
G E M E E N T E N I E U W S Week 13
Woensdag 30 maart 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moordrecht
•  Bijenkorf 3: het ophogen van de tuin en  

bouwen van een vlonder (19-03-2022, zaaknr. 
2022074944) 

•  Boerderijlaan 3 en Middelweg 63: het splitsen 
van een woonboerderij in twee wooneenheden 
(19-02-2022, zaaknr. 2022048510) 

•  Middelweg 11: het veranderen functie perceel 
t.b.v.bijzondere woonvorm (11-03-2022, 
zaaknr. 2022067607)

•  Zuidbaan 350: het plaatsen van een verlicht 
led reclame scherm (15-03-2022, zaaknr. 
2022069940) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Albert van ‘t Hartweg 63: het plaatsen van een 

carport (17-03-2022, zaaknr. 2022072718) 
•  Fonteinkruid 5: het plaatsen van een  

dakopbouw/ aanbouw op zolder (12-03-2022, 
zaaknr. 2022068052)

•  Loire 38: het plaatsen van een dakkapel 
(21-03-2022, zaaknr. 2022076596)

•  Parallelweg-Zuid 23: het plaatsen van 
een dakopbouw (14-03-2022, zaaknr. 
2022069630) 

•  van Gennepweg 1: het vervangen van de 
huidige puntbeluchting door energiezuinigere 
bellenbeluchting(17-03-2022, zaaknr. 
2022073126) 

•  Verbindingsweg 14: het bouwen van een 
nieuwe opslagruimte (18-03-2022, zaaknr. 
2022074079) 

•  tussen de Schielandweg en Blaardorpseweg  
(kadastraal E841): het oprichten van 
een antenne opstelpunt tbv mobiele 
telecommunicatie (21-03-2022, zaaknr. 
2022076118) 

•  Hollandsche IJssel, de Groenendijk, nabij Klein 
Hitland: het herzetten van de steenglooiing aan 
de Hollandsche IJssel, de Groenendijk  
(17-03-2022, zaaknr. 2022073567) 

Zevenhuizen
•  De Leeuwerik 3: het plaatsen van een dakkapel 

(14-03-2022, zaaknr. 2022069823) 
•  Knibbelweg 91: het bouwen van een schuur 

(18-03-2022, zaaknr. 2022074402) 
•  Knibbelweg tussen nr:2 en 4 (G2886): het 

bouwen van een woning (28-02-2022, zaaknr. 
2022056620)

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

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Kon Wilhelminastraat 2: het realiseren 

van een dakopbouw (21-03-2022, zaaknr. 
2022025321)

Zevenhuizen
•  Rozenstraat 41: het realiseren van een inrit 

(18-03-2022, zaaknr. 2022044710) 

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. 

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

Moerkapelle
•  Bredeweg 59: het bouwen van een kas  

(18-03-2022, zaaknr. 2022035637) 
Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Hudson 21: het plaatsen van een dakkapel aan 

de achterzijde van de woning (17-03-2022, 
zaaknr. 2021319072)

Zevenhuizen
•  Noordeinde 3: het verbouwen van een woning 

(17-03-2022, zaaknr. 2022014139) 
•  Paltsgraaf 1: het bouwen van een woning 

(Koningskwartier/fase 6/ kavel 8)  
(17-03-2022, zaaknr. 2022031562) 

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

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Schoolstraat 4: het brandveilig gebruiken van 

een pand (17-03-2022, zaaknr. 2021238301) 
Zevenhuizen
•  Ryckevelde 3 en 5: het brandveilig gebruiken 

van een tijdelijk schoolgebouw (16-03-2022, 
zaaknr. 2022015651)

Verlenging beslistermijn
Moordrecht
•  nabij Schielands Hoge Zeedijk West 1 traf: 

het aanleggen van een weg t.b.v. gemaal 
Westeinde (17-03-2022, zaaknr. 2021337804)

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

woning (23-02-2022, zaaknr. 2022006203) 
•  ‘s-Gravenweg nabij 39D (Gansdorperdijk kavel 

3): het bouwen van een woonhuis  
(18-03-2022, zaaknr. 2022023466) 

Kennisgeving besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Schoolstraat 4 
Nieuwerkerk aan den IJssel

Op 15 maart 2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen op de 
aanvraag met kenmerk 2021238301. Dit betreft 
het brandveilig gebruiken van een pand ter 
plaatse van de Schoolstraat 4 in Nieuwerkerk 
aan den IJssel. De vergunning is toegekend. Het 
besluit betreft de volgende onderdelen:
•  brandveilig gebruik (brandveiligheid)

Kennisgeving besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Ryckevelde 3 en 5 
Zevenhuizen

Op 15 maart 2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen op 
de aanvraag met kenmerk 2022015651. Dit 
betreft het brandveilig gebruiken van een tijdelijk 
schoolgebouw ter plaatse van de Ryckevelde 3 en 
5 in Zevenhuizen. De vergunning is toegekend. 
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
•  brandveilig gebruik (brandveiligheid)
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. De termijn 
vangt aan met ingang van de dag na die waarop 
het besluit ter inzage is gelegd. 
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
info@odmh.nl of tel: 088-54 50 000.

Bekendmaking Wet geluidhinder
BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN
Burgemeester en wethouders van Zuidplas 
hebben het volgende besluit genomen:
Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor 
woningen in fase 1B van Zevenhuizen-Zuid die 
met het uitwerkingsplan Zevenhuizen Zuid - fase 
1B mogelijk worden gemaakt.
Dit besluit en de daarbij behorende stukken kunt 
u vanaf 31 maart 2022 gedurende zes weken 
inzien bij de gemeente Zuidplas.
Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 
2021330582.
Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn 
met het besluit kunnen binnen zes weken 
een beroepschrift indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
De termijn begint op de dag na het ter inzage 
leggen van het besluit. Het beroepschrift moet 
worden ondertekend en moet ten minste uw 
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving 
van dit besluit en de motivering van het beroep 
bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het 
bestreden besluit mee te sturen en aan te geven 
op welk telnr en e-mailadres u bereikbaar bent.
U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op https://digitaalloket.
raadvanstate.nl/ voor meer informatie over het 
digitaal indienen van beroep. Aan de behandeling 
van een beroep zijn kosten verbonden.
Het indienen van beroep schort de werking van 
het besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Heeft u een beroepschrift ingediend en meent 
u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de 
beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? 
De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan 
de mogelijkheid om een voorlopige voorziening 
te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de website http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer 
informatie over het digitaal indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening.
Aan de behandeling van een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Lintje aanvragen? Doe het vóór  
15 juli 
Kent u een persoon in uw omgeving die zich al vele jaren inzet voor anderen?  
Voor een vereniging, stichting, vrijwilligersorganisatie kerk of een goed doel? 
Het gaat om personen met bijzondere verdiensten voor de samenleving, vaak in 
bescheidenheid en zonder eigenbelang. Wilt u deze persoon eindelijk eens in het 
zonnetje zetten? Draag deze persoon dan vóór 15 juli aan voor een Koninklijke 
onderscheiding. Begin op tijd, want het is een tijdrovend proces. 

Wanneer komt iemand in aanmerking?
Er is een aantal voorwaarden waaraan de 
voorgedragen persoon moet voldoen. 
• De afgelopen 25 jaar minimaal 15 jaar 

tot op heden vrijwillig actief
• Minimaal 6 uur per week actief
• De activiteiten/verdiensten moeten 

algemeen ervaren worden als relevant 
en nuttig voor de samenleving. Dat 
kan blijken uit de maatschappelijke 
uitstraling van de activiteiten op lokaal, 
regionaal of landelijk niveau.

• Mate van verantwoordelijkheid die 
iemand draagt en in hoeverre de 
verdiensten vrijwillig zijn. 

De gunfactor heeft duidelijk minder 
betekenis: hoe logisch een lintje ook 
mag lijken, het gaat er altijd om dat 
een voorstel zo goed mogelijk wordt 
onderbouwd.

Wie mag een voorstel indienen?
Iedereen in Nederland kan een ander 
voordragen voor een Koninklijke 
onderscheiding, of u nu familielid, vriend, 
collega of medevrijwilliger bent.  
U kunt dit doen voor elke gewenste 
kandidaat, ook voor Nederlanders die in 
het buitenland woonachtig zijn. U dient 
het voorstel in bij de burgmeester van 

de woonplaats waar de voorgedragen 
persoon woont. 

Hoe dient u een voorstel in?
Als u iemand wilt voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding kunt u dit 
online doen. U vindt op www.aanvraag.
koninklijkeonderscheidingen.nl het 
aanvraagformulier. Na het invullen van dit 
formulier ontvangt u een verificatiemail. 
Dan ontvangt u per e-mail een 
bevestiging dat het verzoek is gestuurd 
naar de woongemeente van de kandidaat. 
De kabinetsadviseur van de gemeente 
Zuidplas ontvangt tegelijkertijd ook een 
mail. Deze neemt dan contact met u op en 
bespreekt met u de aanvraagprocedure.

Nadere info?
Stuur een e-mail naar lintjes@zuidplas.nl 
of neem contact op met de gemeente.
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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 meldingen ontvangen:
•  C. de Rybel, Hoofdweg-Zuid 42a 5 in 

Nieuwerkerk aan den IJssel: het oprichten van 
een inrichting 

•  Maatschap L.A. en J.L. Lekkerkerk, 
Verbindingsweg 14 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het vernieuwen en vergroten van een 
bestaande schuur 

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 en verlenen Verklaring 
van geen Bedenkingen Prinses Irenestraat 3, 
Nieuwerkerk

Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad 
van Zuidplas ingestemd met het verlenen van 
de Verklaring van geen Bedenkingen voor 
de ontwikkeling aan de Prinses Irenestraat 
3 in Nieuwerkerk. Op 18 maart 2022 heeft 
de ODMH namens de gemeente Zuidplas een 
besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 
2020351578. Dit betreft het herbouwen van het 
gebedshuis gelegen aan de Prinses Irenestraat 3 
in Nieuwerkerk. De vergunning is toegekend. Het 
besluit betreft de volgende onderdelen:
• bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
•  afwijken bestemmingsplan/ strijdig gebruik 

(artikel 2.1 lid 1c Wabo).
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 
belanghebbenden, 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 1 april  2022 en 
bedraagt 6 weken. Het beroepschrift moet worden 
ondertekend en moet ten minste uw naam en 
adres, de dagtekening, een omschrijving van dit 
besluit en de motivering van het beroep bevatten. 
Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden 
besluit mee te sturen en aan te geven op welk 
telnr en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt 
ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel 

beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht voor meer informatie over 
het digitaal indienen van beroep. Voor het in 
behandeling nemen van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Het indienen van beroep 
schort de werking van het besluit niet op.
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. 
Een verzoek om voorlopige voorziening moet 
worden ondertekend en moet ten minste uw naam 
en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit 
besluit en de motivering van het verzoek bevatten. 
Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden 
besluit mee te sturen en aan te geven op welk 
telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar 
bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige 
voorziening worden ingediend als ook bezwaar is 
gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan ook digitaal 
worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische 
handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden. 
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mw E. Reussink, telnr 0180 - 330 300, 
e-mailadres: elja.reussink@zuidplas.nl.

Uitwerkingsplan Zevenhuizen Zuid - fase 1B, 
Zevenhuizen

Burgemeester en wethouder van de gemeente 
Zuidplas maken op grond van artikel 3.8 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, 
dat het college van burgemeester en wethouder 
van de gemeente Zuidplas het uitwerkingsplan 
“Zevenhuizen Zuid - fase 1B” op 22 maart 2022 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het betreft een 
uitwerking en wijziging van bestemmingsplan 
“Zuidplas West, gemeente Zevenhuizen-
Moerkapelle” uit 2009.
Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen in de gemeente 
Zuidplas, ten zuidoosten van de kern Zevenhuizen. 
Zeven- huizen - Zuid, ook wel Koningskwartier 
genoemd. Deze nieuwbouwlocatie is in 
ontwikkeling vanaf 2011. Fase 1B is gelegen in 
het noordelijk deel van het nieuwbouwgebied 
en grenst aan de lintbebouwing van de 
Noordelijke Dwarsweg, cluster- en lintbebouwing 
aan de Knibbelweg en het bedrijventerrein 
Nijverheidscentrum.
Inhoud van het plan

Met de uitwerking en wijziging wordt de realisatie 
van 96 woningen mogelijk gemaakt inclusief 
openbaar groen, oppervlaktewater en delen van 
het lokale wegenstelsel. Het plangebied omvat 
gronden behorend tot de kadastrale gemeente 
Zevenhuizen, sectie E met de kavelnummers 
1978, 463, 2857, 2855, 2853 (deels), 2852 
(deels), 2684, 2849, 2860, 2851, 2859, 2858, 
2850, 1948.
Crisis- en herstelwet 
Op het besluit tot vaststelling van het 
uitwerkingsplan is de Crisis- en herstelwet 
van toepassing. Dat betekent dat onder meer 
bijzondere procedurele bepalingen van toepassing 
zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
Crisis- en herstelwet is te raadplegen op wetten.
overheid.nl.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan 
met de daarbij bijbehorende stukken liggen met 
ingang van donderdag 31 maart 2022 gedurende 
zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum 
van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegen betaling van 
leges kan een afschrift verstrekt worden van 
de ter inzage gelegde stukken. De stukken zijn 
in deze periode digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.
UpZevenhZuid1B-Va01). Op de website van de 
gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) is het plan 
tevens als pdf-bestand in te zien onder het kopje 
In Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen 
> Bestemmingsplannen in voorbereiding > 
Zevenhuizen > Zevenhuizen Zuid - fase 1B - 
vastgesteld bestemmingsplan
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het 
in behandeling nemen van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Beroep kan bijvoorbeeld 
worden ingesteld door: 
•  belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar 

voren hebben gebracht over het uitwerkings-
plan Zevenhuizen Zuid - Fase 1B

•  belanghebbenden die aan kunnen tonen, dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest over-
eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening een zienswijze over het uitwerkings-
plan bij burgemeester en wethouders naar 
voren te brengen en 

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep 
is gericht op de door burgemeester en wethou-

ders in het uitwerkingsplan aangebrachte wijzi-
gingen ten opzichte van het uitwerkingsplan.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan 
treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende 
werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, 
door een belanghebbende die een beroepschrift 
heeft ingediend, een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, 
treedt het uitwerkingsplan niet in werking voordat 
op het verzoek is beslist.

Voornemen voorbereiding uitwerkingsplan 
“Moerkapelle-Oost, fase 3” en 
bestemmingsplan “Moerkapelle-Oost, fase 4”, 
Moerkapelle

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas geven er op grond van artikel 1.3.1 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van, dat 
zij het voornemen hebben om een uitwerkingsplan 
voor te bereiden voor woningbouwontwikkeling 
Moerkapelle-Oost, fase 3 en een bestemmingsplan 
voor te bereiden voor de Moerkapelle-Oost, fase 4. 
Het plangebied “Moerkapelle-Oost” staat tevens 
bekend onder de naam “De Jonge Veenen”. 
Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt aan de oostzijde van de kern 
Moerkapelle en is globaal gelegen tussen de 
Groote Duikertocht (noordzijde), de Middelweg 
(oostzijde), de Sportweg (zuidzijde) en de 
bestaande woningen van De Jonge Veenen (fase 1 
en 2) aan de westzijde.
Inhoud van het plan. 
Het uitwerkingsplan voor fase 3 betreft een 
uitwerking van het bestemmingsplan “Zuidplas-
Noord” en beoogt de realisatie van maximaal 179 
woningen mogelijk te maken.
Het bestemmingsplan voor fase 4 beoogt de 
realisatie van een school in combinatie met 
maximaal 31 appartementen en de realisatie van 
een voetbalveld mogelijk te maken.
Zienswijzen
Op dit moment worden geen stukken ter inzage 
gelegd en is het nog niet mogelijk om zienswijzen 
over het voornemen naar voren te brengen. Zodra 
beide plannen gereed zijn om in ontwerp ter 
inzage te leggen –naar verwachting op termijn 
van enkele weken-, wordt dit gepubliceerd op 
de gemeentewebsite, in Hart van Holland en het 
Gemeenteblad. U heeft dan de mogelijkheid om 
zienswijzen in te dienen.

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.

Inzamelen goederen voor de noodopvang 
in Nieuwerkerk. Doet u mee?
Op zaterdag 2 april kunt u goederen voor de noodopvang in Nieuwerkerk aan den 
IJssel tussen 9:00 tot 13:00 uur inleveren.

Locatie: 
het Kerkplein bij het Kerkelijke Centrum, 
J.A. Beijerinkstraat 53 in Nieuwerkerk aan 
den IJssel. 

Hier staan vrijwilligers voor u klaar om uw 
spullen in ontvangt te nemen. 
Op www.noodopvangzuidplas.nl vindt u 
een lijst met goederen die u kunt doneren. 

Zaterdag 2 april inzameldag 
kringloopgoederen 
Op zaterdag 2 april kunnen inwoners nog bruikbare kringloopgoederen inleve-
ren 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 beoor-
delen 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 kringloop-
goederen is in 2022 geopend op:

• 7 mei
• 4 juni
• 2 juli
• 6 augustus
• 3 september
• 1 oktober
• 5 november
• 3 december
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Afronding herinrichting Moerkapelse 
Zijde in zicht
Binnenkort wordt de reconstructie van de Moerkapelse Zijde in Moerkapelle 
afgerond. Dura Vermeer start op maandag 4 april met de laatste werkzaamheden. 
Naar verwachting is al het werk op 15 april 2022 gereed.

Werkzaamheden bij Hollevoeterbrug
Ter hoogte van de Hollevoeterbrug 
bestaan de werkzaamheden uit het 
plaatsen van een scherm, de aanleg 
van een voetpad en het installeren van 
verkeerslichten. In de periode van 4 t/m 
15 april is dit deel van de Moerkapelse 
Zijde tijdens werkdagen van 07.00 tot 
16.30 uur volledig afgesloten. Buiten deze 
werkdagen en -tijden is de rijbaan open. 

Het verkeer vanuit Bleiswijk en 
Zoetermeer richting Moerkapelle, en 
andersom, wordt overdag omgeleid via 
de Bredeweg en A12. Daarnaast rijden 
er tijdelijk pendelbussen van Moerkapelle 
naar Zevenhuizen, in plaats van de 
buslijnen 383, 384 en 386. 

Fietssuggestiestrook
In de periode 11 t/m 15 april brengt de 
aannemer een rode fietssuggestiestrook 
aan op de noordkant van de Moerkapelse 
Zijde. Het gaat om het deel vanaf de 
kruising Moerkapelse Zijde/Noordeinde 
tot aan de kruising met het Westland. 
De weg blijft tijdens die werkzaamheden 
gewoon open voor doorgaand verkeer. 
Verkeersregelaars leiden alles in 
goede banen. Houd wel rekening met 
verkeershinder.

Meer informatie en contact
Op www.zuidplas.nl/moerkapelse-
zijde staat meer informatie over 
de pendelbussen, het werkgebied 
en de omleidingsroute. Ook vindt 
u daar de contactgegevens van de 
omgevingsmanager.

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

Informatie en diensten van alle overheden

Overheid.nl
➤➤


