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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Geen adres gekoppeld
• Knibbelweg tussen 28a en 30 in Zevenhuizen: 

het bouwen van een woning  en het 
realiseren van een inrit (31-05-2022, zaaknr. 
2022137734) 

• Koningskwartier Fase 8  in Zevenhuizen: het 
bouwen van woning (kavel 7/fase 8) (31-05-
2022, zaaknr. 2022137775)

Nieuwerkerk aan den IJssel
• 2e Tochtweg 88 b in Nieuwerkerk aan den 

IJssel: het vervangen van kas 88 en bouwen 
van een nieuwe kas 90 (26-05-2022, zaaknr. 
2022134650) 

• Lelieveld 48 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
plaatsen van een overkapping (29-05-2022, 
zaaknr. 2022135077) 

• Loire 20 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 
plaatsen van een airco op het dak van de 
dakkapel (03-06-2022, zaaknr. 2022140977) 

• Wagnerstraat 18 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak van de woning (03-06-2022, 
zaaknr. 2022141414) 

Geweigerde bouw-, sloop-, ligplaats- en 
omgevingsvergunningen (regulier)
Met tussen haakjes de datum van verzending

Geen adres gekoppeld
• Knibbelweg naast 85 in Zevenhuizen: het 

bouwen van een schuilschuur (weigering) 
(31-05-2022, zaaknr. 2022059729) 
(Publicatiedatum besluit: 03-06-2022); 

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en 
omgevingsvergunningen (regulier)
Met tussen haakjes de datum van verzending

Geen adres gekoppeld
•  Francoisviaduct Kortenoord in Nieuwerkerk 

aan den IJssel: het uitvoeren van 
renovatiewerkzaamheden aan het 
Francoisviaduct (03-06-2022, zaaknr. 
2022113726) (Publicatiedatum besluit: 
08-06-2022);

•  Knibbelweg 2i in Zevenhuizen: het bouwen 
van een woning (03-06-2022, zaaknr. 
2022056620) (Publicatiedatum besluit: 
08-06-2022);

•  Knibbelweg 62 in Zevenhuizen: het plaatsen 
van zonnepanelen op de waterbassins (02-06-
2022, zaaknr. 2021180643) (Publicatiedatum 
besluit: 07-06-2022);

•  Paltsgraaf 11  in Zevenhuizen: het bouwen van 
een woning (kavel 3/fase 6 Koningskwartier) 
(07-06-2022, zaaknr. 2022116839) 
(Publicatiedatum besluit: 09-06-2022);

Moordrecht
•  Bijenkorf 3 in Moordrecht: het ophogen van 

het talud en het plaatsen van een beschoeiing 
(02-06-2022, zaaknr. 2022074944) 
(Publicatiedatum besluit: 07-06-2022);

•  Crocusstraat 15 in Moordrecht: het plaatsen 
van een dakkapel (voor- en achterzijde) 
(01-06-2022, zaaknr. 2022096527) 
(Publicatiedatum besluit: 03-06-2022);

•  Pijlkruid 9 in Moordrecht: het plaatsen van 

een dakkapel (achterzijde) (03-06-2022, 
zaaknr. 2022128366) (Publicatiedatum besluit: 
08-06-2022);

Zevenhuizen
•  Koning Willem-Alexanderlaan tegenover 148 

in Zevenhuizen: het aanleggen van een fi ets/ 
voetgangersbrug (brug D Koningskwartier) 
(31-05-2022, zaaknr. 2022079169) 
(Publicatiedatum besluit: 02-06-2022);

Verlenging beslistermijn

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Hunze 43 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 

plaatsen van een hekwerk op het bestaande 
platte dak (27-05-2022, zaaknr. 2022089708) 
(Publicatiedatum besluit: 03-06-2022);

Zevenhuizen
•  Noordeinde 71 e in Zevenhuizen: het realiseren 

van een berging met terrasoverkapping 
(02-06-2022, zaaknr. 2022077942) 
(Publicatiedatum besluit: 07-06-2022);

•  Noordeinde 71 in Zevenhuizen: het bouwen van 
een bedrijfswoning en het realiseren van een 
uitweg (30-05-2022, zaaknr. 2022053032) 
(Publicatiedatum besluit: 09-06-2022);

Publicatie amendement op de anterieure 
overeenkomst plaatselijk bekend 

Noordelijke Dwarsweg 90 te (2761 GD) 
Zevenhuizen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas maken bekend dat de gemeente 
Zuidplas op 30 mei 2022 een amendement op de 
anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 
6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is 
aangegaan met de grondeigenaar van het perceel 
plaatselijk bekend Noordelijke Dwarsweg 90 
te (2761 GD) Zevenhuizen, kadastraal bekend 
gemeente Zevenhuizen, sectie E, nummer 1482.  
Het amendement ziet op de herbestemming van 
een strook grond met een oppervlakte van circa 

149 m2 tot ¨Verkeer-Wegverkeer 2¨ ten behoeve 
van de realisatie van een fi etspad/voetpad. In 
het amendement zijn afspraken gemaakt over 
de ontwikkeling en het kostenverhaal dat is 
gerelateerd aan de realisatie van het fi etspad. 

Terinzagelegging
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het 
Besluit ruimtelijke ordening ligt met ingang 
van 15 juni 2022 een zakelijke beschrijving van 
de inhoud van het amendement behorende bij 
de anterieure overeenkomst gedurende een 
periode van zes weken ter inzage in het raadhuis 
van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel.

Tegen het amendement behorende bij de 
anterieure overeenkomst kunnen geen 
zienswijzen of bezwaren worden ingediend. In 
de zakelijke beschrijving staat een toelichting 
op wat een anterieure overeenkomst 
inhoudt. Deze staat op: www.zuidplas.nl/
ao-noordelijke-dwarsweg-90

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. 

Draag voor 1 september een jongere aan voor de Jeugdaward Zuidplas
Ken jij een jongere die een betekenisvolle 
inzet heeft geleverd voor de buurt, een 
vereniging of een evenement? Draag dan 
deze persoon aan voor 1 september 2022. 
Jongeren tot 23 jaar die een betekenisvol-
le prestatie hebben geleverd of zich actief 
inzetten voor de lokale gemeenschap 
kunnen namelijk in aanmerking komen 
voor de Jeugdaward Zuidplas.

Wanneer komt iemand in aanmerking 
voor de Jeugdaward?
• Jongere tot 23 jaar
• die in de gemeente Zuidplas woont;
• die zich intensief en belangeloos inzet 

voor anderen, voor Zuidplas;
• die een bijzondere en opvallende 

prestatie heeft geleverd voor de buurt, 
vereniging, voor een evenement, op het 
terrein van cultuur of wetenschap of een 
ander gebied.

Voorstel indienen
Gebruik voor het indienen van het voor-
stel het juiste aanvraagformulier op www.
zuidplas.nl >Jeugdaward. 

Vul de persoonsgegevens van de kandidaat 
en jezelf in. De motivering is het belang-
rijkste onderdeel van het voorstel. Waar-
om zijn de verdiensten zo bijzonder voor 
Zuidplas? Is de vereniging, stichting, club of 
organisatie op de hoogte van dit voorstel? 
Als je familie bent, geef dan ook een andere 
ondersteuner door. Je kunt deze uploaden 
in het aanvraagformulier, bijvoorbeeld een 
verklaring van de vrijwilligersvereniging. 
Zorg dat je deze digitaal bij de hand heeft 
als je het formulier gaat invullen!

Advies en besluit
Het voorstel met aangedragen persoon en 
voorzien van ambtelijk advies wordt voor-

gelegd aan het college van burgemeester 
en wethouders van Zuidplas. Het college 
neemt een besluit over de voordracht, 
waarna het besluit wordt teruggekoppeld 
aan de voorsteller. Over het genomen 
besluit kan niet worden gediscussieerd. Bij 
een positief besluit volgen de details voor 
de uitreiking. 

Uitreiking
De uitreiking van de Jeugdaward(s) vindt 
plaats op of rond 20 november - de inter-
nationale Dag van de Rechten van het Kind. 
De Jeugdawards worden uitgereikt door 
burgemeester/verantwoordelijk wethouder 
en de kinderburgemeester in het bijzijn van 
familie en vrienden. Stuur het voorstel vóór 
1 september naar de gemeente. 

Vorig jaar werden de eerste Jeugdawards 
uitgereikt aan Daan van Straten en Yente 
van der Weijde.

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.
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De smaak van Zevenhuizen:  
denk mee over de koers! 
Aan het begin van dit jaar zijn we aan 
de slag gegaan met het gebiedspaspoort 
Zevenhuizen, waar ook buurtschap Oud 
Verlaat onder valt. Het gebiedspaspoort 
is een concreet toekomstperspectief voor 
het dorp. Samen met inwoners, onder-
nemers en andere belanghebbenden 
gingen we op zoek naar de smaak van 
Zevenhuizen. Dat deden we via vragen-
lijsten, een bezoek aan de scholen en een 
dorpstour. 

Op basis van alle inbreng is een eerste 
koers voor het gebiedspaspoort uitge-
zet. We hebben u nodig om deze aan te 
scherpen en gaan daarom weer op pad! 
Dat kan op twee manieren:

• Kom langs bij de bus. Op 30 juni van 
9.00-12.00 staan we op de markt en 
op 2 juli van 11.00 - 14.00 uur bij de 
Jumbo in de dorpsstraat. We hebben 
wat lekkers bij ons en gaan graag met 
u in gesprek. 

• Beantwoord polls op Maak Zuidplas. 
Van 27 juni tot en met 8 juli plaat-
sen we elke maandag, woensdag en 
vrijdag rond 17.00 uur een poll op 
www.maakzuidplas.nl. Daarin geven 
we u een aantal keuzes om de smaak 
van Zevenhuizen verder te verfijnen. 
We horen graag uw reactie op deze 
dilemma’s!

Voor meer informatie gaat u naar www.
maakzuidplas.nl (kopje gebiedspaspoort 
Zevenhuizen). 

Mobiele priklocatie Zuidplas
Voorlopig laatste mogelijkheid om zonder 
afspraak een coronaprik te halen in 
Zuidplas! Kom naar de mobiel priklocatie 
op 25 juni tussen 11 en 16.00 uur bij 
muziekschool MoZ-art aan de Schubert-

laan 50 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
• 1e, 2e en booster (vanaf 12 jaar)
• Herhaalprik (vanaf 60 jaar)
• Neem uw ID- bewijs en mondkapje 

mee

Veel belangstelling voor  
informatiebijeenkomsten over  
ontwikkelingen in het Middengebied 
in de Zuidplaspolder 
De gemeente Zuidplas werkt aan een nieuw dorp, in een vernieuwend landschap.  
Om inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belang- 
stellenden te informeren over de ontwikkelingen in het Middengebied, zijn er een 
vijftal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Ook was er veel ruimte om vragen te 
stellen. In de tweede helft van dit jaar volgen verschillende meedenkbijeenkomsten 
over onderwerpen zoals mobiliteit en de Groene Schakel.

Onderwerpen die zijn besproken tijdens 
de informatiebijeenkomsten
In maart en april zijn er 2 bijeenkomsten 
georganiseerd speciaal voor inwoners 
en ondernemers van de Middelweg en 
Knibbelweg uit het Middengebied. Op 
donderdag 12 mei en woensdag 18 mei 
zijn er in verband met de grote interesse 
in plaats van één, twee gelijkwaardige 
openbare informatieavonden gehouden 
voor inwoners, ondernemers, organisaties 
en overige geïnteresseerden. Aanwezigen 
zijn bijgepraat over:
• de huidige stand van zaken en een 

vooruitblik op de planning; 
• het stedenbouwkundig casco; 
• de waterhuishouding van het gebied; 
• Milieu Effect Rapportage en het 

omgevingsplan in samenwerking met 
ingenieursbureau Sweco.
o Tijdens deze bijeenkomsten is er 

uitgebreid informatie gegeven 
over het op te stellen omgevings-
plan. De gemeente is verplicht om 
een procedure voor milieu effect 
rapportage (m.e.r.-procedure) te 
doorlopen en er daarom wordt er 
een Milieu Effect Rapport (MER) 
opgesteld. Het doel van een 
m.e.r.-procedure is om het mili-
eubelang vroegtijdig en volwaardig 
te betrekken in de besluitvorming 
over het plan. 

Speciale informatiebijeenkomst voor het 
sociaal-maatschappelijk domein
Op donderdag 2 juni 2022 werden 
organisaties die actief zijn in het soci-
aal-maatschappelijk domein meegeno-
men in de huidige ontwikkelingen met 
betrekking tot bovengenoemd proces, 
planning en het stedenbouwkundig casco. 

Ook is het gesprek aangegaan over bij-
voorbeeld de huisvesting van maatschap-
pelijke voorzieningen. Er was net als bij 
de andere informatiebijeenkomsten veel 
ruimte voor het stellen van vragen en aan 
de aanwezigen zijn vragen gesteld zoals 
bijvoorbeeld welke meerwaarde organisa-
ties kunnen bieden in de eerste fase van 
het dorp. 

In de tweede helft van dit jaar worden 
er meedenkbijeenkomsten georgani-
seerd
Vanaf september organiseert de gemeen-
te verschillende meedenkbijeenkomsten 
waarin actiever meegedacht kan worden. 
Tijdens deze bijeenkomsten behandelt de 
gemeente thema’s zoals:
 − mobiliteit;
 − strategie Groene Schakel;
 − voorkeursalternatief naar aanleiding 
van m.e.r.;

 − sociaal-maatschappelijke voorzienin-
gen. 

Meer informatie, documenten en aan-
melden voor de meedenkbijeenkomsten 
later dit jaar
Op www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspol-
der is alle informatie terug te vinden over 
de ontwikkelingen in het Middengebied 
in de Zuidplaspolder. Men vindt hier pre-
sentaties, de planning en de link naar de 
video’s van de informatiebijeenkomsten 
van 12 mei, 18 mei en 2 juni terug. Later 
dit jaar plaatst de gemeente daar meer 
informatie over de meedenkbijeenkom-
sten. Op deze website belangstellenden 
zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief 
‘De nieuwe Zuidplaspolder’ om op de 
hoogte te blijven van nieuws en ontwik-
kelingen.

Een nieuw dorp in een vernieuwend landschap


