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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moerkapelle
•  Schieland 13 in Moerkapelle: het vervangen 

van de opbouw van het dak (26-09-2022, 
zaaknr. 2022242969) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Westringdijk 20 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het verlengen van termijn tijdelijke stalling/
opslag (03-11-2022, zaaknr. 2022280574)

Zevenhuizen
•  Hendrikseiland 6 en 25 in Zevenhuizen: het 

vergroten van de woningen (legalisatie)  
(27-10-2022, zaaknr. 2022272702)

•  Knibbelweg 26 in Zevenhuizen: het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit tbv bouw woning 
(31-10-2022, zaaknr. 2022274518)

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

Moordrecht
•  Ambachtweg 36a en 36b in Moordrecht: het 

plaatsen van een hekwerk naast sloot 
(07-11-2022, zaaknr. 2022229725)

•  Dominee Janzoniusstraat 1 in Moordrecht: 
het starten van een bakkerij inclusief webshop 
vanuit huis (08-11-2022, zaaknr. 2022261147)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Haakmos 19 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het plaatsen van een dakopbouw (08-11-2022, 
zaaknr. 2022270037) 

•  Prins Alexanderpad 1 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het realiseren van een uitbouw  
(01-11-2022, zaaknr. 2022203462) 

•  Reigerhof 136 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het legaliseren van een afzuig/airco installatie 
(03-11-2022, zaaknr. 2022153616) 

•  ‘s-Gravenweg 28e (kavel 5 van project  
‘s Gravenhout) in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het bouwen van een vrijstaande woning  
(07-11-2022, zaaknr. 2022223719) 

Zevenhuizen
•  Hertogenlaan nabij huisnummer 16 in 

Zevenhuizen: het aanleggen van een 
voetgangersbrug (03-11-2022, zaaknr. 
2022227623) 

•  Knibbelweg 22a (kadastraal bekend als sectie 
E, perceelnummer 3675) in Zevenhuizen:  
het bouwen van een woning (07-11-2022, 
zaaknr. 2022228613)

•  Kraagroos 10-10d, Leiroos 2-34 even, 
Stokroos 26-64 even, 27-97 oneven 
te Zevenhuizen: het bouwen van 78 
grondgebonden woningen fase 1B/
Koningskwartier (03-11-2022, zaaknr. 
2022223619) 

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:
•  PK Olie B.V., Kortenoord 63 in Nieuwerkerk aan 

den IJssel: het starten van een bedrijf in opslag 
en overslag van diesel 

•  WB Infra B.V., locatie Verbindingsweg in 
Nieuwerkerk aan den IJssel: het starten van 
een bedrijf in tijdelijk grond en materieel 
opslag 

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

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

Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 8 november 2022 

1. Toelating en beëdiging nieuw raadslid 
De raad heeft besloten de in het raadsbesluit 
genoemde persoon, de heer A. (André) 
Laaij die benoemd is tot tijdelijk lid van de 
gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als lid 
van de gemeenteraad van Zuidplas.
2. Benoeming fractieadviseur 
De raad heeft besloten de heer R.S. (Robin) 
Toscani te benoemen als fractie-adviseur van 
de PvdA/GroenLinks.   
3. Najaarsnota 2022 
De raad heeft, met in achtneming van de motie 
‘Compensatie opzeggen Gazprom’, unaniem 
besloten in te stemmen met de mutaties op de 
reserves, voorzieningen en de investeringen en 
de Najaarsnota 2022. De raad heeft unaniem 
besloten de begrotingswijziging Najaarsnota 
2022 en de begrotingswijziging van de 
financiële effecten uit de septembercirculaire 
2022 vast te stellen.  
4. Programmabegroting 2023 - 2025 
De raad heeft, na het aannemen van de 
amendementen ‘Omvormen openbaar 
groen structureel opnemen’, ‘Regionaal 
warmtesysteem’ en ‘Visie op onderwijs’ 
unaniem besloten de Programmabegroting 

2023-2026 vast te stellen en daarmee het 
vaststellen van de nieuwe inspanningen 
voortkomend uit het Collegeprogramma 
2022-2026.
5. Vaststelling belastingverordeningen 2023 
Toeristen en Forensenbelasting 
De raad heeft unaniem besloten de 7e 
wijziging van de verordening toeristenbelasting 
2016 vast te stellen en de 7e wijziging van de 
verordening forensenbelasting 2016 vast te 
stellen.
6. Benoeming diverse gremia 
De raad heeft besloten de heer F.G. (Ferry) van 
Wijnen te benoemen tot lid van het presidium 
en de heer P.A. (Paul) van Drenth te benoemen 
tot lid van de werkgroep Opfrissen Lokale 
Democratie.
7.  Lijst Ingekomen stukken 
De raad heeft unaniem het voorstel voor de 
afdoening van de lijst van ingekomen stukken 
vastgesteld. 
Met betrekking tot de inhoud van de geheime 
stukken die aan de raad is voorgelegd, is 
geheimhouding opgelegd en bekrachtigd 
conform art. 25 Gemeentewet.

Themabijeenkomst Beschermd Dorpsgezicht en PRO (Perspectief 
Ruimtelijke Opgaven) 

Datum:  dinsdag 22 november 2022
Starttijd:  19:30 uur

Locatie:  Brede school, Oudersvrucht 7,  
 2841 LN Moordrecht

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. 

Haal je 
coronaprik in 
Nieuwerkerk aan 
den IJssel
Wanneer: Zaterdag 19 november 
tussen 11:00 en 16:00 uur
Locatie: Muziekschool MoZ-art, 
Schubertlaan 50 in Nieuwerkerk aan 
den IJssel

Afspraak maken 
is niet nodig.

Aankomst Sinterklaas in Zuidplas
Zaterdag 19 november komt 
Sinterklaas en zijn gevolg aan 
in onze gemeente.
Kijk in onderstaand programma waar 
je Sinterklaas kunt tegenkomen 
in Moerkapelle, Nieuwerkerk, 
Zevenhuizen en Moordrecht.
 
Programma
In alle dorpen van Moerkapelle, 
Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen 
en Moordrecht komt Sinterklaas aan.
 
■ Moerkapelle
10:00-12:00 uur
Sinterklaasoptocht, bewegende 
stoet door het dorp met een aantal 
stopmomenten bij Op Moer en hoek 
Akkerweg/Papaverlaan.
 
■ Nieuwerkerk aan den IJssel
12:30 uur
Aankomst Sinterklaas en gevolg per boot 
in Oude Dorp.
Ontvangst door burgemeester Han 
Weber en kinderburgemeester Thomas 
Schouten.
Sinterklaas loopt vanaf de Gele Brug 
richting Dorpstraat 1.
13:30/13:45 uur
Sinterklaas vertrekt per oude auto 
richting winkelcentrum Dorrestein.
Sint maakt een wandeling door het 
winkelcentrum en gaat langs “De Oase”.

14:30 uur uur
Sinterklaas komt aan in winkelcentrum 
De Reigerhof ingang aan het 
Raadhuisplein. Hier maken Sint en pieten 
een rondwandeling.
16:00 uur
Einde intocht.
 
■ Zevenhuizen
13:30-16:00 uur
Sinterklaasoptocht, bewegende 
stoet door het dorp met een aantal 
stopmomenten bij hoek Asterstraat/
Dahliastraat, Dorpsplein en 
Koningskwartier.
 
■ Moordrecht
14:30-16:30 uur
Sinterklaasparade met live optredens en 
muziek, bewegende stoet door het dorp.
 
Alle tijden zijn richtlijnen en onder 
voorbehoud.

HEEL VEEL PLEZIER!!!
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‘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.

Drinkpakken

Plastic tasjes  

Blik verpakkingen 

Zuivelbekers 

Tubes

Hard plastic
(zoals speelgoed)

Verpakkingen van
piepschuim

Spuitbussen

Volle verpakkingen 

Netjes van groente
en fruit 

Afvalscheidingswijzer PLASTIC

Twijfel je nog?
Check de afvalscheidingswijzer op
www.cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer

Wel Niet

PMD 

Uitnodiging: Op zoek naar de smaak van… Moerkapelle!
Het is zo ver! We gaan aan de slag met 
het gebiedspaspoort van Moerkapelle. 

In het gebiedspaspoort geven we antwoord 
op belangrijke vragen als: hoe blijft het 
dorp goed bereikbaar? Wat voor huizen 
gaan we bouwen, en voor wie? En hoe 

houden we de dorpsstraat levendig? 
Kortom: het gaat over de toekomst van úw 
dorp en daarom willen we u hier graag bij 
betrekken!
Vorig jaar hebben al veel mensen 
meegedacht bij het opstellen van de 
omgevingsvisie. 

De omgevingsvisie gebruiken we nu als 
startpunt. We maken een gebiedspaspoort 
voor alle dorpen. Het gebiedspaspoort 
Moerkapelle is naar verwachting medio 
2023 klaar.

Doet u ook mee? 
De komende tijd organiseren we 
verschillende activiteiten. Zo kunt u 
meedenken over Moerkapelle op een 
manier die bij u past. 
Ga naar www.maakzuidplas.nl/
gebiedspaspoorten voor meer informatie!


