
G E M E E N T E N I E U W S Week 12
Woensdag 23 maart 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moordrecht
•  Bijenkorf 41: het realiseren van een vlonder 

in de achtertuin van de woning (11-03-2022, 
zaaknr. 2022066933) 

•  Bijenkorf 5: het plaatsen van nieuwe 
beschoeiing en het realiseren van een vlonder 
(14-03-2022, zaaknr. 2022068507) 

•  Prinses Arianestraat 2: het plaatsen van een 
dakkapel (09-03-2022, zaaknr. 2022065498) 

•  Wethouder Vinkplein 11: het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak (06-03-2022, 
zaaknr. 2022062040)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Eendendaal 242: het plaatsen van twee 

dakkapellen in het achterdakvlak van de 
woning (14-03-2022, zaaknr. 2022069178) 

•  John F Kennedyplantsoen 6: het wijzigen van 
de voorgevel (raam naar schuifpui) (08-03-
2022, zaaknr. 2022064381)

•  Tinbergenpad 3: het plaatsen van een berging 
(zijgevel) (12-03-2022, zaaknr. 2022068041) 

Zevenhuizen
•  Dorpsstraat 142: het verbouwen van een 

gemeentelijk monument, gemeentelijk 
monument (07-03-2022, zaaknr. 
2022063266)

•  Noordeinde 71g: het bouwen van een 
vrijstaande nieuwe schuur (07-03-2022, 
zaaknr. 2022063256)

•  Moerkapelse Zijde tussen 21 en 19f  het 
bouwen van een lofthome (11-03-2022, 
zaaknr. 2022067029) 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreid)

Zevenhuizen
•  Ryckevelde 1: het brandveilig gebruik van het 

pand (04-03-2022, zaaknr. 2022061711) 

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

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Rosario 2: het plaatsen van een schuur 

met overkapping (10-03-2022, zaaknr. 
2021334609) 

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

Moerkapelle
•  Kerkstraat 7: het herstellen van de fundering 

van de woning (10-03-2022, zaaknr. 
2021326061)

•  Zuidplasstraat 1c: het afwijken van het 
bestemmingsplan voor ander gebruik van het 
pand (10-03-2022, zaaknr. 2022045923)

Moordrecht
•  Grote Esch 669a en Kleine Esch 669: 

het wijzigen van de gevels en diverse 
interne wijzigingen (09-03-2022, zaaknr. 
2021331018) 

•  Wethouder Vinkplein 11: het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak (11-03-2022, 
zaaknr. 2022062040) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Groenendijk 116: het bouwen van een 

woning en realiseren van een uitweg (kavel 
3 IJsselmaere) (08-03-2022, zaaknr. 
2021302872) 

Zevenhuizen
•  Burgemeester Klinkhamerweg 28a: het 

bouwen van een kantoorgebouw (11-03-2022, 
zaaknr. 2021348758)

•  Versailles 34: het wijzigen van de positie en de 
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Agenda raadsvergadering  

Datum: dinsdag 29 maart 2022
Starttijd: 19:30 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

Vergaderpunten
Bespreekstukken 
1. Adviescommissie van onderzoek 

geloofsbrieven | rechtmatigheid 
verkiezingen en onderzoek 
geloofsbrieven
a. Rechtmatigheid en geldigheid van de 

stemming
b. Onderzoek geloofsbrieven en 

beslissing omtrent de toelating van 
de nieuwbenoemde leden van de 
gemeenteraad

2. Afscheid van de scheidende leden van de 
raad

Agenda raadsvergadering  

Datum: Woensdag 30 maart 2022
Starttijd: 20:00 uur 
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

   
Vergaderpunt
1. Installatie raadsleden      

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. 

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. 

afmeting van de woning (11-03-2022, zaaknr. 
2022045146)

Verkeersbesluiten
•  Aanwijzing van een 

gehandicaptenparkeerplaats op de 
Jonkheer van der Welstraat te Moerkapelle 
(Gemeenteblad 21-3-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan de Van 
Beethovenlaan ter hoogte van de Mozartstraat 
huisnummer 44 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
(Gemeenteblad 21-3-2022)

•  Aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen aan de 
Vecht ter hoogte van huisnummer 136 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeenteblad 
22-3-2022)

VOORNEMEN OPNEMING GEGEVENS VERTREK
Uit onderzoek 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 voor-
letters 

Adres Datum 
voor-
nemen

Datum 
beschik-
king

S. Sari Bosgracht-
pad 59  
Zevenhuizen

15-03-
2022

12-04-
2022

N.H. 
Mayow

Leeghwater-
straat 23  
Nieuwerkerk 
aan den IJssel

15-03-
2022

12-04-
2022

Deze personen worden verzocht te reageren 
voor de hierboven genoemde geplande datum 
van de beschikking. Reageren kan naar email: 
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.

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 

Uitslag verkiezingen gemeenteraad 
Woensdag 16 maart waren de verkiezingen voor de gemeenteraad.
In totaal hebben 17.994 mensen hun stem uitgebracht, een opkomst van 50,69 
procent. Een lichte daling ten opzichte van 2018, toen de opkomst 57,72 procent 
was.

Op 21 maart heeft het centraal stembureau de uitslag vastgesteld.

Uitslag per partij en zetelverdeling

Gemeenteraad 2022 Gemeenteraad 2018

Lijst nr. Lijst aanduiding Stemmen Zetels Stemmen Zetels

1 VVD 3362 6 4245 7

2 ChristenUnie-SGP 3846 6 3877 6

3 CDA 2493 4 3583 5

4 P.v.d.A./GROENLINKS 1784 3 2030 3

5 SP (Socialistische Partij) 1254 2 1509 2

6 Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) 2229 4 1486 2

7 D66 2383 4 1423 2

8 Nieuwe Gemeente Politiek 524 0 565 0

Totaal geldig 17875 29 18718 27

Blanco 66

Ongeldig 53

Totaal uitgebrachte stemmen 17994

Kiesgerechtigden 35497

Opkomstpercentage 50.69[%]

Kiesdeler 616 11/29

Het proces verbaal van deze zitting ligt ter inzage op het gemeentehuis en staat op  
www.zuidplas.nl/uitslagen

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

Krystek, A.A. Julianaweg 32 11-03-2022
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Energietoeslag in 2022
Heeft u recht op energietoeslag en hoe 
krijgt u het?

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een energietoeslag van ongeveer  
€ 800. Dit heeft de overheid besloten. Met dit extra geld kunt u een deel van uw 
energiekosten betalen.

De overheid is op dit moment (medio 
maart) nog bezig met de voorwaarden 
voor de energietoeslag. Ook in de 
gemeente Zuidplas moet nog een besluit 
komen over de voorwaarden en het 
precieze bedrag. We weten nog niet 
precies wanneer u de energietoeslag kunt 
aanvragen.

Vanzelf of aanvragen
Zijn de voorwaarden bekend en heeft u 
een uitkering van IJsselgemeenten? 
Dan krijgt u het bedrag van de 
energietoeslag vanzelf. 

Heeft u een ander laag inkomen? 
Dit gaat onder meer om IOW-
gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder 
aanvullend pensioen en zelfstandigen 

met een laag inkomen. Dan kunt u op dat 
moment een aanvraag indienen. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op de website 
van IJsselgemeenten: 
www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/
nieuws_231/item/energietoeslag_2191.
html en op Zuidplas.nl.

Korting energiebelasting
Voor 2022 heeft de overheid besloten 
dat alle huishoudens een korting van 
ongeveer € 400,- op de energiebelasting 
krijgen. Vanaf 1 juli komt er nog korting 
bij. Die is ongeveer € 140,-. 
Hoeveel het precies is hangt af van 
hoeveel energie u gebruikt.

Digitale informatieavond voortgang 
bouw noodopvang vluchtelingen 
Oekraïne
Op 31 maart om 20:00 uur praten wij u graag bij over de voortgang van de 
verbouwing van het voormalige Rabobank gebouw in Nieuwerkerk aan den IJssel 
tot noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. 

Naast de voortgang willen wij u ook in 
inkijkje geven wat er allemaal geregeld 
moeten worden. 
U krijgt tijdens de bijeenkomst ruim te 
tijd om uw vragen te stellen en wij zijn 
ook benieuwd naar uw ideeën. 

Aanmelden
U kunt zich voor deze avond aanmelden 
via noodopvang@zuidplas.nl. U krijgt 
uiterlijk 1 dag van tevoren de link via de 
e-mail toegestuurd.

Informatie en diensten van alle overheden

Overheid.nl
➤➤

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Oproep aan inwoners die Oekraïens 
en/of Russisch spreken
De gemeente is dringend op zoek naar inwoners die Oekraïens en/of Russisch spre-
ken en kunnen helpen met het tolken voor vluchtelingen uit Oekraïne die binnen 
onze gemeente worden opgevangen. 

Wilt u ons helpen? 
Dan horen we graag van u! 

U kunt zich aanmelden via  
noodopvang@zuidplas.nl. 

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl


