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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier) 

Zevenhuizen
•  achter Knibbelweg 24 (kadastraal bekend als 

sectie E, nummer 3635): het bouwen van  
19 woningen voor project Zuyderkroon  
(10-05-2022, zaaknr. 2022119009)

•  Koningskwartier Fase 6 (E 3271, 3282, 3268): 
het bouwen woning (kavel 2/fase 6)  
(09-05-2022, zaaknr. 2022118327)

•  Middelweg nabij 4 ten behoeve van 2a: het 
aanbrengen van een tijdelijke dam  
(11-05-2022, zaaknr. 2022121299) 

•  voor Knibbelweg 24 Zevenhuizen: het 
aanleggen van 4 duikerdammen (26-04-2022, 
zaaknr. 2022108519) 

•  Burgemeester Klinkhamerweg 86: het 
aanbouwen van een opslagruimte t.b.v. 
theaterzaal Swanla (10-05-2022, zaaknr. 
2022118867) 

•  Koning Willem-Alexanderlaan 140: het 
plaatsen van een dakkapel (09-05-2022, 
zaaknr. 2022118525)

•  Noordelijke Dwarsweg 90: het bouwen van vier 
vrijstaande woningen met garage  
(09-05-2022, zaaknr. 2022118050) 

•  Tweemanspolder 6 a 86: het vervangen 
van een tuinhuis (04-05-2022, zaaknr. 
2022115698)).

Moordrecht
•  Dorpsstraat 7: het plaatsen van een sierhek 

(09-05-2022, zaaknr. 2022117558)
•  Oosteinde 19a: het bouwen van een bedrijfshal 

met magazijn (13-05-2022, zaaknr. 
2022122820)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Fransezoom 1: het legaliseren van een 

speelhuis en plaatsen twee overkappingen  
(10-05-2022, zaaknr. 2022119749)

•  ‘s-Gravenweg 42: het bouwen van een woning 
(10-05-2022, zaaknr. 2022119714) 

•  Steenbakkerij 31: het plaatsen van een 
verlichte gevelreclame (02-05-2022, zaaknr. 
2022113008)

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

Agenda Raadsvergadering

Datum: dinsdag 31 mei 2022
Starttijd: 20:00 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

aan den IJssel én online via  
www.zuidplas.nl te volgen.  

Bespreekstukken
1. Mededelingen vanuit diverse gremia
2. Rv Voorlopig Pakket Participatietraject  

Rotterdam The Hague Airport 
3. Rv Concept begroting 2023 en 

Jaarrekening 2021 Verbonden Partijen
a. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 

2021 GR IJsselgemeenten
b. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 

2021 HECHT
c. Jaarstukken Bedrijvenschap Regio 

Gouda
d. Concept begroting 2023 en 

Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio 
Hollands Midden

e. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Grondbank RZG Zuidplas

 f. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Recreatieschap Hitland

 g.Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Omgevingsdienst Midden Holland

 h.Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Recreatieschap Rottemeren

 i. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Promen

 j. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Streekarchief Midden-Holland

 k.Concept begroting 2023-2026 
en Jaarrekening 2021 Regio 
Midden-Holland

  l.Concept begroting 2023 en Jaarstukken 
2021 Stichting ZO!

Datum: woensdag 1 juni 
Starttijd: 20:00 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

aan den IJssel én online via 
 www.zuidplas.nl te volgen.  

Vergaderpunten
1. Coalitieakkoord 
2. Benoeming wethouders

Meer informatie
De bovenstaande agenda’s zijn beknopte 
versies. Voor uitgebreidere informatie kunt 
u terecht in het gemeentehuis of de website. 
Vragen kunt u mailen naar  
griffie@zuidplas.nl.

Bekendmakingen

Voor meer informatie over besluiten en ver-
gunningaanvragen 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.

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 bezwaar-
schrift 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. 

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

Moerkapelle
•  Zwanenwater 1 : het plaatsen van een 

aanbouw aan de zijgevel (13-05-2022, zaaknr. 
2022113747) 

Moordrecht
•  Bijenkorf 41: het realiseren van een vlonder 

in de achtertuin van de woning (12-05-2022, 
zaaknr. 2022066933) 

Verlenging beslistermijn
Nieuwerkerk aan den IJssel
• J A Beyerinkstraat 31: tijdelijke gebruik 

kantoorpand voor noodopvang vluchtelingen 
Oekraine (17-05-2022, zaaknr. 2022080860)

•  ‘s-Gravenweg 125a: het herbouwen van een 
woning (13-05-2022, zaaknr. 2022077744)

•  Verbindingsweg 14: het bouwen van een 
nieuwe opslagruimte (12-05-2022, zaaknr. 
2022074079)

•  Hollandsche IJssel, de Groenendijk, nabij Klein 
Hitland: het herzetten van de steenglooiing aan 
de Hollandsche IJssel, de Groenendijk  
(12-05-2022, zaaknr. 2022073567) 

Zevenhuizen
•  Knibbelweg 91: het bouwen van een schuur 

(10-05-2022, zaaknr. 2022074402) 
•  Koning Willem-Alexanderlaan tegenover 

nummer 148: het aanleggen van een fiets/ 
voetgangersbrug (17-05-2022, zaaknr. 
2022079169)

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:

•  Vakgarage van der Knijff B.V., Bredeweg 
31 in Moerkapelle: het slopen van het 
bestaande pand en het bouwen van een nieuw 
bedrijfsgebouw 

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 
voorlet-
ters

Adres Datum 
voor-
nemen

Datum 
beschik-
king

J.H. van 
der Pluijm

Julianaweg 
8 te 
Zevenhuizen

18-05-
2022

13-06-
2022

E.J. 
Robberegt

Julianaweg 
8 te 
Zevenhuizen

18-05-
2022

13-06-
2022

Deze personen worden verzocht te reageren 
voor de hierboven genoemde geplande datum 
van de beschikking. Reageren kan naar het 
onderzoeksteam van de afdeling Dienstverlening. 
Dit team is te bereiken via  
dienstverleningAO@zuidplas.nl of via 
telefoonnummer 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.
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Eind mei werkzaamheden op de A12 
bij Zuidplas  
Van vrijdag 27 mei 21.00 uur tot maandag 30 mei 05.00 uur zijn er 
wegwerkzaamheden op de A12 tussen afrit Zoetermeer (7) en knooppunt Gouwe. 
Binnen dit gedeelte is de rijbaan richting Utrecht daarom het hele weekend dicht. 
De rijbaan richting Den Haag blijft gewoon open.

Omleidingen
Richting Utrecht wordt het verkeer vanuit 
de gemeente Zuidplas onder andere via 
de A20 omgeleid. Vanuit Den Haag blijft 
Zuidplas bereikbaar via de A4, A13 en 
A20. 

Achtergrond
Rijkswaterstaat voert dat weekend 
herstelwerkzaamheden uit aan het asfalt, 
voegovergangen en lussen. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op 
www.rwsverkeersinfo.nl of neem contact 
op met Rijkswaterstaat via 0800 – 8002.  

Spinselmot niet verwarren met de 
eikenprocessierups
Regelmatig verwarren mensen de eikenprocessierups met de spinselmot. 
Spinselmotten zijn rupsen die verschillende soorten bomen en struiken kaalvreten 
en met een dicht wit zijdespinsel inkapselen. Spinselmotten hebben geen 
brandharen en zijn niet schadelijk voor de mens.

Spinsel is niet schadelijk
De webben van de eikenprocessierups 
en spinselmot lijken op elkaar. Beide 
rupsen maken gesponnen netten, maar 
de spinselmot is voor de mens absoluut 
niet schadelijk. Ondertussen vreten ze de 
planten helemaal kaal. Het web van de 
spinselmot blijft zitten totdat de rupsen 
zich na 4 tot 6 weken verpoppen tot 
nachtvlinders. Vanaf dat moment krijgen 
de bomen en struiken opnieuw bladeren.
 
Bestrijding is dan ook niet nodig. De 
eikenprocessierups vormt daarentegen 
wel een gevaar voor de gezondheid 
en wordt om die reden wel door de 
gemeente bestreden.

Pop-up locatie vaccinatie corona
Wilt u een herhaalprik, een boosterprik of een eerste of tweede prik tegen corona? 
Op zaterdag 28 mei, 11 en 25 juni is dit door GGD Hollands Midden mogelijk. 
Plaats van handeling is in Nieuwerkerk aan den IJssel, in de muziekschool  
MOZ-Art aan de Schubertstraat 50. Openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur, 
voor iedereen vanaf 12 jaar en een afspraak maken is niet nodig. 
Neem uw ID-bewijs en een mondkapje mee.

 Meer informatie op https://www.ggdhm.nl/coronavaccinatie

Meer informatie voor Verenigingen van Eigenaren over 
de rookmelderplicht per 1 juli: 

www.hollandsmiddenveilig.nl/rookmelderplichtvve

Wilt u zelf meer weten over rookmelders? 
Kijk op www.hollandsmiddenveilig.nl/ 

goed-gebruik-van-rookmelders-dat-is-zo-gepiept


