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)
Moordrecht
• De Smidse 35 het plaatsen van een 24 uur
medicijnkluis in de bestaande gevel van de drogisterij (10-01-2022, zaaknr. 2022012038)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Bekermos 2: het realiseren van een dakopbouw
(06-01-2022, zaaknr. 2022009889)
• Hudson 29: het plaatsen van een dakkapel
(10-01-2022, zaaknr. 2022012120)
• Hudson 7: het realiseren van een beschoeiing,
een vlonder en een tuinhuis in de achtertuin
(12-01-2022, zaaknr. 2022014434)
• Rijksweg A20 2: het interne verbouwing en
aanpassen gevels/reclame van BP Tankstation
De Vink (14-01-2022, zaaknr. 2022016293)
• Zernikestraat 6: het wijzigen van de voorpui
(begane grond) (11-01-2022, zaaknr.
2022012429)
Zevenhuizen
• De Fuut 29: het plaatsen van een dakkapel in
het voordakvlak van de woning (12-01-2022,
zaaknr. 2022013898)
• Noordeinde 3: het verbouwen van een woning
(12-01-2022, zaaknr. 2022014139)
Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en
omgevingsvergunningen (regulier)
Moerkapelle
• Zuidplasstraat 5a: het bouwen van een aanbouw (13-01-2022, zaaknr. 2021263741)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Begoniaveld 9: het plaatsen van een dakkapel
in het voor- en achterdakvlak (13-01-2022,
zaaknr. 2021331187)
• Hunze 12: het vervangen van houten voor
kunststof kozijnen (voorzijde) (17-01-2022,
zaaknr. 2022011410)
• ‘s-Gravenweg 224b: het vervangen van de brug
(12-01-2022, zaaknr. 2021307485)

• Zernikestraat 6: het wijzigen van de voorpui (begane grond) (18-01-2022, zaaknr.
2022012429)
Zevenhuizen
• Dahliastraat 6: het plaatsen van twee dakkapellen (12-01-2022, zaaknr. 2021324715)
• Hertogenlaan 2: het aanleggen van een vlonder
(12-01-2022, zaaknr. 2021348648)
• Knibbelweg 85: het vervangen van de schuur
(04-01-2022, zaaknr. 2021313964)
• Strandweg 13: het realiseren van een uitbouw
aan de achterzijde van de woning
(12-01-2022, zaaknr. 2021273642)
Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (uitgebreid)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• 1e Tochtweg 25: het restaureren van een
casco met funderingsherstel van boerderij en
karnhuis, rijksmonument (12-01-2022, zaaknr.
2021057840)
Zevenhuizen
• Bierhoogtweg 17: het realiseren van een uitbreiding van de technische ruimte en een dakverhoging (12-01-2022, zaaknr. 2021142849)
Verlenging beslistermijn
Zevenhuizen
• Middelweg nabij 4 het bouwen van een woning
(12-01-2022, zaaknr. 2021322513)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Raadhuisplein 4 het wijzigen van de reclameuiting aan en op de gevel (vergunningvrij)
(11-01-2022, zaaknr. 2021321447)
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:
• Bakker Timmerwerken, Kleine Esch 655 in
Moordrecht: het opslaan van materialen voor
een aannemer
Tegen een melding op grond van artikel 8.40
van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen.
Kennisgeving besluit op aanvraag
omgevingsvergunning 1e Tochtweg 25
Op 11-1-2022 heeft de ODMH namens de
gemeente Zuidplas een besluit genomen op
de aanvraag met kenmerk 2021057840. Dit
betreft het restaureren van een casco met
funderingsherstel van boerderij en karnhuis ter

Stembureauleden gezocht
Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook
nu zijn de verkiezingen anders dan anders door de coronamaatregelen.
We kunnen nog extra stembureauleden
gebruiken.
Ben je minimaal 18 jaar, stemgerechtigd
en wil je ons helpen? Meld je dan aan!
Corona en verkiezingen
Door diverse coronamaatregelen
hebben we extra handjes nodig. We
hebben meer mensen nodig op de
stembureaus om ervoor te zorgen dat
alles coronaproof verloopt. Zo nemen we
extra hygiëne maatregelen en tussen de

stembureauleden is meer afstand dan
normaal. Tussen de stembureauleden en
kiezers komen kuchschermen.
Wij bieden je:
• een kijkje achter de schermen bij de
verkiezingen;
• een hele leuke dag met gezellige
stembureaulid-collega’s;
• goede verzorging van eten en drinken;
• een vergoeding.
Heb je interesse? Geef je op!
www.zuidplas.nl/stembureauledengezocht
Na je aanmelding krijg je meer informatie
over de werkzaamheden, de vergoeding
en kun je je beschikbaarheid en
voorkeuren doorgeven.

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

plaatse van de 1e Tochtweg 25. De vergunning
is toegekend. Het besluit betreft de volgende
onderdelen:
• bouwen
• monument
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.
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 ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning Bierhoogtweg 17
De ODMH maakt namens de gemeente Zuidplas
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk 2021142849.
Dit betreft het realiseren van een uitbreiding
van de technische ruimte en een dakverhoging
ter plaatse van de Bierhoogtweg 17. In het
ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend.
Het ontwerpbesluit betreft de volgende
onderdelen:
• bouwen
• 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.
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.
VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD
Zitting van het centraal stembureau inzake
geldigheid en nummering kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor
de op 16-3-2022 te houden verkiezing van de
leden van de raad van de gemeente Zuidplas
maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de
Kieswet, bekend dat dit bureau op 4-2-2022 om
10.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen
over:
• de geldigheid van de ingeleverde
kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende
kandidaten;

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

• het handhaven van de daarboven geplaatste
aanduiding van een politieke groepering.
Tevens zal de nummering van de ingeleverde
lijsten van kandidaten plaatshebben.
U bent van harte welkom de zitting van het
centraal/hoofdstembureau online bij te wonen:
• datum: vrijdag 4 februari 2022
• aanvang: 10.00 uur
• locatie: alleen online te bekijken via ‘Live vergaderingen volgen’. Deze link staat op
www.zuidplas.nl/verkiezingen.
Aanmelden bezwaren
Het is mogelijk om vooraf of tijdens de zitting
bezwaar in te dienen.
U kunt voor de zitting digitaal bezwaar
indienen. Meld dit bij het team verkiezingen, via
verkiezingen@zuidplas.nl, uiterlijk
4-2-2022 om 9.00 uur. Geef in uw e-mail aan dat
u online bezwaar wil indienen. U ontvangt dan
de inloggegevens van de vergadering, zodat u uw
bezwaar kunt indienen.
Tijdens de vergadering is het ook mogelijk om u
aan te melden voor het indienen van bezwaar, via
verkiezingen@zuidplas.nl of tel 0180-330358.
U ontvangt dan ook de inloggegevens van de
vergadering, zodat u uw bezwaar kunt indienen.
VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD
Kandidaatstelling
De burgemeester van Zuidplas maakt het
volgende bekend:
Op 31-1-2022 zal de kandidaatstelling voor
de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op
het gemeentehuis aan het adres Raadhuisplein 1
van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten
worden ingeleverd. Hiervoor dient u een afspraak
te maken met team verkiezingen.
De benodigde formulieren voor:
• de lijsten van kandidaten (model H 1)
• de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
• de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een
kandidatenlijst (model H 3-1)
• de machtigingen tot het plaatsen van een
aanduiding, gevormd door samenvoeging van
de aanduidingen van politieke groeperingen of
afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst
(model H 3-2)
• de verklaringen van ondersteuning van een
kandidatenlijst (model H 4) zijn te downloaden
via het programma OSV2020PP via onderstaande link:
www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/
ondersteunende-software-verkiezingen.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke
voorschriften betreffende de inlevering van
kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis
verstrekt. Tevens kunt u een e-mail sturen naar
verkiezingen@zuidplas.nl.
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N219 deels dicht tijdens eerste twee
weekenden van februari
Van 4 tot en met 7 februari en 11 tot en met 14 februari plaatst Holland Scherm
een nieuw geluidsscherm langs de N219, ter hoogte van het Koningskwartier in
Zevenhuizen.
Weekendafsluitingen N219
Om dit veilig te kunnen doen, is de N219
in beide weekenden afgesloten vanaf
vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur.
Het gaat om het deel vanaf de rotonde
ter hoogte van de Zuidplasweg tot aan de
oprit naar de A12. De aannemer werkt
dag en nacht om het werk af te krijgen
en de weg op tijd open te stellen.
Omleiding
Tijdens de werkzaamheden wordt
het verkeer omgeleid via de A12, de
N457 en de A20. De omleiding wordt
ter plaatse met borden aangegeven.
De N219 blijft tot en met de rotonde
met de Zuidplasweg bereikbaar.
Bestemmingsverkeer richting
Zevenhuizen kan daar gebruik van
maken. Een uitzondering geldt voor de
nood- en hulpdiensten. Afgesproken is
dat die niet om hoeven te rijden. Onder
begeleiding van verkeersregelaars kunnen
zij het werkvak op de N219 passeren. Dat
geldt ook voor de busdienst.
Wereldwijde leveringsproblemen
Door de wereldwijde leveringsproblemen
met hout valt de plaatsing van het nieuwe

houten geluidsscherm nu onverhoopt
samen met de werkzaamheden op de
Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.
Helaas was dit niet te voorkomen.
Meer informatie en contact
Kijk voor meer informatie over deze
werkzaamheden op www.zuidplas.nl/
geluidsscherm-koningskwartier. Heeft
u een vraag? Neem dan contact op met
Viola Vink, omgevingsmanager, via
06 55 22 30 79 of
vvink@hollandscherm.nl.

Laatste mogelijkheid aanmelden
warmtescans
U heeft nog tot eind januari 2022 de mogelijkheid om u op te geven voor een
warmtescan.
Er zijn nu al meer dan 400 aanmeldingen
binnengekomen. Dus wilt u weten
of uw woning energie / warmte lekt,
wees er snel bij en meld u aan via
duurzaamzuidplas.nl/warmtescan of scan
de QR-code.
Onze energiecoaches heeft u
waarschijnlijk al in uw buurt aan het werk
zien. Deze enthousiaste vrijwilligers zijn
opgeleid om warmtefoto’s te maken met
een infraroodcamera en energieadviezen
te geven. Met een warmtescan is duidelijk
te zien waar een woning energie lekt en
waar isolatie nodig is.

De foto’s worden aan de buitenkant
gemaakt in verband met de
coronamaatregelen.

