
G E M E E N T E N I E U W S Week 8
Woensdag 23 februari 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moerkapelle
•  Bernhardstraat 24: het plaatsen van een 

dakopbouw op een bestaande woning.  
(10-02-2022, zaaknr. 2022038959)

•  Bredeweg 59: het bouwen van een kas  
(07-02-2022, zaaknr. 2022035637)

•  Julianastraat 8: het plaatsen van een dakkapel 
op het voor- en achterdakvlak van de woning 
(14-02-2022, zaaknr. 2022041902) 

Moordrecht
•  Meester Lallemanstraat 93: het plaatsen van 

een nieuwe handelsreclame (10-02-2022, 
zaaknr. 2022039573) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Colorado 190: het plaatsen van een dakkapel 

in het voordakvlak van de woning (ingetrokken) 
(09-02-2022, zaaknr. 2022037645) 

•  Krulmos 12: het uitbreiden van een woning 
(09-02-2022, zaaknr. 2022037526) 

•  Lupineveld 23: het plaatsen van 2 dakkapellen 
(10-02-2022, zaaknr. 2022039060) 

•  Tiber 21: het plaatsen van een dakopbouw. 
(09-02-2022, zaaknr. 2022038632) 

•  ‘s-Gravenweg nabij 39D (Gansdorperdijk 
kavel 3): het bouwen van een woonhuis 
(24-01-2022, 

Zevenhuizen
•  Drakensteynpad 7: het plaatsen van een 

dakkapel (04-02-2022, zaaknr. 2022034740) 
•  Knibbelweg 91: Nokverhoging en dakkapel 

Knibbelweg 91 (11-02-2022, zaaknr. 
2022041072) 

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

Moerkapelle
•  Herenweg: het aanleggen van een 

dam en uitpad (08-02-2022, zaaknr. 
2022018646)  

Moordrecht
•  Begoniastraat 1: het plaatsen van een dak-

kapel (08-02-2022, zaaknr. 2022027964) 
•  Koningin Julianastraat 6: het vellen van een 

boom (15-02-2022, zaaknr. 2021355237) 
•  Oostpolderweg 5: het plaatsen van een 

stoomgenerator (14-02-2022, zaaknr. 
2021304588) 

•  Westeinde 46: het vervangen en vergroten 
van een balkon (08-02-2022, zaaknr. 
2021355026) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  John F Kennedyplantsoen 6: het plaatsen van 

een dakkapel in het voordakvlak van de woning 
(15-02-2022, zaaknr. 2022010885) 

•  Rijksweg A20 2: aanpassing gevels en plaatsen 
reclame-uitingen van BP Tankstation De Vink 
(10-02-2022, zaaknr. 2022016293)

•  Kadastraal perceel E, 885 NWK03 A en B: 
het uitvoeren van werkzaamheden (aanleg 2 
tijdelijke weilanddepots (max.4  jaar) (15-02-
2022, zaaknr. 2021317117) 

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 2g: het bouwen van een woning 

(11-02-2022, zaaknr. 2022024523) 

Rottekade 23 a: het bouwen van een aan-
bouw (09-02-2022, zaaknr. 2022022043)  
Verlenging beslistermijn

Zevenhuizen
•  Vlietkade 3: het vervangen van dakpannen 

en plaatsing van een dakkapel, gemeentelijk 
monument (02-02-2022, zaaknr. 
2021323016) 

Verkeersbesluiten
• Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaat-

sen voor opladen elektrische voertuigen aan 
de Dieze ter hoogte van huisnummer 31 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeenteblad 
woensdag 16-2-2022)

Kennisgeving besluit aanvraag omgevings-
vergunning Derde Tochtweg 10 Moordrecht 

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij een besluit hebben genomen inzake een 
omgevingsvergunning inzake Derde Tochtweg 10 
te Moordrecht. 

Geweigerd
OLO-nummer: niet van toepassing
Omschrijving: Bouwen van een schuur op 
bestemming ‘Natuur’
Adres: Derde Tochtweg 10 te Moordrecht
Besluit: Geweigerd
Datum ondertekening: 25 januari 2022
Datum verzending: 17 februari 2022

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het 
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen 
op afspraak worden ingezien bij de gemeente 
Zuidplas. 

Beroep
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebben-
den, die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen 
het ontwerpbesluit, een beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn 
voor het indienen van een bezwaar start op 24 
februari 2022 en bedraagt 6 weken. 

Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is kan de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden 
verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer N. Hidding, tel: 0180 - 330 300, 
e-mail: nick.hidding@zuidplas.nl.

Bekendmaking Besluit lozen buiten 
inrichtingen

Melding op grond van het Besluit lozen buiten 
inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodem-
energiesystemen buiten interferentiegebieden 
of het lozen van grondwater, hemelwater of 
afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is 
een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen 
kan worden volstaan met een melding van de 
activiteiten.
 
Burgemeester en wethouders hebben de 
 volgende melding ontvangen:
• Klimaatgarant B.V., Kadastraal perceel 3425 E 

te Zevenhuizen: het aanleggen van 63 gesloten 
bodemenergiesystemen 

 
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 
1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen 
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. 
De stukken liggen niet ter inzage.

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. 

Kennisgeving ontvangst aanvraag  
omgevingsvergunning Kadastraal perceel 
3425 E te Zevenhuizen

 
De ODMH heeft op 9-2-2022 een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning ontvangen. 
Dit betreft het aanleggen van 63 gesloten 
bodemenergiesystemen (OBM) ter plaatse van 
de Kadastraal perceel 3425 E te Zevenhuizen. 
De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 
2022038524. De aanvraag betreft:
•  een reguliere procedure (omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden

•  bodemenergie

Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens 
de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is 
beoordeeld 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 
vergunning 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.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een 
melding van de activiteiten is dan voldoende. 
De gemeente heeft de volgende melding(en) 
ontvangen: 
•  naam aanvrager ontbreekt, Zuidplasstraat 1 c 

in Moerkapelle: het wijzigen van activiteiten in 
pand  

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 
van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar 
indienen of beroep instellen. 

VOORNEMEN OPNEMING GEGEVENS VERTREK
Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening 
is naar voren gekomen dat de onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet 
meer woonachtig zijn op het adres waar ze 
in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn 
geregistreerd.

Naam en 
voorletters

Adres Datum 
voor-
nemen

Datum 
beschik-
king

Krystek, 
A.A.

Julianaweg 
32 
Moerkapelle

08-02-
2022

08-03-
2022

D’Aguanno Dorpsstraat 
16 a 
Moordrecht

16-2-
2022

15-3-
2022

S.v. 
Polikarpov

Colorado 84 
Nieuerkerk 
aan den 
IJssel

16-2-
2022

15-3-
2022

Deze personen worden verzocht te reageren voor 
de hierboven genoemde geplande datum van de 
beschikking. Reageren kan naar het onderzoeks-
team te bereiken via dienstverleningAO@zuidplas.
nl of via tel: 0180-330300. Wanneer niet wordt 
gereageerd zal besloten worden tot opname van 
gegevens over het vertrek van de ingeschrevenen 
naar een onbekend land of naar het land waar 
naar toe vertrokken. Dit op de datum beschikking 
met ingang van de datum van het voornemen.

Start actualisatie gemeentegids 
Zuidplas 2022
Akse Media start volgende week met het actualiseren van de redactionele adres-
sen voor de gemeentegids van Zuidplas (week 9). 

Aan alle adressen met een e-mailadres 
wordt een automatische controle e-mail 
verzonden, voorzien van een unieke 
persoonlijke code. Zo kan men zelf de 
gegevens naar wens controleren en 
vervolgens aanpassen.
De overige vermeldingen worden tijdens 
de actualisatieperiode telefonisch door 
Akse Media benaderd.

Vermelding in de gids
Staat uw organisatie of vereniging er nog 
niet in? U kunt deze zelf aanmelden voor 
evt. plaatsing in het adressengedeelte. 
Voor mutaties en/of aanmeldingen kunt 

u ook zelf op de volgende manieren 
reageren:
 • per e-mail: redactie@aksemedia.nl 

(o.v.v. gemeentegids Zuidplas)
• telefonisch: (0223) 673 010  

(redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media  

(t.a.v. gemeentegids Zuidplas) Postbus 
6033, 1780 KA Den Helder

Let op!
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het 
adressengedeelte kunnen aan de redactie 
worden doorgegeven tot uiterlijk week 15 
(donderdag 14 april). 
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Politieke avond Dorpshuis Op Moer 
Donderdag 3 maart, 19.30 uur – 21.15 uur | Raadhuisstraat 40, Moerkapelle  

 

Programma 

19.00 uur: Zaal open om aan te kleden door politieke partijen 

19.15 uur: Zaal open voor publiek 

19.30 uur: Welkom door bestuur Op Moer 

Bestuurslid Kees de Groot heet de politieke partijen en het publiek welkom en vertelt kort 
iets over Dorpshuis Op Moer. Daarna geeft hij het woord aan debatleider Henri Pool. 

19.35 uur: Voorstelrondje met 8 politieke partijen (volgorde: van klein naar groot) 

De debatleider laat het publiek kennis maken met de politieke partijen door elke partij 2 
minuten te interviewen. Een van de vragen is: hoe ziet Moerkapelle er in 2050 uit? 

20.00 uur – 21.00 uur: Vier debatrondes 

 Elke debatronde bestaat uit 3 onderdelen: 

(1) Twee partijen trappen af met een statement van 1 minuut en een debat met elkaar van 3 
minuten. 

(2) De debatleider presenteert een stelling waarop politici en publiek stemmen met een 
rode of groene kaart. 

(3) Debat van alle politieke partijen over de stelling, met de mogelijkheid voor inwoners om 
vragen te stellen. 

Dit zijn de vier debatrondes: 

• Debatronde 1 – Woningbouw in Moerkapelle: hoe moet het verder met Moerkapelle qua 
woningbouw? Aftrap door ChristenUnie/SGP en SP. 

• Debatronde 2 – Mobiliteit rondom Moerkapelle: hoe gaat de politiek ervoor zorgen dat 
Moerkapelle ook in de toekomst goed bereikbaar is? Aftrap door D66 en NEZ. 

• Debatronde 3 – Duurzaamheid in Moerkapelle: op welke manier moet inwoners van 
Moerkapelle de komende jaren bezig gaan met duurzaamheid? Aftrap door VVD en 
PvdA/GroenLinks. 

• Debatronde 4 – Voorzieningen in Moerkapelle: hoe ziet de toekomst van de 
voorzieningen in Moerkapelle eruit? Aftrap door CDA en NGP. 

21.05 uur: Laatste statement van 1 minuut voor 8 politieke partijen (volgorde: van groot naar klein) 

Elke politieke partij krijgt tot slot 1 minuut de tijd om het publiek te vertellen waarom het op 
zijn of haar partij moeten stemmen. 

21.15 uur: afsluiting en borrel 

Mogelijkheid voor publiek en politici om elkaar te spreken onder genot van een hapje en een 
drankje.  

Politieke avond Dorpshuis Op Moer
Donderdag 3 maart, 19.30 uur – 21.15 uur | Raadhuisstraat 40, Moerkapelle

Programma

19.00 uur:  Zaal open om aan te kleden door politieke partijen
19.15 uur:  Zaal open voor publiek
19.30 uur:  Welkom door bestuur Op Moer
   Bestuurslid Kees de Groot heet de politieke partijen en het publiek 

welkom en vertelt kort iets over Dorpshuis Op Moer. Daarna geeft hij 
het woord aan debatleider Henri Pool.

19.35 uur:   Voorstelrondje met 8 politieke partijen (volgorde: van klein naar 
groot)

   De debatleider laat het publiek kennis maken met de politieke 
partijen door elke partij 2 minuten te interviewen. Een van de vragen 
is: hoe ziet Moerkapelle er in 2050 uit?

20.00 uur – 21.00 uur: Vier debatrondes
  Elke debatronde bestaat uit 3 onderdelen:
   (1) Twee partijen trappen af met een statement van 1 minuut en 

een debat met elkaar van 3 minuten.
   (2) De debatleider presenteert een stelling waarop politici en publiek 

stemmen met een rode of groene kaart.
   (3) Debat van alle politieke partijen over de stelling, met de 

mogelijkheid voor inwoners om vragen te stellen.

  Dit zijn de vier debatrondes:
  • Debatronde 1 –   Woningbouw in Moerkapelle: hoe moet het verder 

met Moerkapelle qua woningbouw? Aftrap door 
ChristenUnie/SGP en SP.

  • Debatronde 2 –   Mobiliteit rondom Moerkapelle: hoe gaat de 
politiek ervoor zorgen dat Moerkapelle ook in de 
toekomst goed bereikbaar is? Aftrap door D66 en 
NEZ.

  • Debatronde 3 –   Duurzaamheid in Moerkapelle: op welke manier 
moet inwoners van Moerkapelle de komende jaren 
bezig gaan met duurzaamheid? Aftrap door VVD 
en PvdA/GroenLinks.

  • Debatronde 4 –   Voorzieningen in Moerkapelle: hoe ziet de 
toekomst van de voorzieningen in Moerkapelle 
eruit? Aftrap door CDA en NGP.

21.05 uur:   Laatste statement van 1 minuut voor 8 politieke partijen (volgorde: 
van groot naar klein)

   Elke politieke partij krijgt tot slot 1 minuut de tijd om het publiek te 
vertellen waarom het op zijn of haar partij moeten stemmen.

21.15 uur:  afsluiting en borrel
   Mogelijkheid voor publiek en politici om elkaar te spreken onder 

genot van een hapje en een drankje.

Informatie:  Tel: 079-5931569 of info@dorpshuisopmoer.nl

Maak Zuidplas bestaat 1 jaar!
Afgelopen jaar heeft de gemeente flinke stappen gezet op het gebied van digitale 
participatie. Naast de organisatie van vele digitale bijeenkomsten heeft ook het 
participatieplatform www.maakzuidplas.nl aan terrein gewonnen. Om het inwoners 
nog makkelijker te maken om digitaal te participeren is de homepage aangepast en 
ingericht op actualiteit. Ter ere van het eenjarig bestaan van deze website blikt een 
trotse wethouder Jan Willem Schuurman terug op deze periode.

Welke ontwikkeling heeft digitale  
participatie in 2021 doorgemaakt?
“In 2021 hebben we veel aandacht 
besteed aan het steeds vernieuwen en 
aanvullen van Maak Zuidplas. We hebben 
deze periode gebruikt om te luisteren, te 
leren en te verbeteren. Inmiddels is de 
website uitgegroeid tot een waardevol 
instrument, waarop inwoners van Zuidplas 
kunnen meedenken en meepraten. Onze 
inwoners weten de website steeds beter te 
vinden. Met ruim tweeduizend bezoekers 
in de maanden december 2021 en 
afgelopen januari kun je concluderen dat 
er zeker behoefte is aan deze vorm van 
participatie. Het is zeker een waardevolle 
aanvulling op de andere (fysieke) vormen 
van participatie die wij inzetten”. 

Wat is er goed gegaan dit jaar?
“Maak Zuidplas heeft zich bewezen 
als platform dat alles in huis heeft om 
op een toegankelijke manier  online 
te participeren. Neem bijvoorbeeld 
een recente actie in de Polderdreef in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Kinderen 
konden stemmen op ontwerpen voor 
een nieuwe speellocatie. Maar ook de 
enquêtes over afval scheiden werden door 
inwoners massaal ingevuld. We hebben 
hele enthousiaste reacties gekregen 
over de manier waarop inwoners – jong 
en oud – kunnen meepraten over hun 
leefomgeving”.

Welke kansen liggen er voor 2022?
“De website is op basis van suggesties 
van onze inwoners aangepast en heeft 
een nieuwe homepage gekregen, die 
is ingericht op actualiteit. Waar Maak 
Zuidplas aanvankelijk was onderverdeeld 
in de vier dorpen, is er nu voor gekozen 
om meer de aandacht te richten op 
actuele participatietrajecten in heel 
Zuidplas. Ook willen we meer sociale 
onderwerpen aan bod laten komen. En 
we gaan de website ook interessanter 
maken voor jongeren, want hun stem 
is erg belangrijk! Daarnaast blijven we 
experimenteren met nieuwe vormen van 
digitale participatie, bijvoorbeeld met korte 
polls of klikbare kaarten. Uw suggesties en 
opmerkingen blijven van harte welkom, we 
staan open voor verbeteringen. Houd de 
website dus in de gaten!”
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Werkzaamheden op Herenweg 
Moerkapelle 
Vanaf maandag 28 februari zijn er werkzaamheden op de Herenweg in Moerkapelle. 
Aannemingsbedrijf M.C. van der Spek en Zn. verwijdert eerst het asfalt en legt 
vervolgens de nieuwe riolering aan. Daarna worden de aangrenzende woningen 
erop aangesloten. 

Nadat het wegdek is hersteld, wordt het 
openbare groen bij de kruising Herenweg-
Beatrixlaan opgeknapt, met nieuwe bomen 
en gazon. 

Planning en fasering 
Om de overlast tot een minimum te 
beperken, is het werk opgedeeld in vier 
fases. De werkzaamheden starten vanaf de 
kruising Herenweg-Beatrixlaan. Vervolgens 
werkt de aannemer stap voor stap richting 
het noorden. Aansluitend wordt het nieuwe 
groen geplant. Als alles meezit, is al het 
werk eind april 2022 klaar. 

Bereikbaarheid 
De kruising Herenweg-Akkerweg blijft 
toegankelijk tijdens de werkzaamheden. 
Tot ongeveer 11 maart is de kruising 

alleen niet vanaf de Beatrixlaan 
bereikbaar. Verder blijven alle woningen in 
het werkgebied altijd te voet bereikbaar. 
Voor automobilisten en fietsers geldt 
overdag een korte omleiding, die ter 
plaatse met borden wordt aangegeven. 
’s Avonds gaat de Herenweg weer 
open voor deze weggebruikers. Een 
uitzondering geldt voor ondernemers 
met vrachtwagens en tractoren: die 
mogen overdag het werkvak op de 
Herenweg passeren. De bereikbaarheid 
voor nood- en hulpdiensten is daarnaast 
gewaarborgd. 

Kijk voor meer informatie over dit project, 
zoals de fasering, werktekeningen en 
contactpersonen, op 
www.zuidplas.nl/herenweg. 

Afvalbrengstation Zevenhuizen 
open 1 maart 2022
Op 1 maart opent Afvalbrengstation Zevenhuizen zijn deuren weer. 

Openingstijden dinsdag en donderdag: 13.00 – 16.00 uur. Zaterdag: 9.00 – 12.00 uur

Oplaadzuil in Moerkapelle tijdelijk 
niet beschikbaar
De Plus in Moerkapelle sluit zaterdag 
19 februari om 13:00 uur vanwege een 
verbouwing.
De oplaadzuil, op deze locatie, is tot 
woensdag 9 maart 9:00 uur niet 

beschikbaar voor het opwaarderen van 
afvalpassen.
De afvalpas kan online worden 
opgewaardeerd via 
www.zuidplas.nl/afvalpas-opwaarderen

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland open in 3 stappen  
 

Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel.  
Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen.  

Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV,  
het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden. 

 
Einde 1,5 meter afstandsregel.  

 
Einde vaste zitplaats. 

 
Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op 
de luchthaven. 

 
Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.   

 
Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten 
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan 
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en 
festivals). 

 
Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland 
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl. 

Per direct geldt:

Werk maximaal de helft 
van de werktijd op 
kantoor. 

 
Bezoek thuis weer 
gewoon mogelijk.  
 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur.  

 
Coronatoegangsbewijs + ID blijft 
verplicht bij bezoek aan onder meer 
horeca, theaters, musea en 
professionele sportwedstrijden. 
 
Bij minder dan 500 bezoekers:  
1,5 meter vervalt, geen mondkapje 
en geen vaste zitplaats.  
 
Bij meer dan 500 bezoekers:  
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats 
en mondkapje bij verplaatsing. 

 
Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals 
winkels, blijven 1,5 meter afstand en 
het dragen van een mondkapje 
(binnen bij verplaatsing) verplicht. 

 
Na corona-infectie ga je 5 dagen in 
isolatie. Je mag naar buiten als de 
laatste 24 uur klachtenvrij zijn. 

Klachten? Blijf thuis  
en doe een test.

Haal een vaccin  
of boosterprik.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Was vaak 
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje 
waar nodig.

Blijf zelftesten 
gebruiken.

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3

 

Volmacht verkiezingen gemeenteraad
De stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn verzonden. 
Uiterlijk 3 maart 2022 ligt de stempas bij u op de mat. U ontvangt de stempas op 
het adres waar u op 31 januari 2022 ingeschreven stond. 

Machtigen
Kunt u zelf niet naar het stembureau 
komen? Dan kunt u iemand anders 
machtigen om dit voor u te doen. Dit kan 
op twee manieren.

Machtigen via achterkant van de 
stempas, een onderhandse volmacht.
• u vult de achterkant van uw stempas in
• u en degene die u machtigt 

ondertekenen allebei uw stempas
• degene die u machtigt geeft u uw 

stempas en een kopie van uw geldige 
identiteitsbewijs mee

Intrekken onderhandse volmacht
Wilt u uiteindelijk toch zelf stemmen, 
dan kunt u de onderhandse volmacht 
intrekken. Vraag de tot volmacht 
omgezette stempas terug bij de 
gemachtigde. Met deze stempas kunt u 
stemmen.

Schriftelijke machtiging
Een schriftelijke volmacht kunt u 
gebruiken als u een machtiging wilt 
regelen voordat u uw stempas heeft. 
Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat:
• u vult machtigingsformulier in (model 

L8), dat op de website staat of haalt 
dit op bij de receptiebalie van het 
gemeentehuis

• u en degene die u machtigt 
ondertekenen allebei het 
machtigingsformulier, of u vult beiden 
een formulier in. De volmachtgever 
stuurt het formulier/ beide formulieren 
vervolgens digitaal naar de gemeente 
(gemeente@zuidplas.nl)

• u levert het machtigingsformulier 
uiterlijk 11 maart 2022, 17.00 uur in

• de gemeente stuurt u een bericht dat 
uw aanvraag is goedgekeurd

• de gemeente stuurt  een volmachtbewijs 
naar degene die u hebt gemachtigd. Met 
dit volmachtbewijs kan deze persoon 
voor u stemmen

Intrekken schriftelijke volmacht
Het is niet mogelijk om een schriftelijke 
volmacht in te trekken. Als een volmacht 
schriftelijk is aangevraagd, wordt de 
stempas van de volmachtgever namelijk 
ongeldig verklaard. 

Een kiezer mag niet meer dan 
twee machtigingen aannemen. De 
volmachtstem moet tegelijkertijd met de 
eigen stem worden uitgebracht.
Voor meer informatie: kijk op de website 
van de gemeente 
www.zuidplas.nl/verkiezingen, of neem 
contact op met verkiezingen@zuidplas.nl, 
of via (0180) 330300


