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Intrekken omgevingsvergunning op verzoek
Moerkapelle
• Willem-Alexanderplantsoen 1 in Moerkapelle: 

Verzoek registratie niet bestaande aanbouw 
verwijderen Intrekken aanvraag (20-12-2022, 
zaaknr. 2022321923)

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moerkapelle
• De Jonge Veenen fase 4 Blok A thv Koningsspil 

77 in Moerkapelle: het bouwen van een school 
met 31 appartementen en plaatsen van 
reclame (23-12-2022, zaaknr. 2022326608)

Moordrecht
•  Schielands Hoge Zeedk W 11 in Moordrecht: 

het vervangen bovenbouw melkveestal 
(30-12-2022, zaaknr. 2022329612) 

•  Westbaan 323 en 324 in Moordrecht: het 
plaatsen van 2 reclameborden (23-12-2022, 
zaaknr. 2022326110) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Tiber 14 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 

plaatsen van een dakopbouw (23-12-2022, 
zaaknr. 2022326005) 

•  Vlist 12 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
aanpassen van de garagedeur (vergunningsvrij) 
(29-12-2022, zaaknr. 2022329380) 

•  langs de Parallelweg Zuid in Nieuwerkerk 
aan den IJssel: het aanleggen leiding 
werkterrein en inrit A20 (07-12-2022, zaaknr. 
2022309211) 

Zevenhuizen
•  langs de A12 nabij Noordeinde 53a naar 

Molenviergang in Zevenhuizen: het vellen van 
populieren (20-12-2022, zaaknr. 2022320935) 

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

Moerkapelle
• Ambachtstraat 4 in Moerkapelle: het vergroten 

van de opslagruimte (28-12-2022, zaaknr. 
2022185567) 

•  Moerkapelse Zijde 108 in Moerkapelle: het 
plaatsen van een dakopbouw (27-12-2022, 
zaaknr. 2022275798) 

  
Verlenging beslistermijn

Moerkapelle
•  Middelweg 13 in Moerkapelle: het realiseren 

van een uitrit en aanleggen van een dam  
(02-01-2023, zaaknr. 2022287579)

 

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag 
wijzigen omgevingsvergunning Zuidbaan 521 
in Moordrecht

De ODMH maakt namens de gemeente Zuidplas 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld 
op de aanvraag met kenmerk 2022266372. Dit 
betreft een ambtshalve actualisatie energie-
voorschriften ter plaatse van de Zuidbaan 521 
in Moordrecht. In het ontwerpbesluit wordt de 
vergunning toegekend.
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de gemeente Zuidplas. De 
stukken worden ook digitaal ter inzage gelegd op 
www.ODMH.nl.
De stukken zijn hier te vinden: www.odmh.nl/
digitaal-loket/ter-inzage/gemeente/zuidplas.
De inzageperiode is zes weken en start op de 
eerste werkdag na de publicatiedatum van deze 
bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. 
U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 
45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. 
Vermeldt kenmerk 2022266372. Na afloop van 
de inzagetermijn wordt een definitief besluit 
genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve 
besluit informeren wij u nader informeren over 
de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of  
tel: 088-54 50 000.

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 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. 

Lintje aanvragen? Start op tijd!
Kent u iemand in uw omgeving die zich al vele jaren inzet voor anderen?  Voor een vereniging, stichting, vrijwilligersorganisatie, 
kerk of voor een goed doel? Het gaat om personen die bijzondere verdiensten verrichten voor de samenleving, vaak in 
bescheidenheid en zonder eigenbelang. Vraag dan een Koninklijke onderscheiding voor hen aan.  Start op tijd, want er komt aardig 
wat bij kijken. De aanvragen voor Lintjesregen 2024 kunt u al vanaf februari 2023 tot 1 juli 2023 indienen.

Wanneer komt iemand in aanmerking?
De voorgedragen persoon:
• is de afgelopen 25 jaar minimaal 15 jaar 

tot op heden vrijwillig actief; 
• is minimaal 6 uur per week actief; 
• verricht activiteiten/verdiensten die 

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; 

• draagt een mate van verantwoordelijkheid. 
De gunfactor heeft duidelijk minder 
betekenis: hoe logisch een lintje ook mag 

lijken, het gaat er altijd om dat u een 
voorstel zo goed mogelijk onderbouwt, 
onder andere met ondersteuningsbrieven. 

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 burgemeester 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?
Kijk voor alle informatie op 
www.zuidplas.nl/koninklijke-
onderscheiding-lintje of stuur mailtje naar 
lintjes@zuidplas.nl of neem contact op met 
de gemeente.

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:
• Hadro Techniek B.V., Zuidbaan 351 in 

Moordrecht: het starten van een instrumenten 
productiebedrijf in meet- en regeltechniek

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

Overheid.nl
➤➤

Raad Er Op Uit: Aan de praat met de 
raad op 13 januari 2023
In alle mooie dorpen van Zuidplas wil de gemeenteraad van Zuidplas haar inwoners
een gelukkig nieuwjaar wensen en met u in gesprek gaan. Thema voor de 
gesprekken is: Positief vooruit!

Datum: 13 januari 2023 

Vanaf 17:00 uur tot 19:30 uur op de 
volgende locaties: 
Nieuwerkerk – Bij de Reigerhof 
Zevenhuizen – Bij de Jumbo 

Moerkapelle - Op het plein bij de  
kerk en de Plus 
Moordrecht – De Smidse

Graag ontmoet de raad van Zuidplas u 
daar! Tot ziens op 13 januari 2023!

Uitnodiging Veiligheidsconferentie 
2023 
Op donderdag 9 februari 2023 vindt de veiligheidsconferentie van de gemeente 
Zuidplas plaats. De veiligheidsconferentie staat in het teken van het Integraal 
Veiligheidsplan, dat we in 2023 willen vaststellen. 
De avond wordt geleid door Ewout Genemans, onder andere bekend van tv-
programma’s als Beruchte gevangenissen en Bureau Arnhem.

Programma
Vanaf 17.00 uur bent u welkom en is er 
een dinerbuffet. 
We starten met een gezamenlijk 
programma. 
Ewout Genemans begeleidt het 
gezamenlijke programma en zal ook 
iets vertellen over zijn ervaringen met 
bijvoorbeeld ondermijning. 
Criminoloog Jeroen van den Broek vertelt 
deze avond over straatcultuur, social 
media en jeugdcriminaliteit. 

Na dit gezamenlijke gedeelte gaan we 
graag met maatschappelijke instellingen, 
inwoners en ondernemers in gesprek. 
In aparte sessies willen we praten over 
welke prioriteiten belangrijk zijn voor het 
Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026. 

Deze sessies hebben als onderwerp:
• Cybercrime en maatschappelijk 

ongenoegen 
• Jeugd en Zorg 
• Ondermijning
U kunt zich voor 1 van de sessies 
aanmelden.

Na een gezamenlijke terugkoppeling start 
rond 21.30 uur de netwerkborrel. 

Aanmelden
Wij nodigen u graag uit voor deze avond. 
Wilt u komen? 
Stuur dan een e-mail naar: 
veiligheid@zuidplas.nl. 
In deze mail graag uw naam en bij welke 
sessie u aanwezig wilt zijn.

Datum: 9 februari 2023 17.00 – 22.00 uur
Locatie: gemeentehuis Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel


