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Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning 
(regulier)

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  ‘s-Gravenweg 84 in Nieuwerkerk aan den 

IJssel: het plaatsen van een woonunit voor een 
periode van 6 maanden (09-09-2022, zaaknr. 
2022229910)

Zevenhuizen
•  Bredeweg 118 a in Zevenhuizen: het plaatsen 

van een brandtrap (13-09-2022, zaaknr. 
2022231803);

•  Dorpsstraat 129 in Zevenhuizen: het plaatsen 
van een oliebolkraam (01-09-2022, zaaknr. 
2022229479) 

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

Nieuwerkerk aan den IJssel 
•  Amazone 2 t/m 6, Bermweg 22 t/m 22e, 

Colorado 220 t/m 242, Copiapo 2 t/m 8 in 
Nieuwerkerk aan den IJssel: het bouwen van 
25 woningen (Esse Zoom fase 14)  
(14-09-2022, zaaknr. 2022179999) 

•  Polderdreef 46 in Nieuwerkerk aan den 
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak en een kelder (16-09-2022, 
zaaknr. 2022166416) 

Zevenhuizen
•  Kratonlaan 63 in Zevenhuizen: het plaatsen 

van een dakkapel (15-09-2022, zaaknr. 
2021346665)

•  Middelweg nabij 4 ten behoeve van 2a in 
Zevenhuizen: het aanbrengen van een tijdelijke 
dam (t/m 21-05-2023) (19-09-2022, zaaknr. 
2022121299)

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

Zevenhuizen
•  Zaagmolenpad 1 in Zevenhuizen: het wijzigen 

van de bestaande omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik (14-09-2022, zaaknr. 
2022200141)

Verlenging beslistermijn
•  Tweemanspolder 12 nabij (kadastraal 

bekend ZVH02 C4986)  in Zevenhuizen: het 
tijdelijk (max. 6 maanden) oprichten van 
een baggerdepot (19-09-2022, zaaknr. 
2022190548)

•  Zuideinde achter 8 in Zevenhuizen: het 
aanleggen van een weilanddepot (19-09-2022, 
zaaknr. 2022193433) 

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Reigerhof 136 in Nieuwerkerk aan den IJssel: 

het legaliseren van een afzuig/airco installatie 
(19-09-2022, zaaknr. 2022153616) 
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Agenda Programmacommissie 
Ruimte

Datum: Dinsdag 11 oktober 2022
Starttijd: 20:00 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

Vergaderpunten
1. Gewijzigd Vaststellen bestemmingsplan 

Van ’t Verlaat en Leliestraat, 
Zevenhuizen

2. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Swanladriehoek in Zevenhuizen 

3. Aanwijzen bijzondere gebieden uit 
beleidsregel bindend adviesrecht

De vergadering zal na schorsing in 
beslotenheid voortgezet worden inzake 
het onderwerp Project Ruimtelijke 
ontwikkeling.

Meer informatie
De bovenstaande agenda is een beknopte 
versie. Voor uitgebreidere informatie kunt u 
terecht in het gemeentehuis of de website. 
Vragen kunt u mailen naar 
griffie@zuidplas.nl.

Agenda Raadsvergadering 

Datum: Woensdag 05 oktober 2022
Starttijd: 20:30 uur
Locatie:  Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk 

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

Bespreekstukken
1.   Mededelingen vanuit diverse gremia 
2.    Informatienota collegeprogramma 

2022-2026
3.   Verordening auditcommissie 
 
Meer informatie
De bovenstaande agenda is een beknopte 
versie. 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 
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.

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

Bouwplannen?  
Doe de vergunningcheck op 
www.omgevingsloket.nl

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. 

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.

Vaststelling belastingverordening 
door college B&W
Op dinsdag 4 oktober 2022 stelt het 
college van B&W in een openbaar 
gedeelte van de collegevergadering 
om 9.00 uur de volgende 
belastingverordeningen geldend voor 
2023 vast.

• De 9e wijziging van de verordening 
rioolheffing 2016;

• De 8e wijziging van de verordening 
precariobelasting 2016;

• De 2e wijziging van de verordening 
lijkbezorgingsrechten 2021;

• De 7e wijziging van de verordening 
marktgeld 2016;

• De 15e wijziging van de 
legesverordening 2016;

• De 7e wijziging van de verordening 
afvalstoffenheffing 2016

Burgemeester Weber nodigt u als 
inwoner van harte uit om dit deel van 
de vergadering bij te wonen. Inwoners 
kunnen zich hiervoor aanmelden via 
B&W-vergadering@zuidplas.nl voor 
maandag 3 oktober om 12.00 uur. Na 
aanmelding ontvangt u de uitnodiging 
om bij dit deel van de vergadering mee te 
kunnen kijken. De vergadering gaat na dit 
agendadeel besloten verder. 
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Informatie en diensten van alle overheden

Overheid.nl
➤➤

Zaterdag 1 oktober  inzameldag 
kringloopgoederen    
Op zaterdag 1 oktober kunnen inwoners nog bruikbare kringloopgoederen 
inleveren naast het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel. De 
ingezamelde goederen krijgen via de Tweedekanswinkel in Moerkapelle een tweede 
leven.   

Inzamelpunt
Het innamepunt voor kringloopgoederen 
is gevestigd náást het afvalbrengstation 
in Nieuwerkerk aan den IJssel (Eerste 
Tochtweg 9B) en iedere eerste zaterdag 
van de maand geopend van 10.00 uur tot 
16.00 uur. 

Vrijwilligers van de Tweedekanswinkel en 
het SAZ Repair Café Zuidplas beoordelen 
ter plaatse de geschiktheid van de 

aangeboden spullen. Na uw bezoek aan 
het innamepunt kunt u eventueel overig 
afval aanbieden op het afvalbrengstation 
zoals u gewend bent. 

Wandelpad in Moordrecht krijgt 
opknapbeurt
Maandag 3 oktober start GKB Realisatie BV met het opknappen van het wandelpad 
achter de Scholeksterhof, Kwikstaarthof en Zwaluwhof in Moordrecht.

Natuurvriendelijk
In plaats van asfalt komt er koersmix op 
het wandelpad. Behalve een natuurlijke 
uitstraling heeft dit materiaal nog meer 
voordelen. Zo is het milieuvriendelijk, 
gaat het lang mee en vergt het weinig 
onderhoud. 

Verder komt er nieuwe beplanting langs 
het pad, waarbij de karakteristieke 
knotwilgen blijven staan. De aannemer 
versterkt meteen ook de oever, door 
onder water nieuwe beschoeiing (houten 

planken) te plaatsen. Daarnaast krijgt 
de waterkant een natuurvriendelijke 
inrichting, waar het goed toeven is voor 
waterplanten en –dieren.

Planning en bereikbaarheid
Naar verwachting zijn alle 
werkzaamheden vlak voor de kerst dit 
jaar klaar. Het wandelpad is tijdens het 
werk afgesloten.

Kijk voor meer informatie op  
www.zuidplas.nl/herinrichten-wandelpad. 

Het inzamelpunt voor kringloop-
goederen is in 2022 geopend op:

5 november
3 december

s


