
G E M E E N T E N I E U W S Week 16
Woensdag 20 april 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moordrecht
• Bijenkorf 7: het legaliseren van een vlonder 

achter de woning (05-04-2022, zaaknr. 
2022091249) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Sterremos 4: het plaatsen van twee 

dakkapellen in het achtergeveldakvlak  
(07-04-2022, zaaknr. 2022093240) 

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

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Van Beethovenlaan 17: het uitbreiden van een 

woning (Afgewezen) (06-04-2022, zaaknr. 
2022006203) 

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

Zevenhuizen
•  Paltsgraaf 15 (kavel 1, fase 6 Koningskwartier): 

het bouwen van een vrijstaande villa  
(06-04-2022, zaaknr. 2022057052)

Verlenging beslistermijn
Moerkapelle
• Bernhardstraat 24: het plaatsen van een 

dakopbouw op een bestaande woning.  
(06-04-2022, zaaknr. 2022038959)

•  Bredeweg 68a: het uitbreiden van de woning 
(06-04-2022, zaaknr. 2022007303) 

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 91: Nokverhoging en dakkapel 

Knibbelweg 91 (06-04-2022, zaaknr. 
2022041072) 

Kennisgeving besluit vaststellen 
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 
milieubeheer Knibbelweg 25 in Zevenhuizen

Op 13-4-2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen om 
maatwerkvoorschriften voor geluid vast te 
stellen.
De voorschriften hebben betrekking op J. van 
Dorp, Knibbelweg 25 in Zevenhuizen.
De procedure heeft het kenmerk 2021318399.
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 B&W 
van de gemeente Zuidplas. De termijn voor het 
indienen van een bezwaar start op 14-4-2022 
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, 

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 ver-
gunningaanvragen 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
➤➤

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. 

worden verzocht een voorlopige voorziening te 
treffen. 
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met het Team Vergunningen milieu ODMH, via 
info@odmh.nl of tel: 088-54 50 000.
  

BESCHIKKING OPNEMING GEGEVENS 
VERTREK

Onderstaande personen wonen niet meer op 
het adres waar zij volgens de basisregistratie 
personen (BRP) staan ingeschreven. Wij 
hebben hen niet kunnen bereiken, er is 
geen aangifte van adreswijziging of vertrek 
ontvangen en na gedegen onderzoek hebben 
wij geen verblijfsgegevens kunnen achterhalen 
betreffende het verblijf in Nederland, het 
vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf 
buiten Nederland. Het college heeft besloten, 
op grond van art.2.22 Wet BRP, het gegeven 
van het vertrek van de ingezetene ambtshalve 
op te nemen op de persoonslijst. Dit betekent 
dat zij formeel niet meer op het adres staan 
ingeschreven.

Naam en 
voorletters     

Adres Datum 
beschikking

L. Anastácio 
Ferreira

Stampioen-
straat 53 te 
Zevenhuizen

22-03-2022

Aangepaste 
openingstijden 
Gemeentehuis en afvalbrengstations 
in Nieuwerkerk en Zevenhuizen zijn 
op woensdag 27 april, Koningsdag, 
gesloten.

Informatie of digitaal aanvragen
Op onze website www.zuidplas.nl kunt 
u veel producten digitaal aanvragen of 
een melding openbare ruimte doorgeven. 
Deze zullen de eerstvolgende werkdag in 
behandeling worden genomen.



G E M E E N T E N I E U W S Week 16
Woensdag 20 april 2022 

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

Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Moeilijke formulieren? De Postkamer 
helpt je
Cor Laurier werkt samen met Hans en Martien als vrijwilliger bij de Postkamer van 
Stichting ZO! in Moordrecht. Op deze plek helpen ze mensen met het invullen van 
formulieren. En dat kan hard nodig zijn. “Sommige brieven die we lezen zijn echt 
onbegrijpelijk, dan moeten we echt met z’n drieën kijken wat er nou eigenlijk staat.”

Cor praat met veel plezier over zijn werk 
bij de Postkamer. Na zijn pensioen wilde 
hij graag mensen helpen. “En het fijne 
aan het werk bij de Postkamer is dat je 
snel resultaten ziet. Het gaat bijvoorbeeld 
om het invullen van een formulier. We 
vullen die samen in en een paar weken 
later kijken we of alles goed geregeld is. 
Mensen zijn dankbaar dat je ze helpt. 
Dan hebben ze weer een brief gekregen 
waar ze niets van snappen, of ze hebben 
gehoord dat ze recht hebben op een 
toeslag maar weten niet waar te beginnen. 
Wij kunnen dan helpen.”

Bij de Postkamer maakt het niet veel 
uit met welk formulier je hulp nodig 
hebt. Cor vertelt. “Vaak gaat het om 
aanvragen van toeslagen zoals de huur- 
of de zorgtoeslag. Maar er komen ook 
mensen die altijd acceptgiro’s gebruikten 
en nu opeens hun bankzaken met een 
app moeten regelen. Wij helpen met de 
installatie op de telefoon en leggen alles 
uit. Ook met DigiD kunnen we helpen. ‘Nu 
ik weet hoe het werkt, kan ik niet meer 
zonder’, krijgen we dan te horen. Het is 
ook veiliger als ze weten hoe alles werkt, 
dan trappen ze minder snel in trucjes van 
criminelen die op slinkse manieren via 
mailtjes proberen geld te stelen.”

Dankzij de moderne techniek zijn 
sommige dingen, als je weet hoe het 
moet, eenvoudiger geworden. Maar in 
het algemeen merkt Cor dat alles steeds 
ingewikkelder wordt. “Mensen durven 
geen toeslag meer aan te vragen omdat ze 
bang zijn dat ze een foutje maken en geld 
moeten terugstorten. Er komt zoveel op 
die mensen af, een foutje is snel gemaakt. 
En soms sta je dan een uur in de wacht 
om het telefonisch te regelen. Wij bij de 
Postkamer hebben die tijd. Als je een 
baan hebt, geef je het na een half uur op 
en denk je, ‘ik regel het later wel’. Als dat 
nooit gebeurt moet je opeens honderden 
euro’s terugbetalen. Daar zit niemand op 
te wachten. En dan maakt het echt niet 
uit of je jarenlang gestudeerd hebt of 
vroeg bent begonnen met werken. Het kan 
iedereen overkomen.”

Cor en zijn collega’s hebben het lekker 
druk bij de Postkamer. Maar als het aan 
hem ligt, helpen ze nog veel meer mensen. 
“Mensen moeten soms een drempel over 
om bij ons binnen te stappen. Of ze weten 
niet dat de Postkamer bestaat. Maar als 
ze ons vinden, kunnen we ook echt iets 
voor hen betekenen. En dat blijft het 
allermooiste.”

Meer informatie op 
www.stzo.nl/postkamer 

Martien (links) en Cor helpen inwoners met het invullen van formulieren
Foto: Jacolien Rog

COR   
BRANDWEERMAN

Doe jij 
ook 
mee?

Ik hing een  
rookmelder op! 

Meer informatie voor Verenigingen van 
Eigenaren over de rookmelderplicht  

per 1 juli: 
www.hollandsmiddenveilig.nl/ 

rookmelderplichtvve
Wilt u zelf meer weten over rookmelders? 

Kijk op www.hollandsmiddenveilig.nl/ 
goed-gebruik-van-rookmelders

-dat-is-zo-gepiept

KONINGSDAG IN ZUIDPLAS
Op 27 april 2022 vieren we als vanouds 
Koningsdag met gezellige activiteiten in onze 
dorpen, waaronder een echte Koningsnach. 
Koning Willem-Alexander viert dit jaar, samen 
met zijn familie, zijn 55ste verjaardag in de 
Limburgse hoofdstad Maastricht. 

Wij wensen alle inwoners een feestelijke en 
gezellige Koningsdag toe. 

Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande 
programma’s of kijk op internet & sociale media. 

Zevenhuizen
07.00 uur      Vlag in top van de Hervormde Kerk
08.00 uur      Vertrek lawaaioptocht
08.45 uur      Lawaaioptocht terug op het Dorpsplein, prijsuitreiking
08.45 uur     Aubade
09.00 uur      Start eigen buurtactiviteiten
09.00 uur     Paardenkoets opstap Dorpsplein
10.00 uur      Paardenkoets opstap Zevenster
11.00 uur      Feestkaravaan maakt eerste ronde
12.00 uur      Paardenkoets opstap Dorpsplein
13.00 uur      Paardenkoets opstap Zevenster
13.00 uur     Feestkaravaan maakt tweede ronde
15.00 uur  Tap open (Dorpsplein)
15.00 uur   Muziek op het Dorpsplein met Mr. Mitch’s Groove Sensation
18.30 uur  Einde feestdag

Oud Verlaat
14.30-20:00 uur   Koningsdagfeest in en rondom De Vierkap) met oa 

draaimolen, groot springkussen en boksbal, schminken en 
Rad van Fortuin, Pannenkoeken en barbecue

Nieuwerkerk aan den IJssel
10:00 -16:00 uur   Braderie en kleedjesmarkt (Kerklaan en  

Torenstraat) op het oude dorp 

Moordrecht
Doorlopend 
9:30-17:00 uur   Koningsdagexpositie in de Dorpskerk opening door 

kinderburgemeester Faris el Achrafi
11:00-15:00 uur  Kinderrommelmarkt (Kerklaan)
12:00-16:00 uur  Pop-up Koningsdagexpositie for kids in de Dorpskerk

Programma Koningsdag
09.30 uur  Carillonbespeling door Midori Conneman (Dorpskerk)
10.00 uur  Aubade met Harmonie Kunst na de Arbeid (Kerkplein)
10.30-11.00 uur  Inschrijven Koningsloop (feesttent Smidse)
10.30-11.30 uur   Inschrijven Joop Winkel Autopuzzelrit, Fietspuzzeltocht en 

Koningsloop (feesttent)
10.30-12.00 uur   Ontdek de wildkenner in jezelf voor de allerkleinsten 

(feesttent)
11.00-15.00 uur  Kinderrommelmarkt (Kerklaan)
11.15 uur  Start Koningsloop 4 en 8 km (West Ringdijk, ‘t Centrum)
12.00-12.45 uur  Optreden DNA Dance Studio (feesttent)
13:00-14:00 uur  Optreden De Moordtzangers in de feesttent
14:00-15:00 uur  Kidsdisco met DJ Rens in de feesttent
15:00-16:00 uur  Optreden Handsome Poets in de feesttent
16:00-17:00 uur  Foute uur met DJ Rens in de feesttent
17:00-17:45 uur  Optreden Stef Ekkel in de feesttent
17:50-18:00 uur  Prijsuitreiking Joop Winkel Autopuzzelrit in de feesttent
18.00-20.00 uur  Pauze
20.00-23:00 uur  Optreden Shaky Ground in de feesttent
23:00-23.30 uur  Optreden Belle Perez in de feesttent
23.30 uur  Einde programma

Moerkapelle
26 april
20:00-00:00 uur  Koningsnach
27 april
09.00 uur  Opbouwen braderie (marktkramen)
09.00 uur  Lawaaioptocht voor de kinderen
10.00 uur  Koffie met gebak van Bakker Eshuis
10.00 - 14.00 uur  Kleedjesmarkt
11.00 uur  Aubade
11.30 uur  Opening springkussenfestijn
10.00-16.00 uur  Braderie
14.00 uur  Silent Kinderdisco
14.15 uur  Levend tafelvoetbal toernooi
15.30 uur  Pubquiz
18.00 uur  Einde programma


