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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moordrecht
•  Dorpsstraat 46 in Moordrecht: het wijzigen 

van de gevel, renoveren pand en realiseren 
van een toegangsweg (06-12-2022, zaaknr. 
2022307691)

•  locatie langs het Zijspoor in Moordrecht: het 
plaatsen van een ECO-plant (12-12-2022, 
zaaknr. 2022313020)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Hoofdweg-Zuid 64f naast in Nieuwerkerk aan 

den IJssel: het bouwen van een bedrijfsloods 
(07-12-2022, zaaknr. 2022308701) 

Zevenhuizen
•  Tweemanspolder 6 a in Zevenhuizen: het 

bouwen van 6 groepsverblijven en 36 
recreatiewoningen (06-12-2022, zaaknr. 
2022307237)

•  langs het spoor nabij de Bredeweg in 
Zevenhuizen: het plaatsen van ECO-plant  
(12-12-2022, zaaknr. 2022313123) 

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

Moordrecht
•  Dorpsstraat 7 in Moordrecht: het plaatsen 

van een sierhek (08-12-2022, zaaknr. 
2022117558) 

•  Meester Lallemanstraat 107 in Moordrecht: 
het plaatsen van een erfafscheiding aan de 
voorzijde en zijkant van de woning  
(07-12-2022, zaaknr. 2022263370)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  ‘s-Gravenweg 28f in Nieuwerkerk aan den 

IJssel: het bouwen van een vrijstaande woning 
(bwnr 6) (08-12-2022, zaaknr. 2022244737)

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 56 in Zevenhuizen: het vervangen 

van de gevel van het bedrijfspand  
(09-12-2022, zaaknr. 2022286226) 

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 melding(en) 
ontvangen:
• TenneT Zuidplaspolder, G 2543, G 2895, G 

2896, G 2900, G 2902  Zevenhuizen: het 
bouwen van 2 nieuwe hoogspanningsstations 
tbv verhoging energiebelasting  

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

(Gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan 
“50er jaren buurt Moordrecht”

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas geven er op grond van artikel 3.8, lid 
3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis 
van, dat de gemeenteraad bij besluit van 29-11-
2022, het bestemmingsplan “50er jaren buurt 
Moordrecht” gewijzigd heeft vastgesteld. 
Ligging van het plangebied
De locatie ligt ten zuidwesten van de dorpskern 
van Moordrecht, ingeklemd tussen de 
Hollandsche IJssel en de Ringvaart van de 
Zuidplaspolder. Het plangebied beslaat, gezien 
vanaf het noorden, de straten de Sluislaan, 
Schielandstraat, Graaf Willemstraat, de Oost 
Waalstraat, de Kon. Julianastraat, de Drost 
IJsermansingel en de Vlietstraat.
Inhoud van het plan
Het doel van het plan is om de bestaande 
bebouwing van 175 woningen en 34 garages 
te slopen en daarvoor in de plaats 184 nieuwe 
woningen te bouwen. Het voornemen bestaat om 
de Jaren ‘50 wijk te herstructureren. 
De huidige woningen voldoen functioneel niet 
meer aan de eisen van deze tijd en de technische 
staat is zeer matig. 

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt 
een juridisch ruimtelijke kader vastgesteld om 
de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. 
In de toelichting op het bestemmingsplan wordt 
de beoogde ontwikkeling beschreven en wordt 
aangetoond dat voldaan kan worden aan de eisen 
van een goede ruimtelijke ordening.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan 
met de daarbij bijbehorende stukken liggen 
met ingang van donderdag 22 december 2022 
gedurende zes weken ter inzage in het KCC 
van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegen betaling van 
leges kan een afschrift verstrekt worden van de 
ter inzage gelegde stukken. De stukken zijn in 
deze periode digitaal te raadplegen op  
www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: 
NL.IMRO.1892.Bpjaren50brtMrd-Va01). Op 
de website van de gemeente Zuidplas (www.
zuidplas.nl) is het plan tevens als pdf-bestand in 
te zien onder het kopje In Zuidplas > Bouwen > 
Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in 
voorbereiding > Moordrecht > 50er jaren buurt 
Moordrecht
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben 
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan 
beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien 
u niet in de gelegenheid bent geweest om 
zienswijzen tegen dit bestemmingsplan in te 
dienen en u kunt niet aantonen dat u daartoe 
door omstandigheden niet in staat bent geweest, 
dan kunt u slechts beroep aantekenen tegen de 
gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. 
Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u 
aan de voorzieningenrechter van voornoemde 
afdeling. Voor het in behandeling nemen van een 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt, tenzij toepassing wordt gegeven aan 
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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. 

artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
of wanneer om een voorlopige voorziening wordt 
verzocht.

Bekendmaking verlopen graftermijnen 2022
Op grond van art. 30 lid 1 van de 
Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen Zuidplas, maakt het college het 
volgende bekend:
Het overzicht van de grafnummers waarvan de 
termijn verstreken is in het jaar 2022 en welke in 
de toekomst geruimd gaan worden kunt u vinden 
op www.zuidplas.nl/begraafplaatsen.
Nabestaanden waarvan het adres bij de 
begraafplaatsadministratie bekend is, zijn per 
brief geïnformeerd over de verlopen graftermijn 
en de verschillende mogelijkheden. 
Bij graven waarvan geen adres van de 
nabestaande bij de administratie bekend is, zijn 
er bordjes geplaatst.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met cluster begraafplaatsen via  
tel: (0180) 330 300 of via  
begraafplaats@zuidplas.nl.

Extra geld voor hoge energierekeningen
Heeft u een laag inkomen en heel hoge energierekeningen? Dan kan bijzondere 
bijstand u misschien helpen. Daarnaast is er nog steeds de energietoeslag die 
aangevraagd kan worden. In dit artikel meer informatie over deze twee manieren.

Bijzondere bijstand
Het zijn koude dagen en dat betekent 
dat in veel huizen de verwarming 
aangaat. Maar wat als u door de hoge 
energiekosten geen geld hebt om dit te 
betalen? Dan kan de gemeente mogelijk 
helpen via de bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand voor energielasten 
is een uitzondering. Niet iedereen komt 
hiervoor in aanmerking. Er wordt onder 
meer gekeken naar uw inkomen, naar uw 
vermogen en naar wat u al doet om de 
rekening omlaag te krijgen.

Het is namelijk belangrijk om zoveel 
mogelijk op energie te besparen. Met 
isolatie, korter douchen en de verwarming 
op 19 graden. Soms is dat niet goed 
mogelijk. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent. 
Dan kan 19 graden te koud voor u zijn. Is 
dat het geval?  

Dan kunt u voor de extra kosten 
misschien wel bijzondere bijstand krijgen.
Meer informatie staat op  
www.ijsselgemeenten.nl/bijzondere-
bijstand

Energietoeslag
Huishoudens met een laag inkomen 
kunnen energietoeslag krijgen in 2022. 
De energietoeslag is nu € 1.300,- netto. 
Komt u hiervoor in aanmerking en heeft u 
nog geen toeslag ontvangen? 
Kijk voor alle informatie op  
www.ijsselgemeenten.nl/energietoeslag. 
Daar kunt u ook de toeslag aanvragen.

Deze toeslag heeft geen gevolgen voor 
een huur- of zorgtoeslag. U hoeft de 
energietoeslag niet aan te geven bij de 
belastingdienst. Er wordt alleen gekeken 
naar het inkomen, niet naar vermogen of 
bezit. 

Afvalkalender 2023
De afvalkalender voor 2023 is te vinden op 
www.cyclusnv.nl/afvalkalender. 
Deze is ook als App beschikbaar voor Android 
en iOS.

Hoe werkt het?
U vult uw postcode en huisnummer in en u 
krijgt in één oogopslag een overzicht met de 
voor u belangrijke informatie op het gebied van 
afvalinzameling. Handig en altijd actueel ziet 
u precies de ophaalgegevens voor uw adres. 
U kunt desgewenst zelfs worden geattendeerd 
op de ophaaldagen door automatische 
herinneringen in te stellen in de App.

De digitale afvalkalender kan ook afgedrukt 
worden. Heeft u geen internet of familie/
vrienden die voor u kunnen afdrukken? Dan 
kunt u langskomen of bellen met het KCC (tel. 
0180-330 300) om een afdruk te vragen. Als 
u uw postcode en huisnummer opgeeft krijgt u 
uw persoonlijke afvalkalender.

Meer weten over de afvalinzameling in 
Zuidplas?
Kijk op www.zuidplas.nl/afval
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IJsselgemeenten open tussen kerst 
en Nieuwjaar
Op maandag 26 december zijn de IJsselgemeenten gesloten. 

De balie is op afspraak open op dinsdag 
27 en donderdag 29 december van 
10.00 tot 14.00 uur. 
Het Werkplein is wel dicht van 27 tot en 
met 30 december. 

Informatielijn
U kunt onze informatielijn op dinsdag 27 
december van 10.00 tot 14.00 uur bellen 
op 010 - 284 84 57. De rest van de week 
kunt u van 8.00 tot 14.00 uur bellen.
Een e-mail stuurt u naar: 
socialezaken@ijsselgemeenten.nl.

Aangepaste tijden papier/karton  
winkelcentrum Dorrestein 
Nieuwerkerk 
Op zaterdag 24 en zaterdag 31 december (Oudjaarsdag) sluiten de containers voor 
het inzamelen van oud papier en karton om 13:00 uur.

De containers zijn met toezicht 
beschikbaar van 8:30 tot uiterlijk 13:00 
uur en worden om veiligheidsredenen 
dezelfde dag nog weggehaald. 

Permanente ondergrondse papiercon-
tainers
Het plaatsen van deze zeecontainers 
op zaterdagen stopt per januari 2023 
en vanaf dan kan gebruik gemaakt 

worden van permanente ondergrondse 
papiercontainers die 7 x 24 uur 
beschikbaar zijn.

Aangepaste openingstijden 
december 2022
Gemeentehuis/KCC Burgerzaken
Maandag  26-12  gesloten 

Afvalbrengstations
Maandag  26-12  gesloten 
Zaterdag  31-12 geopend 

Papiercontainers Dorrestein
Zaterdag  24-12 
 Inzamelen van 8:00 tot 13:00 uur
Zaterdag  31-12 
 Inzamelen van 8:00 tot 13:00 uur 

Ondergrondse restafval containers
Zaterdag  31-12  
Gesloten vanaf 20:00 uur tot 1-1-2023 
8:00 uur

Ondergrondse GFT containers
Zaterdag  24-12  
De containers sluiten in de loop van de 
week voor Oud & Nieuw. 

En openen in de loop van de week erna.

Let op! 
Zet geen papier/karton naast de 
containers indien deze gesloten zijn!
Dit papier/karton wordt namelijk 
niet meer opgehaald.

Wij wensen u fijne feestdagen en een sprankelend 2023!
Namens gemeenteraad en college van burgemeester en
wethouders.


