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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Irisveld 11 in Nieuwerkerk aan den IJssel:  

het plaatsen van dakkapellen en een  
terrasoverkapping (30-12-2021, zaaknr. 
2021360948) 

•  Rietveen 26 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
uitbouwen van een woning aan de achter- en 
zijkant (31-12-2021, zaaknr. 2021361645) 

•  Van Beethovenlaan 17 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het uitbreiden van een woning  
(03-01-2022, zaaknr. 2022006203) 

•  Westringdijk 31 a in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het wijzigen van een bestaande vergun-
ning (25-11-2021, zaaknr. 2021331866)

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 87 in Zevenhuizen: het bouwen 

van bedrijfsgebouw (20-12-2021, zaaknr. 
2021353257)

•  Bredeweg 118 in Zevenhuizen: het plaatsen 
van een tankplaats (30-12-2021, zaaknr. 
2021360667)

•  Versailles kavel 49 en 50 in Zevenhuizen: het 
bouwen van 2 woningen (17-12-2021, zaaknr. 
2021351437)

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

Moerkapelle
•  Moerkapelse Zijde nabij 100 (kad ZVH02 

A1133) in Moerkapelle: het plaatsen van 
een kokosscherm (23-12-2021, zaaknr. 
2021330096)

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.

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. 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Colorado 170 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het realiseren van een steiger (29-12-2021, 
zaaknr. 2021246069) 

•  Ringvaartlaan 10 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het realiseren van een aanbouw  
(03-01-2022, zaaknr. 2021318175)

 
Bekendmaking Besluit lozen buiten  
inrichtingen  

Melding op grond van het Besluit lozen buiten 
inrichtingen  
Voor het plaatsen van kleine gesloten 
bodemenergiesystemen 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 meldingen ontvangen:
•  Aardwarmte Techniek Nederland B.V., 

‘s-Gravenweg 28 c in Nieuwerkerk aan 
den IJssel: het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem 

•  Nathan Projects B.V., Noordeinde 71c in 
Zevenhuizen: het plaatsen van een gesloten 
bodemenergiesysteem 

  
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.

Ontwerpbestemmingsplan “Stevensstraat 78 
Moordrecht”

Burgemeester en wethouders geven er op grond 
van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
kennis van, dat het ontwerpbestemmingsplan 
“Stevensstraat 78 te Moordrecht” met ingang van 
donderdag 13 januari 2022 gedurende zes weken 
ter inzage ligt.

Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de westzijde 
van de kern van Moordrecht. Het gebied 
omhelst de voormalige Scouting-locatie aan de 
Stevensstraat.

Inhoud van het plan
De gemeente is voornemens om op de 
vrijkomende gronden 12 betaalbare 
koopappartementen te realiseren.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij 
behorende verbeelding en bijlagen ligt met ingang 
van donderdag 13 januari 2022 gedurende zes 
weken ter inzage in het KCC, Raadhuisplein 1 
te Nieuwerkerk aan den IJssel. De stukken zijn 
in deze periode digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.
BpStevensstr78Mrd-Ow01). Op www.zuidplas.
nl is het plan tevens als pdf-bestand in te 
zien onder het kopje In Zuidplas > Bouwen > 
Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen  
in voorbereiding > Moordrecht >  
Stevensstraat 78.

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan 
worden ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. 
Uw zienswijze kunt u sturen aan de raad van 
de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel, onder vermelding 
van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Stevensstraat 78 Moordrecht”. Voor het 
mondeling indienen van uw zienswijze kunt u 
een afspraak maken via het secretariaat van de 
afdeling Ruimte, tel: (0180) 330 300. De afspraak 
dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor 
het einde van de termijn van de terinzagelegging, 
te worden gemaakt.

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 
voorlet
ters

Adres Datum 
voor
nemen

Datum 
beschikking

S.M.L. 
Silva

Leeghwaterstraat 
23  Nieuwerkerk 
aan den IJssel

22-12-
2021

19-01-
2022

J. 
Hen driks

Julianaweg 6 
Zevenhuizen

22-12-
2021

19-01-
2022

A.R. Ebel Eykmanstraat 5 
Nieuwerkerk aan 
den IJssel

22-12-
2021

19-01-
2022

N.X. 
Hemradj

Ambachtssingel 82 
Moordrecht

23-12-
2021

20-01-
2022

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

Periodiek onderzoek van viaducten en 
aquaduct in Nieuwerkerk
In de week van 17 tot 22 januari worden op drie locaties in Nieuwerkerk aan de 
IJssel twee viaducten en één aquaduct periodiek onderzocht. 

Hierbij wordt gekeken in welke staat het 
beton van de brug verkeerd en of er ko-
mende jaren eventueel reparaties moeten 
worden uitgevoerd. Tijdens het onderzoek 
wordt op een aantal vooraf bepaalde plek-
ken het beton deels verwijderd met water 
onder zeer hoge druk. Dit kan geluids-
overlast geven voor de omgeving.

Het gaat om de volgende locaties:
1. Aquaduct de Waterdrager (kruist het 

Raadhuisplein)
2. Het viaduct van de Europalaan
3. De Schollvaarsbrug (Hoofdweg-Zuid)

Per locatie worden er verkeersmaatrege-
len genomen. 
1. Viaduct Europalaan: Zowel de bo-

ven- als onderkant worden geïnspec-
teerd. Bij het onderzoek aan de on-

derkant wordt de Kerklaan ter hoogte 
van het viaduct tijdelijk afgesloten. 
Hier zetten we verkeersregelaars in. 
Voor de bovenkant geldt een tijdelijke 
afzetting en wordt er niet gewerkt 
tijdens de spits. Het verkeer heeft 
gewoon doorgang.

2. Aquaduct de Waterdrager: Hier 
wordt het beton aan de onderzijde 
boven het fietspad onderzocht. Het 
fietspad wordt hiervoor afgesloten. 
Fietsers worden via het fietspad aan 
de overzijde omgeleid.

3. Schollevaarsbrug: Hier moet de 
duiker worden onderzocht. De berm 
moet weggegraven worden en om 
veilig te kunnen werken, wordt ook 
hier het fietspad tijdens de werk-
zaamheden afgesloten en fietsers 
omgeleid.
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‘We zijn het vertrouwen in de politiek kwijt!’ 
Helaas een zin die ik als raadslid regelmatig hoor. 
En eerlijk gezegd, stiekem begrijp ik die zin goed. Ik 
heb dat gevoel de afgelopen jaren ook gehad. Juist 
daarom ben ik blij dat ik gemeenteraadslid mag zijn in 
Zuidplas. Wat ik niet begrijp, wat mijn buren en andere 
inwoners niet begrijpen of vertrouwen, daar stel ik 
vragen over! Bouwhoogtes, niet verleende zorg, kapotte 
speeltoestellen, ‘bijzonder’ aangelegde wegen.  
Als CDA-raadslid vind ik het belangrijk om boven water 
te krijgen waarom keuzes gemaakt zijn. Meer dan eens 
sturen we als lokaal CDA bij, vaak met behulp van 
inwoners.  

We zagen de kracht van kennis van onze inwoners bij 
verschillende projecten. Zij weten wat goed is voor hun 
buurt, inwoners scherpen projecten aan, inwoners zien 
waar zorg te kort schiet. Het is onmogelijk om aan de 
voorkant alles te weten, maar door te blijven luisteren, 
kan de overheid tijdig bijsturen. Dat vraagt lef. Soms moet 
je als gemeenteraadslid onvoorwaardelijk voor inwoners 
staan. Voor het CDA is dit bijvoorbeeld het geval bij een 
snelfietspad dwars door Moordrecht. Het is niet veilig. 
Dat zien omwonenden. Dat zien wij. Of de Burgemeester 
Klinkhamerweg in Zevenhuizen, de kruisingen zijn 
niet veilig! Een betere ontsluiting van Nieuwerkerk en 
Moerkapelle zijn belangrijke CDA-speerpunten. 

Het draait voor het CDA om krachtige dorpen!  
In Zuidplas wordt volop gebouwd, helaas niet genoeg voor 
onze inwoners. Terwijl er zoveel jongeren, starters en ook 
oudere doorstromers zijn die dolgraag willen verhuizen, 
maar simpelweg de kans niet krijgen. Voor hen hebben wij 
op voorrang op de huizenmarkt in Zuidplas aangedrongen. 
Gaaf dat dit gaat lukken. 

Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat wij de afgelopen 
jaren wél kregen. CDA Zuidplas blijft er alles aan doen 
om te luisteren naar de inwoners en dat vertalen naar 
krachtige dorpen !  


