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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moerkapelle
•  Moerkapelse Zijde nabij nr. 19 in Moerkapelle: 

het bouwen van een woning (02-09-2022, 
zaaknr. 2022222815) 

Moordrecht
•  Eendenkooi 26 in Moordrecht: het plaatsen 

van een erfafscheiding (29-08-2022, zaaknr. 
2022218358) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Gouwe 70 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het aan de achterzijde vergroten van de 2e 
verdieping (01-09-2022, zaaknr. 2022222689) 

•  Rosario 2 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
plaatsen van gevelreclame (05-09-2022, 
zaaknr. 2022224657)

•  Rosario 2 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
vestigen van een beautysalon aan huis  
(05-09-2022, zaaknr. 2022225057) 

Zevenhuizen
•  Noordelijke Dwarsweg 92 b in Zevenhuizen: 

het realiseren van proefsleuven (29-08-2022, 
zaaknr. 2022217783) 

•  Bredeweg 158a nabij in Zevenhuizen: het 
tijdelijk oprichten van een bouwplaatsinrichting 
(01-09-2022, zaaknr. 2022222094)

•  Koningskwartier tussen Noordelijke Dwarsweg 
en Nijverheidscentrum te Zevenhuizen: het 
bouwen van 78 grondgebonden woningen fase 
1B/Koningskwartier (02-09-2022, zaaknr. 
2022223619) 

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

Moerkapelle
•  Dorpsstraat 41 in Moerkapelle: het uitbreiden 

van een woning aan de achterzijde  
(31-08-2022, zaaknr. 2021348846) 

Moordrecht
•  Kraaiennest 1 in Moordrecht: het plaatsen 

van een dakkapel in het achterdakvlak van de 
woning (02-09-2022, zaaknr. 2022138793) 

•  Oosteinde 19a in Moordrecht: het bouwen van 
een bedrijfshal met magazijn (02-09-2022, 
zaaknr. 2022122820)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Hudson 9 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 

aanleggen van twee vlonders met gedeeltelijke 
overstek boven het water (05-09-2022, 
zaaknr. 2022174994) 

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 22c in Zevenhuizen: het bouwen 

van een woning (02-09-2022, zaaknr. 
2022171546) 

•  Noordeinde 71a in Zevenhuizen: het bouwen 
van een bedrijfswoning (05-09-2022, zaaknr. 
2022053032) 

Verlenging beslistermijn
Moerkapelle
•  Julianastraat 55 in Moerkapelle: het legaliseren 

van geplaatste keerwand (31-08-2022, zaaknr. 
2022150915)

Zevenhuizen
•  van Oudheusdenweg t.h.v. Zuideinde 

14 in Zevenhuizen: het aanpassen van 
entree Eendragtspolder (aanleggenuitrit/
parkeerterrein) (06-09-2022, zaaknr. 
2022181201)

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 melding ontvangen:  
•  Aardwarmte Techniek Nederland B.V., 

‘s-Gravenweg 28b in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het aanleggen 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.

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:
•  Stichting De Timmer Werkplaats Gouda, 

Westbaan 350 unit nummer 7 in Moordrecht: 
het oprichten van een timmerbedrijf. 

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

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 
voorletters

Adres Datum 
voor-
nemen

Datum 
beschik-
king

C.L. Bos Bronsmos 11 
Nieuwerkerk 
aan den  IJssel

6-9-
2022

4-10-
2022

A.W. 
Hartshorne

Stationsplein 
4 Nieuwerkerk 
aan den IJssel

6-9-
2022

4-10-
2022

E.W. 
Weststrate

’s-Gravenweg 
10 
Nieuwerkerk 
aan den  IJssel

6-9-
2022

4-10-
2022

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

BESCHIKKING OPNEMING GEGEVENS 
VERTREK

Onderstaande personen wonen niet meer op 
het adres waar zij volgens de basisregistratie 
personen (BRP) staan ingeschreven. Wij 
hebben hen niet kunnen bereiken, er is 
geen aangifte van adreswijziging of vertrek 
ontvangen en na gedegen onderzoek hebben 
wij geen verblijfsgegevens kunnen achterhalen 
betreffende het verblijf in Nederland, het 
vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf 
buiten Nederland. Het college heeft besloten, 
op grond van art.2.22 Wet BRP, het gegeven 

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 gewei-
gerd, is bezwaar maken mogelijk. 

Informatie en diensten van 
alle overheden

Overheid.nl
➤➤

van het vertrek van de ingezetene ambtshalve 
op te nemen op de persoonslijst. Dit betekent 
dat zij formeel niet meer op het adres staan 
ingeschreven.

Naam en 
voorletters     

Adres Datum 
beschikking

J.A. de Leeuw Klein Hitland 218 
Nieuwerkerk aan 
den  IJssel

6-9-2022

E. Malachovas Verzetsstraat 37 
Nieuwerkerk aan 
den IJssel

6-9-2022

Denk mee over de 
eigen woonomgeving.

www.maakzuidplas.nl
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Energietoeslag voor huishoudens 
met laag inkomen
De prijzen van energie zijn flink gestegen. Met een laag inkomen kan het moeilijk 
zijn om de energierekening iedere maand te betalen. De regering heeft de 
belasting op energie al verlaagd. Om mensen met een laag inkomen nog meer te 
helpen kan je de energietoeslag aanvragen. 

Energietoeslag
De energietoeslag is een bedrag van 
€ 1.300 netto. Huishoudens met een 
lager inkomen kunnen de energietoeslag 
tot en met 30 juni 2023 aanvragen op 
ijsselgemeenten.nl/energietoeslag. Op 
deze site staan ook de voorwaarden om 
deze toeslag te kunnen aanvragen.

Extra € 500,-
Door de stijgende energieprijzen hebben 
meer mensen moeite met het betalen 
van hun energierekening. Daarom 
heeft het Rijk besloten energietoeslag 
te betalen aan mensen met een lager 
inkomen. Eerst was dat € 800,-. Dat is 
nu verhoogd naar € 1.300,-. 
Wie al € 800,- energietoeslag heeft 
gekregen, heeft nu ook recht op de extra 
€ 500,-. 

Deze mensen krijgen dit bedrag 
binnenkort op hun rekening. Daar hoeven 
ze niets voor te doen.
Een nieuwe aanvraag is niet nodig.

Nog aanvragen
Wethouder Jan Willem Schuurman: 
“Maar nog niet iedereen met recht 
op de energietoeslag heeft deze ook 
aangevraagd. Ik raad iedereen aan: 
kijk op www.ijsselgemeenten.nl/
energietoeslag of je er recht op hebt en 
vraag de toeslag aan. Dat kan ook als 
je nog geen hoge rekening hebt. Zet het 
geld dan opzij voor later. 
En heb je er zelf geen recht op? 
Kijk dan of mensen in je omgeving er 
recht op hebben. Misschien hebben zij 
hulp nodig bij het aanvragen.”

Activiteiten rond Wereld 
Alzheimer Dag
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. 

In de gemeente Zuidplas besteden we ook 
aandacht aan dit belangrijke onderwerp. 
De komende twee weken worden 
vanuit verschillende organisaties mooie 
activiteiten georganiseerd om samen 
van te genieten en om meer bekendheid 

te geven aan dementie en aan de 
mogelijkheden. Meer informatie over deze 
activiteiten vindt u op 
www.stzo.nl/alzheimerdag

Kom bijvoorbeeld op 20 september naar 
de training Goed omgaan met dementie. 
Deze training is interessant voor 
mantelzorgers, vrijwilligers en andere 
geïnteresseerden. Of kom zaterdag 24 
september naar De Meidoorn 1a om met 
een VR-bril dementie te beleven. Zo kunt 
u nog beter hulp bieden aan mensen met 
dementie. 

Ook zijn er sportactiviteiten.  
Op 22 september is er in het Polderbad 
een uur zwemmen en bewegen in het 
water voor dementerenden. En tot slot 
is er op 28 september Jeu de Boules bij 
Sportpark Dorrestein. s

Meedoen?
Er zijn binnen Buurtpreventie 
WhatsAppgroepen en Lopersgroepen. 
Graag zouden we de bestaande groepen 
uitbreiden zodat we met bijvoorbeeld 
de Lopersgroepen wat flexibeler zijn 
in de keuze van de momenten van de 
preventierondes. 

Aanmelden
Heeft u interesse om mee te doen? 
Ook op basis van een keer uitproberen 
zijn er mogelijkheden. 
Opgeven kan via Zuidplasveilig.nl klik 
vervolgens op het kader van het dorp 
waar u deelnemer zou willen zijn, ga 
naar “Aanmelden” en geef aan waar uw 
keuze naar uitgaat. 

Hopelijk tot ziens!  De Buurtpreventie

Meehelpen aan een veilig(er) 
Zuidplas? 
Doe mee met Buurtpreventie!
In verschillende wijken van de dorpen binnen de gemeente Zuidplas lopen 
buurtgenoten ‘s-avonds periodiek een ronde om de buurten veilig en schoon te 
houden. 

Wat doen wij?
We letten dan o.a. op inbraakrisico’s 
zoals: een openstaand raam terwijl er 
niemand thuis is, een huis waar geen 
enkel lampje brandt, een fiets die niet 
op slot staat, autoramen die openstaan 
en kostbaarheden die in de auto’s 
zichtbaar zijn. We waarschuwen de 
bewoners dan door een kaartje in de bus 
te doen of spreken ze aan. Daarnaast 
en zeker niet onbelangrijk melden we 
o.a. kapotte lantaarnpalen, vuilnis dat 
naast een container is geplaatst en losse 
stoeptegels. 

Wie zijn wij?
Wij zijn gewone burgers, uw 
buurtgenoten, allemaal woonachtig 
in 1 van de dorpen van Zuidplas en 
zeker GEEN politiemensen of BOA’s. 
Wij houden dus geen mensen aan 
en vangen geen boeven. Wel hebben 
we regelmatig contact met de politie 
en met een vast contactpersoon bij 
de gemeente. Buurtpreventie wordt 
weliswaar gefaciliteerd door de gemeente 
(denk o.a. aan de gele hesjes die we 
altijd dragen voor herkenbaarheid) maar 
is feitelijk een burgerinitiatief! Samen 
met medebewoners dragen we dus een 
steentje bij aan de veiligheid van de buurt 
in ruime zin van het woord!


