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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Nieuwerkerk aan den IJssel 
•  ‘s-Gravenweg achter nummer 28 in 

Nieuwerkerk aan den IJssel: het bouwen van 
een vrijstaande woning bouwnummer 6  
(27-09-2022, zaaknr. 2022244737) 

•  Hoofdweg-Zuid 48 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het veranderen van een op- en uitrit 
(27-09-2022, zaaknr. 2022243375)

•  Prins Alexanderlaan 42 in Nieuwerkerk aan 
den IJssel: het plaatsen van een dakopbouw 
(27-09-2022, zaaknr. 2022243555)

Zevenhuizen
•  Bierhoogtweg 17 in Zevenhuizen: het 

realiseren van een Zonneweide (zonnepanelen) 
(30-09-2022, zaaknr. 2022248336)

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

Moordrecht
•  Ganzeneiland 28 in Moordrecht: het realiseren 

van een dakterras (21-09-2022, zaaknr. 
2022205164) 

•  Stevensstraat 78 t/m 100 in Moordrecht: het 
bouwen van 12 appartementen (26-09-2022, 
zaaknr. 2022176944) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Groenendijk 241 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het bouwen van een carport (30-09-2022, 
zaaknr. 2022163789)

•  John F Kennedyplantsoen 7 in Nieuwerkerk aan 
den IJssel: het aanpassen van een woonhuis 
(04-10-2022, zaaknr. 2022223019)

•  Lelieveld 1c in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 
van de woning (04-10-2022, zaaknr. 
20222405

Zevenhuizen
•  Dorpsstraat 109 en 109a (was 111) in 

Zevenhuizen: het realiseren van een inrit  
(03-10-2022, zaaknr. 2022057574)

•  van Oudheusdenweg t.h.v. Zuideinde 
14 in Zevenhuizen: het aanpassen van 
entree Eendragtspolder (aanleggen uitrit/
parkeerterrein/voetpad (30-09-2022, zaaknr. 
2022181201) 

•  Versailles 14 in Zevenhuizen: het bouwen van 
een vrijstaande woning Koningskwartier Fase 8 
kavel 1 (28-09-2022, zaaknr. 2022230091) 

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

Moordrecht
•  Ambachtweg 36a en 36b in Moordrecht: 

het brandveilig gebruiken van een pand tbv 
scouting/duivenvereniging/BSO (28-09-2022, 
zaaknr. 2022187147)

Zevenhuizen
•  Burgemeester Klinkhamerweg 86 in 

Zevenhuizen: het wijzigen van de vergunning 
tbv brandveilig gebruik pand 

Verlenging beslistermijn
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Prins Alexanderpad 1 in Nieuwerkerk aan den 

IJssel: het realiseren van een uitbouw (03-10-
2022, zaaknr. 2022203462) 

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 9c in Zevenhuizen: het plaatsen 

van drijvende zonnepanelen op twee 
bestaande waterbassins (26-09-2022, zaaknr. 
2022198264)

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Ambachtweg 36 a en 
36 b in Moordrecht

De ODMH maakt namens de gemeente Zuidplas 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld 
op de aanvraag met kenmerk 2022187147. Dit 
betreft het brandveilig gebruiken van een pand 
tbv scouting/duivenvereniging/BSO ter plaatse 
van de Ambachtweg 36 a en 36 b in Moordrecht. 
In het ontwerpbesluit wordt de vergunning 
toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de 
volgende onderdelen:
•  brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
De inzageperiode is zes weken en start op de 
eerste werkdag na de publicatiedatum van 
deze bekendmaking. Het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken kunt u via de ODMH 
inzien. U kunt hiervoor contact opnemen via 
onderstaande contactgegevens.
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 u daarbij het kenmerk 2022187147. Na 
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief 
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit zullen wij u nader informeren 
over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met ODMH, via info@odmh.nl of  
tel: 088-54 50 000.

Kennisgeving besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Burgemeester 
Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen

Op 18-8-2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen op de 
aanvraag met kenmerk 2022110658. Dit betreft 
het wijzigen van de vergunning tbv brandveilig 
gebruik pand ter plaatse van de Burgemeester 
Klinkhamerweg 86 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
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

Agenda Raadsvergadering 

Datum: dinsdag 18 oktober 2022
Starttijd: 20:00 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

Bespreekstukken
1.   Mededelingen vanuit diverse gremia 
2.   Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 

Swanladriehoek in Zevenhuizen 
3.   Gewijzigd Vaststellen bestemmingsplan 

Van ’t Verlaat en Leliestraat, 
Zevenhuizen

4.    Knibbelweg 62 Zevenhuizen - inpakken 
van door derden geteelde tomaten

5.    Rapport onderzoek Participatiebeleid 
van Groene Hart Rekenkamer

Hamerstukken
6.    Benoeming voorzitter Groene Hart 

Rekenkamer

Meer informatie
De bovenstaande agenda is een beknopte 
versie. Voor uitgebreidere informatie kunt u 
terecht in het gemeentehuis of 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 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. 

Volg ons op Twitter!
Als eerste op de hoogte zijn 

van het nieuws in de gemeente 
Zuidplas? 

Volg ons dan op 
www.twitter.com/zuidplas.

Bezoek ons 
op Facebook!

Benieuwd naar het Facebook-
account van de gemeente 

Zuidplas? Bekijk onze pagina 
via www.facebook.com/

zuidplas.

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:
•  Thai Noon, Kerklaan 23 in Moordrecht: 

het plaatsen van een vetafscheider en het 
oprichten van Thai Noon

•  Blinkt Facilities B.V., Westbaan 273 
in Moordrecht: het starten van een 
schoonmaakbedrijf

•  Stadsherders vd Velde - vd Drift, 2e Tochtweg 
145 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het houden 
van 600 schapen

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 Tweede Tochtweg 145 
in Nieuwerkerk aan den IJssel

Op 3-10-2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen op de 
aanvraag met kenmerk 2021215251. Dit betreft 
het veranderen van inrichting ter plaatse van de 
Tweede Tochtweg 145 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. De vergunning is toegekend. Het besluit 
betreft een omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (OBM) voor het houden van schapen.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het 
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen 
op afspraak worden ingezien bij de gemeente 
Zuidplas. 
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas. De termijn voor het indienen van een 
bezwaar start op 5 oktober 2022 en bedraagt 6 
weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van 
een bezwaarschrift gewoon geldig.
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 ODMH, via info@odmh.nl of  
telnr. 088-54 50 000.

Acht nieuwe straatnamen voor Moerkapelle.
Ten gevolge van de voltooiing van de 
nieuwbouwwijk Jonge Veenen in Moerkapelle 
ontstaan acht nieuwe straten waarvoor nieuwe 
straatnamen nodig zijn. De nieuwe straten vallen 
binnen fase 3 en 4 van dit bouwplan. Voor deze 
wijk is in 2014 door middel van een prijsvraag 
onder de bevolking van Moerkapelle bepaald 
binnen welk thema de straatnamen bedacht 
moeten worden. Het winnende thema was 
molenonderdelen. 
Voor de acht nieuwe straten heeft het college 
besloten de volgende straatnamen toe te kennen; 
Korbeel, Kruibaan, Lange Spruit, Korte Spruit, 
Bonkelaar, Bovenwiel, Vijzelpad (fietspad) en 
Wateras (fiets/voetpad).

Mocht u om geldige reden bezwaar hebben tegen 
een van deze namen dan wordt u gedurende 
6 weken na deze publicatie in de gelegenheid 
gesteld bezwaar aan te tekenen bij het college 
van burgemeester en wethouders.
Voor inlichtingen over het bezwaar kan contact 
worden opgenomen met Dhr. E. Kooistra, afdeling 
IBOR, telnr: 0180-639848.
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Week van de Veiligheid in Zuidplas
De gemeente Zuidplas besteedt in de Week van de Veiligheid (10-16 oktober) 
aandacht aan de veiligheid van inwoners, maar ook aan de veiligheid van 
gemeentelijke medewerkers. 

Bijna de helft van de lokale bestuurders 
heeft te maken met agressie, intimidatie 
of geweld. Bij ambtenaren ligt dit 
percentage iets lager (33 procent), maar 
toch is dat alsnog hoog. 

Daan de Haas, wethouder Personeel 
& Organisatie: “Medewerkers in de 
buitendienst, aan de balie of aan de 
telefoon hebben dagelijks met agressie en 
intimidatie te maken.’ Daarom besteden 
we intern en extern aandacht aan de 
veiligheid van onze medewerkers. Dit 
doen we om het bewustzijn hierover te 
vergroten en te zorgen dat medewerkers 
weten hoe zij meldingen kunnen doen.”

Burgemeester Han Weber: “”Elke vorm 
van agressie of intimidatie komt hard 
binnen bij onze medewerkers. Ook zij 
willen met een fijn gevoel naar het werk 
en aan het einde van de dag weer naar 
huis. We moeten dergelijk gedrag niet 
normaal gaan vinden en respectvol met 
elkaar omgaan.”

Deze week worden video’s op social 
media gedeeld om aandacht te vragen 
voor deze vormen van agressie 
en intimidatie. Intern worden voor 
medewerkers sessies georganiseerd om 
meer over dit onderwerp met elkaar in 
gesprek te gaan.

‘Gast van de raad’: iets voor u?
Bent u als inwoner van Zuidplas ook benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? 
Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? 

Geef u dan eens op als ‘gast van de raad’. 
Op dinsdag 29 november vergadert de 
gemeenteraad en ontvangen wij u als 
gast. U krijgt een VIP-behandeling vóór, 
tijdens en ná de raadsvergadering.

Programma
18:30 uur:   Ontvangt in gemeentehuis 

door enkele raadsleden en 
de griffier

18:45 uur:   Eenvoudige maaltijd 
en uitleg werkwijze 
gemeenteraad

20:00 uur:   Start raadsvergadering met 
tijdens de vergadering uitleg 
over het debat

22:30 uur:   Einde raadsvergadering met 
aansluitend een hapje en 
drankje

Aanmelden als ‘gast van de raad’
Wilt u gast zijn van de gemeenteraad? 
Meldt u dan aan via de griffie op 
telefoonnummer (0180) 330 312 of stuur 
e-mail naar griffie@zuidplas.nl.

Denk mee over de 
eigen woonomgeving.

www.maakzuidplas.nl

De gemeente is gestart met een campagne om nieuwe leden te werven voor 
het digitaal inwonerspanel. Een aantal keer per jaar ontvangen panelleden een 
vragenlijst over allerlei onderwerpen, zoals verkeer, dienstverlening, groen, 
buitenruimte, afval en maatschappelijke onderwerpen. Zo peilt de gemeente 
wat er leeft. De uitkomsten van de onderzoeken neemt de gemeente mee in de 
overwegingen voor het ontwikkelen of actualiseren van beleid.

Wethouder Frans Klovert is enthousiast 
over het panel en de werving van nieuwe 
leden.  

“Het panel is de afgelopen jaren succesvol 
ingezet. Het is een mooie manier 
om inwoners van Zuidplas digitaal te 
betrekken bij beleid en hun mening te 
peilen over actuele onderwerpen. Iedereen 
kan eraan meedoen, jong en oud. En het 
kost weinig tijd! We hopen door deze 
campagne het aantal leden flink uit te 
breiden en ook jongeren te bereiken. Meld 
je aan, want Iedere mening telt!”

Vrijblijvende deelname
Ieder panellid is geheel vrij om deel te 
nemen aan de onderzoeken. Dit kan 
volledig anoniem. Op www.zuidplas.nl 
worden de resultaten van ieder 
panelonderzoek gepubliceerd. Het bureau 
DUO Market Research verzorgt voor de 
gemeente de vragenlijsten via internet.

Aanmelden?
Stuur een e-mail naar: panelzuidplas@
duomarketresearch.nl onder vermelding 
van ‘gemeente Zuidplas. U ontvangt 
dan inloggegevens om lid te worden. 
Meer informatie over het digitaal 
inwonerspanel? Ga naar  
www.maakzuidplas.nl/inwonerspanel. 

Meld je aan voor  het 
digitaal inwonerspanel

Informatie en diensten van alle overheden

Overheid.nl
➤➤


