan door het 
e-mailen naar  
zevenhuizen@groen-puntbv.nl 
Geeft u uw naam, contactgegevens en het 
aantal deelnemers door? 

Aanmelden kan tot en met 10 maart 
2022.

Samen houden wij de omgeving schoon!
Samenwerking van Gemeente Zuidplas, 
Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V., 
Verheij Integrale groenzorg en GKB 
Realisatie B.V.

Zaterdag 5 maart inzameldag kringloopgoederen 

Op zaterdag 5 maart 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. 

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. 

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. 

Het inzamelpunt voor kringloopgoede-
ren is in 2022 geopend op:

2 april
7 mei
4 juni

2 juli
6 augustus
3 september

1 oktober
5 november
3 december
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Informatieavond Beth-San (Moerkapelle)
Wij nodigen bewoners en bedrijven rond woonzorgcentrum Beth-San in 
Moerkapelle uit om de online informatiebijeenkomst voor het project Beth-San 
bij te wonen. Dit project betreft de bouw van een appartementencomplex en is de 
laatste realisatiefase van de woonzorgzone. Tijdens de bijeenkomst presenteren 
we u het plan en beantwoorden we graag uw vragen. 

Presentatie architectonisch plan
Tijdens een eerdere informatiebijeen-
komst informeerden we de omwonenden 
van Beth-San over de plannen voor de 
bouw van 70 nieuwe, duurzame en  
levensloopbestendige appartementen op 
de ontwikkellocatie aan het Kerkplein  
(https://www.zuidplas.nl/beth-san). 
Sindsdien hebben de ontwikkelaar en 
de gemeente verder gewerkt aan het 
ontwerp. Dit heeft geleid tot een plan dat 
we graag aan u presenteren. De online 
informatieavond vindt plaats op:

donderdagavond, 10 maart 2022 van 
19.30 tot uiterlijk 21.30 uur.  

Tijdens deze informatieavond zijn 
diverse personen aanwezig namens 
initiatiefnemer Cedrah, de gemeente 
Zuidplas en architectenbureau Kokon. De 
dagvoorzitter begeleidt de bijeenkomst 
waarin enkele sprekers aan het 
woord komen. De architect van Kokon 
presenteert het plan. 

Bent u benieuwd naar het plan?  
Zo meldt u zich aan

Bezoek: https://www.eventbrite.nl/e/
registratie-informatiebijeenkomst-
beth-san-268828321747. Hier kunt 
u zich registreren voor de online 
informatiebijeenkomst. Of u scant 
onderstaande QR-code en volgt de 
aangegeven stappen. 
 
Na registratie ontvangt u twee dagen 
vooraf aan de informatieavond per 
e-mail de link naar de livestream van 
de informatiebijeenkomst. Via deze link 
kunt u deelnemen. Tegelijkertijd kunt u 
via de website van Menti.com uw vragen 
stellen. Tijdens de bijeenkomst leggen wij 
u uit hoe het werkt. Het beste volgt u de 
livestream via bijvoorbeeld uw pc, laptop 
of tablet en stelt u uw vragen via Menti.
com met uw telefoon. 

We zien uit naar uw deelname!

Uitnodiging: Op zoek naar de smaak 
van Zevenhuizen!
Het is zo ver! We gaan aan de slag met het gebiedspaspoort van Zevenhuizen.  
Ook buurtschap Oud Verlaat valt daaronder. 

In het gebiedspaspoort wordt antwoord 
gegeven op belangrijke vragen als: 
hoe blijft het centrum aantrekkelijk en 
bereikbaar? 
Wat voor huizen gaan we bouwen, en voor 
wie? Hoe en waar wekken we duurzame 
energie op? Kortom: het gaat over de 
toekomst van úw dorp en daarom willen 
we u hierbij betrekken!

Vorig jaar hebben al veel mensen 
meegedacht bij het opstellen van de 
omgevingsvisie.  

De omgevingsvisie wordt nu gebruikt 
als startpunt. Voor alle dorpen wordt 
een gebiedspaspoort gemaakt en er 
wordt gestart in Zevenhuizen. Het 
gebiedspaspoort Zevenhuizen is naar 
verwachting in de herfst van 2022 klaar.

De komende tijd organiseren we 
verschillende activiteiten. Zo kunt 
u meedenken over Zevenhuizen op 
een manier die bij u past. Doet u ook 
mee? Ga naar www.maakzuidplas.nl/
gebiedspaspoorten voor meer informatie!

Locaties stembureaus verkiezingen 
gemeenteraad 14, 15 en 16 maart 2022
Kijk voor alle info over stemmen in Zuidplas op: www.zuidplas.nl/verkiezingen

Stembureaus geopend op 14 en 15 maart 2022

Gemeentehuis Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk 
aan den IJssel

07.30-
21.00 uur

Dorpshuis Swanla  Burg. Klinkhamer-
weg 86

2761 BJ Zevenhuizen 07.30-
21.00 uur

Dorpshuis   
Op Moer

Raadhuisstraat 40 2751 AW Moerkapelle 07.30-
21.00 uur

Voetbalvereniging 
Moordrecht

Sportlaan 1 2841 EB Moordrecht 07.30-
21.00 uur

Stembureaus geopend op woensdag 16 maart 2022
Nieuwerkerk aan den IJssel     

Gemeentehuis Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk 
aan den IJssel

07:30-
21:00 uur

De Batavier Batavierlaan 4 2912 SG Nieuwerkerk 
aan den IJssel

07:30-
21:00 uur

Comenius College Fresiaveld 20 2914 PN Nieuwerkerk 
aan den IJssel

07:30-
21:00 uur

de Essehof (aula) Kerkhofpad 1 2911 CB Nieuwerkerk 
aan den IJssel

07:30-
21:00 uur

Elim School Van Beethovenlaan 
31

2912 VK Nieuwerkerk 
aan den IJssel

13:00-
21:00 uur

Ringvaartkerk (voor-
heen de Bron)

Ringvaartlaan 16 2914 VJ Nieuwerkerk 
aan den IJssel

07:30-
21:00 uur

Walk in Dorrestein Parkeerplaats 
Winkelcentrum 
Dorrestein

Nieuwerkerk 
aan den IJssel

07.30-
21.00 uur

Walk In Esse Parkeerplaats ter 
hoogte van Schelde 
84

Nieuwerkerk 
aan den IJssel

07.30-
21.00 uur

Zevenhuizen    

De Vierkap (Oud 
Verlaat) 

Vlietkade 37 2761 DT Zevenhuizen 13:00-
21:00 uur

Leontienhuis Zuidplasweg 13 2761 JK Zevenhuizen 07.30-
21.00 uur

Hervormd Centrum Dorpsstraat 156 2761 AJ Zevenhuizen 07:30-
21:00 uur

Drive-in Zevenhuizen 
(parkeerplaats la 
Baraque)

Zuidplasweg 14 2761 JL Zevenhuizen 07:30-
21:00 uur

Christelijke basis-
school de Eendragt

De Lente 1 2761 VL Zevenhuizen 07:30-
21:00 uur

Dorpshuis Swanla  
(Catgeszaal)

Burg. Klinkhamer-
weg 86

2761 BJ Zevenhuizen 07:30-
21:00 uur

Moerkapelle

Dorpshuis Op Moer Raadhuisstraat 40 2751 AW Moerkapelle 07:30-
21:00 uur

Westhage (aula) Akkerweg 82 2751 CP Moerkapelle 07:30-
21:00 uur

Zorgcentrum   
Beth-San

Wilde Veenen 1 2751 EE Moerkapelle 07:30-
21:00 uur

Moordrecht

Brede School het 
Turfhuis ingang  
St Jozef

Oudersvrucht 3 2841 LN Moordrecht 13:00-
21:00 uur

Voetbalvereniging 
Moordrecht

Sportlaan 1 2841 EB Moordrecht 07:30-
21:00 uur

Vivere Verzorgd 
Wonen ingang dijk 

Westeinde 1 2841 BN Moordrecht 07:30-
21:00 uur

Moordrechtse  
IJsvereniging

Leliestraat 72 2841 BB Moordrecht 07:30-
21:00 uur

JWF gebouw Prinses Wilhelmi-
nastraat 13

2841 TK Moordrecht 07:30-
21:00 uur

De stemmen van maandag 14 maart en dinsdag 15 maart worden geteld op de 
gemeentewerf, Zuidplasweg 14, 2761 JL Zevenhuizen, v.a. 15.00 uur.  

De stemmen van Walk in Dorrestein en Walk in Esse worden geteld op tellocatie Het 
Kruispunt, Goudmos 67A in Nieuwerkerk aan den Ijssel.


