
G E M E E N T E N I E U W S Week 34
Woensdag 24 aug. 2022 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Moordrecht
•  Schuddebeurslaan 46 in Moordrecht: het 

plaatsen van een prefab nieuwe dakkapel 
op het voordakvlak (29-06-2022, zaaknr. 
2022163667)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Merwede 47 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 

plaatsen van een airco installatie (buitenunits). 
(15-08-2022, zaaknr. 2022204621) 

•  Prins Alexanderpad 1 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het realiseren van een uitbouw  
(12-08-2022, zaaknr. 2022203462) 

Zevenhuizen
•  De Meerkoet 9 in Zevenhuizen: het plaatsen 

van een dakkapel in het voordakvlak van de 
woning (03-08-2022, zaaknr. 2022196883)

•  Julianaweg 8 in Zevenhuizen: het ombouwen 
van een bestaande enkele woning naar 
een 2-1 kap woning (02-08-2022, zaaknr. 
2022195930) 

•  Noordeinde 57 in Zevenhuizen: het verlengen 
van het tijdelijk gebruik van de kantoorruimte 
als escaperoom (04-08-2022, zaaknr. 
2022197937) 

•  Van Oranje-Nassaulaan 59 in Zevenhuizen: het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 
van de woning (03-08-2022, zaaknr. 
2022196607)

•  Knibbelweg 9 c in Zevenhuizen: het plaatsen 
van drijvende zonnepanelen op twee 
bestaande waterbassins (05-08-2022, zaaknr. 
2022198264) 

•  Knibbelweg 9 h in Zevenhuizen: het plaatsen 
van zonnepanelen (11-08-2022, zaaknr. 
2022202699)

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

Moerkapelle
•  Moerhageplantsoen 8 in Moerkapelle: het 

vellen van een boom (05-08-2022, zaaknr. 
2022182748) 

•  Moerkapelse Zijde 22 in Moerkapelle: het 
verbreden van de aanbouw (08-08-2022, 
zaaknr. 2022152583) 

Moordrecht
•  Wulpendreef 30 in Moordrecht: het plaatsen 

van een overkapping in de voortuin  
(03-08-2022, zaaknr. 2022170609)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Irisveld 3 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het 

plaatsen van een schuur met overkapping  
(15-07-2022, zaaknr. 2022082507) 

•  Steenbakkerij 31 in Nieuwerkerk aan 
den IJssel: het plaatsen van een tijdelijke 
verlichte gevelreclame (08-08-2022, zaaknr. 
2022113008) 

•  Vijverzicht 6 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
het realiseren van een nokverhoging tussen 
2 bestaande nokverhogingen (09-08-2022, 
zaaknr. 2022153133) 

Zevenhuizen
•  Molenmaker 33 in Zevenhuizen: het gebruiken 

van tuinhuis tbv starten schoonheidssalon (08-
08-2022, zaaknr. 2022132040) 

•  Zuideinde 14 in Zevenhuizen: het verbouwen 
schuur naar restaurant en koeienstal (16-08-
2022, zaaknr. 2022082987) 

•  voor Knibbelweg 24 Zevenhuizen: het 
aanleggen van 4 duikerdammen (02-08-2022, 
zaaknr. 2022108519) 

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

Moordrecht
•  Ambachtweg 36a en 36b in Moordrecht: 

het brandveilig gebruiken van een pand tbv 
scouting/duivenvereniging/BSO (03-08-2022, 
zaaknr. 2022187147) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  ‘s-Gravenweg 81 in Nieuwerkerk aan den 

IJssel: het brandveilig gebruiken pand 
(08-08-2022, zaaknr. 2022097784) 

Verlenging beslistermijn
Moerkapelle
•  Moerkapelse Zijde 22 in Moerkapelle: het 

verbreden van de aanbouw (08-07-2022, 
zaaknr. 2022152583) 

Moordrecht
•  Dorpsstraat 7 in Moordrecht: het plaatsen 

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

•  Oosteinde 3h 28 in Moordrecht: het vervangen 
van bestaande recreatiewoning (09-08-2022, 
zaaknr. 2022146304) 

Zevenhuizen
•  Zuideinde 14 in Zevenhuizen: het verbouwen 

schuur naar restaurant en koeienstal 
(15-08-2022, zaaknr. 2022082987)

 
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 ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning ‘s-Gravenweg 81 in 
Nieuwerkerk aan den IJssel

De ODMH maakt namens de gemeente Zuidplas 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld 
op de aanvraag met kenmerk 2022097784. Dit 
betreft het brandveilig gebruiken van het pand 
op het perceel gelegen aan de ‘s-Gravenweg 
81 in Nieuwerkerk aan den IJssel. In het 
ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. 
Het ontwerpbesluit betreft de volgende 
onderdelen:
•  brandveilig gebruik (brandveiligheid)

Inzage
Het ontwerpbesluit 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.
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 2022097784. 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 Bermweg 20a in 
Nieuwerkerk aan den IJssel

Op 9-8-2022 heeft de ODMH namens de 
gemeente Zuidplas een besluit genomen op 
de aanvraag met kenmerk 2022195853. 
Dit betreft het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem ter plaatse van de 
Bermweg 20a in Nieuwerkerk aan den IJssel. De 
vergunning is toegekend. Het besluit betreft de 
volgende onderdelen:
•  een reguliere procedure (omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden

•  bodemenergie
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 10 augustus 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  
tel: 088-54 50 000.

Kennisgeving ontvangst aanvraag 
vrijstelling voorschriften Activiteitenbesluit 
Milieubeheer Van Hasseltweg 5 in 
Moerkapelle

De ODMH heeft op 17-8-2022 een verzoek om 
vrijstelling ontvangen.
Dit betreft een verzoek verlenging brijnlozingen 
ter plaatse van de Van Hasseltweg 5 in 
Moerkapelle. De aanvraag is geregistreerd onder 
kenmerk 2022206496.
Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens 
de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is 
beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente 
Zuidplas een besluit. Dit gebeurt over het 
algemeen binnen acht weken na ontvangst van 
de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort 
als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. 
De termijn kan eventueel ook één keer worden 
verlengd met zes weken.
U kunt nu geen bezwaar maken.  

Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, 
publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat 
moment kunt u de documenten met informatie 
over het besluit bekijken en bezwaar maken.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met 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

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.

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.

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. 

Werk aan uurwerken 
kerktoren Zevenhuizen
De uurwerken van de klokken aan 
de kerktoren in Zevenhuizen zijn op 
4 augustus weggehaald vanwege 
onderhoud.

Er is vertraging ontstaan bij de 
restauratie waardoor de wijzers van 
het uurwerk op 14 september worden 
teruggeplaatst. 
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“Je kunt wel je kuif in het zand steken, 
maar dat helpt niet.” Onbedoeld en zonder 
dat hij het door heeft herhaalt Theo (70 
jaar) deze zin tijdens ons gesprek enkele 
keren. Hij heeft beginnende dementie. 
Maar met die zin, zegt hij wel precies waar 
het om gaat. “Je moet over zaken praten, 
ook al zijn ze pijnlijk. Alleen dan kan je de 
dingen goed aanpakken.”

Theo weet wat dementie kan doen. Zijn 
vader en zijn oudere broer hadden deze 
hersenziekte ook. Toch duurde het even 
voor echtpaar Theo en Ellen de symptomen 
van de ziekte bij Theo zelf herkenden. “We 
wonen in Zevenhuizen, net zoals onze 
ene dochter. Onze andere dochter woont 
in Noorwegen en zij kwam bij ons langs, 
een jaar of tien geleden. Toen zei ze dat 
ze papa toch wel achteruit vond gaan. Het 
gaat met kleine stapjes, en als je elkaar 
iedere dag ziet, merk je die niet meteen. 
Daarna zijn we meteen naar de huisarts 
gegaan en hebben we wat testen gedaan. 
Al snel hoorden we de diagnose dat Theo 
beginnende dementie heeft. En dat wordt 
steeds een beetje erger.”

Voor anderen moeilijker
Sinds de verhuizing van Nieuwerkerk 
aan den IJssel naar Zevenhuizen vier 
jaar geleden zijn de klachten bij Theo 
toegenomen. Theo beseft wat de ziekte 
betekent voor zijn omgeving. “Voor 
anderen is het denk ik moeilijker dan 
voor mezelf. Ik heb niet in de gaten dat 
ik een verhaal al drie keer heb verteld. 
Bij anderen kan dat irritaties opwekken.” 
Ellen geeft als voorbeeld dat ze zelf geen 
moment echt rust heeft. “Dan ben ik in 
mijn eentje even snel boodschappen doen, 
gewoon hier op Zevenhuizen en dan belt 
Theo mij, om te vragen waar ik ben. Of dan 
belt hij onze dochter. Terwijl ik hem heb 
verteld dat ik boodschappen ging doen.”

Samen maken ze al plannen voor het geval 
het nog meer achteruit gaat. Hoe zorgen 
ze dat Ellen hem wel nog kan bezoeken, 
als hij echt uit huis geplaatst moet worden. 
Het gesprek valt even stil. De stem van 
Theo stokt en tranen wellen op. Dan 
vervolgt hij het gesprek. “Als ik niet meer 
tot tien kan tellen, heb ik het allemaal 
niet meer door. Maar anderen moeten 
weten wat er te wachten staat, welke hulp 
er is en hoe we elkaar door de moeilijke 

momenten heen moeten helpen. Het is zo 
belangrijk om het daar met elkaar over te 
hebben.”

Vogelhuisjes
Gelukkig is het nu nog niet zo ver en 
kan Theo zelfs zijn eigen vakmanschap 
weer gebruiken om actief te blijven. “Het 
vak van timmerman zit in mijn ziel. Ik 
heb heel wat jaren in de bouwnijverheid 
gewerkt. Via Stichting ZO! kwam ik in 
contact met Boer & Buurt, bij de Buurderij 

aan de Eendrachtsweg in Zevenhuizen. 
Voor hen maak ik nu vogelhuisjes. Zij 
hangen die dan bij de boerderij of in de 
natuur op. Wist je dat er ontzettend veel 
verschillende vogelverblijven zijn? Je kan 
echt bezig blijven. En ik vind dat heerlijk. 
Het is nuttig, ik hou van het werk en het 
houdt me scherp. Als ik alleen maar op 
de bank televisie kijk, merken we dat ik 
achteruitga. Nu werk ik lekker aan enkele 
mezenkooitjes. Ik hoop dat ik dat nog heel 
lang kan doen.”

Stichting ZO!, Stichting Kernkracht en gemeente Zuidplas besteden extra aandacht 
aan onzichtbare kwetsbaarheden. Van autisme tot aan dementie, van stress tot 
aan (faal)angst. We hebben immers allemaal wat. Meer informatie over deze actie 
en mentale gezondheid kunt u vinden op www.stzo.nl/allemaalwat. 

‘Het is zo belangrijk om met elkaar te 
praten over dementie’

Uitnodiging Open Dag
Crisisnoodopvang Sporthal 
Moordrecht
Wilt u zien hoe de crisisnoodopvang in 
de sporthal eruitziet en hoe een dag 
uit het leven van een asielzoeker is?
Kom dan naar de open dag! 
Aanmelden is niet nodig.

Adres: Sportlaan 3, Moordrecht
Datum en tijd: zaterdag 27 augustus van 
14.00-16.00 uur

Van 1 september tot 1 oktober vangt de 
gemeente Zuidplas 75 asielzoekers op in 
Sportcentrum de Zuidplas in Moordrecht. 
De mensen die de gemeente opvangt zijn 
zogenaamde ‘nareizigers’: vluchtelingen 
die een verblijfsvergunning hebben 
gekregen, kunnen binnen 3 maanden 
gezinshereniging met hun vrouw, man 
en/of minderjarige kinderen aanvragen.
De groep bestaat dus vooral uit een 
ouder (vrouw of man) met minderjarige 
kinderen. In totaal verblijven 40 kinderen 
in deze opvang.

Uitgebreide informatie over de 
crisisnoodopvang is ook te vinden op 
www.zuidplas.nl/crisisnoodopvang 

STUUR JE INZENDING VÓÓR 4 SEPTEMBER 
NAAR 

MOLEN4GANG@GMAIL.COM 
o.v.v. je naam, adres en telefoonnummer. 

 

 

MAAK EEN TEKENING EN/OF EEN GEDICHT   
OVER DE MOLENS OF WAT JE OOK KUNT BE-

DENKEN OVER HET THEMA ERFGOED.  

  BBOOVVEENNMMOOLLEENN  330000  JJAAAARR!!  
FFEEEESSTT!!!!  

SCAN DE QR CODE VOOR HET 
WEDSTRIJD REGLEMENT 

Voor de crisisnoodopvang 
vluchtelingen in het sportcentrum 
de Zuidplas in Moordrecht zijn we 
nog op zoek naar vrijwilligers!

Kunt u goed met kinderen omgaan, 
of wilt u ons helpen bij het 
uitserveren van maaltijden, of heeft 
u een onderwijskundige achtergrond 
in jongeren en volwassenonderwijs? 
Dan zijn we op zoek naar u!
Als u ons wilt helpen van  
1 september t/m 1 oktober als 
vrijwilliger? 
Meldt u zich dan aan via 
www.zuidplas.nl/crisisnoodopvang  
Hoe kan ik helpen. 

Het is niet vereist, maar wel een 
pré als u in het bezit bent van een 
geldige VOG.


