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Contactgegevens 
gemeente

Op zoek naar informatie over 
de gemeentelijke organisatie? 

Raadpleeg de webpagina’s 
‘www.zuidplas.nl/contact’ 

en ‘www.zuidplas.nl/
openingstijden’ voor adressen, 

belangrijke telefoonnummers en 
openingstijden.

ALGEMEEN 
TELEFOONNUMMER
(0180) 330 300 

Redactie Gemeentepagina
E communicatie@zuidplas.nl

Nieuwe aanvragen omgevingsver-
gunning (regulier)
Moordrecht
•  Doctor Abraham Kuyperstraat 15: 

het aanleggen van een uitrit (17-08-
2016, zaaknr. 2016181618);

•  Doctor Abraham Kuyperstraat 46: 
het aanleggen van een nieuwe inrit 
(04-08-2016, zaaknr. 2016174277);

•  Doctor Abraham Kuyperstraat 68: 
het laten plaatsen van een oprit 
stoeprand (16-08-2016, zaaknr. 
2016180314);

•  Drost IJsermansingel 5: het bouwen 
van een schuurtje (07-08-2016, 
zaaknr. 2016175129);

•  Kerkplein 12: het bouwen van een 
toiletgroep in een Rijksmonument 
(03-08-2016, zaaknr. 2016173361);

•  Troelstrastraat 56: het aanleggen 
van inrittegels tbv de bestaande 
carport (16-08-2016, zaaknr. 
2016180559);

•  Westbaan 160: het plaatsen van een 
LEDscherm op het dak (04-08-2016, 
zaaknr. 2016174000);

Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Hoogeveenenweg 4i: het vestigen 

van een showroom voor verkoop 
kachels (28-07-2016, zaaknr. 
2016174606);

•  Prinses Beatrixstraat 1a: het reno-
veren van het baarhuisje (22-07-
2016, zaaknr. 2016167945);

• Verbindingsweg 15: het verbreden 
van de dam/uitrit (04-07-2016, 
zaaknr. 2016151368). 

Ingetrokken bouw, sloop, ligplaats en 
omgevingsvergunningen (regulier)
Nieuwerkerk aan den IJssel
•  Burg van Heugtenlaan 26 en 28: 

intrekking het bouwen van een dub-
bele carport (15-08-2016, zaaknr. 
2014002636);

•  Europalaan 2: realiseren van een 
aardgasvulstation en het plaatsen 
van een aardgas afleverzuil (15-08-
2016, zaaknr. 2016056195).

Verleende bouw, sloop, ligplaats en 
omgevingsvergunningen (regulier)
Moerkapelle
•  Bredeweg 54: het realiseren van een 

uitbouw met kelderbak (10-08-2016, 
zaaknr. 2016136797).

Moordrecht
•  Doctor Abraham Kuyperstraat 46: 

het aanleggen van een nieuwe inrit 
(17-08-2016, zaaknr. 2016174277);

•  Westbaan 130: het onderheien van 
het parkeerterrein (10-08-2016, 
zaaknr. 2016138879);

•  Oudersvrucht 26 tm 92 en 
Schuddebeurslaan 2 tm 10: het 
bouwen van 39 huurappartementen 
De Brinkhorst (09-08-2016, zaaknr. 
2016149576).

Nieuwerkerk aan den IJssel
• Raadhuisplein 1: het tijdelijk (1 nov. 

t/m 31 dec. 2016) plaatsen van een  
oliebollenkraam (12-08-2016, 
zaaknr. 2016143269).

Zevenhuizen
•  Anjerlaan 2: het plaatsen van een 

dakkapel (05-08-2016, zaaknr. 
2016166492);

•  Burgemeester Klinkhamerweg 57: 
het wijzigen van de voorgevel (12-
08-2016, zaaknr. 2016163610);

•  De Meerkoet 1: het uitvoeren van 
een interne constructieve ver-
andering (11-08-2016, zaaknr. 
2016167847);

•  Anjerlaan (plan Zevenrozenhof) 
(kavel6): het bouwen van een vrij-
staande woning (12-08-2016, zaaknr. 
2016143978);

•  Van Oranje Nassaulaan 53 
tm 79 en Hofdamestuin 1 t/m 
28 en Kamenierspad 14,16 
en Koetsierstuin 2 t/m 20 en 
Stalmeesterstuin 1 t/m 11: het 
realiseren van 53 woningen (plan 
Koningskwartier  fase 2b) (09-08-
2016, zaaknr. 2016134375).

Verlenging beslistermijn
Zevenhuizen
• Locatie Eendrachtsdijk 4: het 

bouwen van 12 woningen bij het 
Land van Kanaän (17082016, zaaknr. 
2016142251). De nieuwe uiterste 
beslistermijn is nu vastgesteld op 
9-10-2016.

MOORDRECHT
Bekendmaking Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht
Verzoek om verlenging termijn 
omgevingsvergunning milieuneutrale 
verandering 

Onderwerp
Voor bepaalde veranderingen binnen 
een inrichting kan worden volstaan 
met het volgen van een kortere 
procedure voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning. 
Een aanvraag hiertoe is ingediend 
door: 

•  WBT Electron B.V.: voor het tijdelijk 
veranderen van de inrichting door 
het toevoegen van een gaswasser op 
het perceel Zuidplaspolderweg 15, 
2841 DC Moordrecht. 

De gevraagde vergunning is verleend 
met een geldigheidsduur tot 1 sep-
tember 2016. Middels een nieuwe aan-
vraag verzoekt het bedrijf deze termijn 
te verlengen tot 1 december 2016.

Het verzoek om verlenging is inge-
diend op 14 juli 2016 en ligt niet ter 
inzage.

Deze bekendmaking staat ook op 
de website van de Omgevingsdienst 
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Voornemen voorbereiding bestem-
mingsplan ‘Middelweg 62, 
Moordrecht’
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Zuidplas geven er 
op grond van artikel 1.3.1 Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) kennis van, 
dat zij het voornemen hebben om een 
bestemmingsplan voor te bereiden 
voor het perceel Middelweg 62 te 
Moordrecht.

Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen aan de 
Middelweg 62 in Moordrecht, waar het 
gebouw van de voormalige basisschool 
De Vier Windstreken is gevestigd. 
De locatie is centraal in Moordrecht 
gelegen en wordt aan twee zijden door 
infrastructuur begrensd. In het zuid-
oosten door de Oost Ringdijk en in het 
zuidwesten door de Middelweg. Ten 
noorden van het plangebied ligt een 
park, ‘t Moerhout.

Inhoud plan
In 2015 zijn de scholen aan de 
Middelweg 62 en de Leliestraat 88 
in Moordrecht verhuisd naar de 
brede school ‘Het Turfhuis’ in de 
Brinkhorst te Moordrecht. De verlaten 
schoollocaties zijn beschikbaar 
voor herontwikkeling. Op 4 februari 
2014 heeft de gemeenteraad van 
de gemeente Zuidplas unaniem 
ingestemd met een motie inzake 
zorginitiatieven uit de samenleving. 
Stichting Ouderinitiatief de Zuidplas 
heeft in 2013 de gemeente gevraagd of 
er in Moordrecht mogelijkheden zijn 
voor de huisvesting van jongeren met 
verstandelijke beperking of jongeren 
met meervoudige beperkingen. Met 
het vrijkomen van de schoollocatie 
aan de Middelweg 62 is er ruimte voor 
de huisvesting van de stichting op een 
centrale locatie in het dorp. Er worden 
19 appartementen met bijbehorende 
algemene ruimten en terreininrichting 
ten behoeve van het Ouderinitiatief 
voorzien, aangevuld met 15 
middeldure koopappartementen.

Zienswijzen
Op dit moment worden geen stukken 
ter inzage gelegd en is het nog niet 
mogelijk om zienswijzen over het voor-
nemen naar voren te brengen. Zodra 
het plan gereed is om in ontwerp ter 
inzage te leggen, wordt dit gepubli-
ceerd op de gemeentewebsite, in Hart 
van Holland en in de Staatscourant. U 
heeft dan de mogelijkheid om zienswij-
zen in te dienen.

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Ontwerpbestemmingsplan 
‘Hoofdweg-Noord 27’
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Zuidplas geven er op 
grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) kennis van, dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg-
Noord 2’ te Nieuwerkerk aan den 
IJssel met ingang van donderdag 25 
augustus 2016 gedurende zes weken 
ter inzage ligt.

Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen aan 
de Hoofdweg-Noord 27 en 27a te 
Nieuwerkerk aan den IJssel en vormt 
onderdeel van de bestaande lintbe-
bouwing aan de Hoofdweg. Direct ten 
oosten van de locatie ligt bouwmarkt 
Hornbach. Aan de noordkant wordt de 
locatie begrensd door rijksweg A20, 
aan de zuidkant door de Hoofdweg 
en aan de westkant door weiland. 
Grenzend aan het perceel is het 
bedrijfscomplex De Groote Vinck 
aanwezig.

Inhoud plan
Het plan voorziet in de uitbreiding van 
het bestaande bedrijf door middel 
van de realisatie van twee nieuwe 
bedrijfsloodsen en het verharden van 
het achterterrein ten behoeve van 
het stallen, repareren en verkopen 
van bedrijfsauto’s. Een deel van de 
bestaande sloten wordt gedempt, 
maar aan de noordzijde van de perce-
len, alsmede aan de westzijde en - als 
afscheiding - aan de achterkant van de 
bestaande bedrijfsgebouwen Groote 
Vinck zal vervangend water worden 
gerealiseerd en een groene buffer 
worden gecreëerd.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met 
de daarbij behorende verbeelding en 
bijlagen liggen met ingang van donder-
dag 25 augustus 2016 gedurende zes 
weken ter inzage in het raadhuis van 
de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 
1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De 
stukken zijn in deze periode digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.
BpHoofdwn27NwkOw-01). Op de web-
site van de gemeente Zuidplas (www.
zuidplas.nl) is het plan tevens als 
pdf-bestand in te zien onder het kopje 
In Zuidplas > Bouwen > Ruimtelijke 
Plannen > Bestemmingsplannen in 
voorbereiding > Nieuwerkerk aan den 
IJssel.

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen op het ontwerpbestemmings-
plan naar voren brengen. Wij maken u 
erop attent dat slechts beroep tegen 
het vastgestelde bestemmingsplan 
kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het 
ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijk en mondeling
Uw zienswijze kunt u sturen aan 
de raad van de gemeente Zuidplas, 
Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Hoofdweg-Noord 27’. Voor het monde-
ling indienen van uw zienswijze kunt u 
een afspraak maken via het secreta-
riaat van de afdeling Ruimte, telefo-
nisch bereikbaar via (0180) 639 962. 
De afspraak dient tijdig, bij voorkeur 
uiterlijk een week voor het einde van 
de termijn van de terinzagelegging, te 
worden gemaakt.

Voornemen voorbereiding bestem-
mingsplan ‘Hoofdweg, Nieuwerkerk 
aan den IJssel’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zuidplas geven er op grond 
van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) kennis van, dat zij het 
voornemen hebben om een bestem-
mingsplan voor te bereiden voor de 
Hoofdweg te Nieuwerkerk aan den 
IJssel.

Ligging plangebied
Het plangebied betreft het deel van de 
Hoofdweg tussen de gemeentegrens 
van Capelle aan de IJssel met Zuidplas 
en de kruising van de Hoofdweg met de 
Laan van Avant-Garde.

Inhoud plan
In 2001 zijn er tussen de gemeenten 
Rotterdam, Capelle aan den IJssel en 
Nieuwerkerk aan den IJssel (sinds 
2010 Zuidplas) afspraken gemaakt over 
capaciteitsverruiming van de Hoofdweg 
ten behoeve van de ontsluiting van de 
Rotterdamse wijk Nesselande. Nadat 
in 2004 het plan voor de verdubbeling 
van de Hoofdweg is vernietigd door de 
Raad van State, is in 2014 begonnen 
met het uitwerken van drie varianten 
voor de capaciteitsverruiming van de 
Hoofdweg en heeft in 2015 een open-
bare informatieavond plaatsgevonden. 
In maart 2016 heeft de gemeenteraad 
het voorlopig ontwerp, bestaande uit 
onder andere een 2x1 rijstrook met 
een keerlus en een geregeld kruispunt 
met verkeerslichten, vastgesteld. Dit 
ontwerp ligt aan de basis van het nieuw 
op te stellen bestemmingsplan, dat 
een juridisch-planologisch kader biedt 
waarbinnen de capaciteitsuitbreiding 
van de Hoofdweg - voor zover gelegen 
op het grondgebied van de gemeente 
Zuidplas - kan worden gerealiseerd. 
Het nieuw op te stellen bestemmings-
plan maakt onderdeel uit van een 
groter tracé, dat loopt vanaf de krui-
sing Schollevaartse Dreef (gemeente 
Capelle aan den IJssel) tot aan de 
kruising met de Laan van Avant-Garde 
in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zienswijzen
Op dit moment worden geen stukken 
ter inzage gelegd en is het nog niet 
mogelijk om zienswijzen over het voor-
nemen naar voren te brengen. Zodra 
het plan gereed is om in ontwerp ter 
inzage te leggen, wordt dit gepubli-
ceerd op de gemeentewebsite, in Hart 
van Holland en in de Staatscourant. U 
heeft dan de mogelijkheid om zienswij-
zen in te dienen.

Voornemen voorbereiding bestem-
mingsplan ‘Lidl’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zuidplas geven er op grond 
van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) kennis van, dat zij het 

voornemen hebben om een bestem-
mingsplan voor te bereiden voor de 
gronden aan de J.A. Beyerinkstraat 31 
te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Ligging plangebied
Het plangebied omvat het perceel 
J.A. Beyerinkstraat 31, waar thans 
een kantoorpand is gesitueerd. 
Voorheen was dit het kantoor van 
de Rabobank. Globaal wordt het 
plangebied begrensd door de J.A. 
Beyerinkstraat aan de noordoostzijde, 
de Lorentzstraat aan de zuidoostzijde 
en het Prins Alexanderpad aan de 
zuidwestzijde. Aan de noordwest-
zijde vormen de woonpercelen aan 
het Prins Alexanderpad 10 en J.A. 
Beyerinkstraat 29 de begrenzing van 
het plangebied.

Inhoud plan
De voorliggende ontwikkeling heeft 
betrekking op de nieuwbouw van 
een Lidl supermarkt aan de J.A. 
Beyerinkstraat in Nieuwerkerk aan 
den IJssel. De nieuwe supermarkt 
krijgt een bruto vloeroppervlakte van 
maximaal 1.411 m2. De entree van de 
winkel wordt gespiegeld ten opzichte 
van de huidige situatie en wordt op de 
hoek Dorrestein - Prins Alexanderpad 
gesitueerd. Het huidige kantoorgebouw 
staat reeds enige tijd leeg en deto-
neert door gebrekkig onderhoud met 
de huidige omgeving. De bouw van de 
nieuwe supermarkt moet het gebied 
dan ook een extra impuls geven, zowel 
in functionele als in ruimtelijke zin. 

Zienswijzen
Op dit moment worden geen stukken 
ter inzage gelegd en is het nog niet 
mogelijk om zienswijzen over het voor-
nemen naar voren te brengen. Zodra 
het plan gereed is om in ontwerp ter 
inzage te leggen, wordt dit gepubli-
ceerd op de gemeentewebsite, in Hart 
van Holland en in de Staatscourant. U 
heeft dan de mogelijkheid om zienswij-
zen in te dienen.

ZUIDPLAS
Geheimhouding verstrekking 
persoonsgegevens 
De basisregistratie personen (BRP) 
is de officiële benaming voor de 
Nederlandse bevolkingsadministratie. 
Hierin zijn de gegevens opgenomen 
van iedereen die binnen de gemeente 
woonachtig is. Het gaat hierbij om uw 
adresgegevens, gegevens over een 
eventueel huwelijk of geregistreerd 
partnerschap, uw nationaliteit, ouders 

Lees verder op de volgende pagina.



en kinderen. Deze gegevens worden 
veelal automatisch verstrekt aan over-
heidsinstellingen en enkele bijzondere 
maatschappelijke instellingen, zoals 
pensioenfondsen, voor zover dat nood-
zakelijk is voor hun wettelijke taken. 

Verplichte verstrekking 
Deze gegevensverstrekking aan de 
hiervoor genoemde instellingen is 
voor de gemeente verplicht. In enkele 
gevallen kunnen ook andere instanties 
gegevens uit de basisadministratie 
opvragen. Soms kunt u dan vragen 
om geheimhouding van uw gegevens. 
Het gaat hierbij om verstrekkingen 
aan zogenoemde derden. Dit zijn 
bijvoorbeeld: 
• Advocaten die uw gegevens nodig 

hebben om uw echtscheiding, ver-
zoek om alimentatie of omgangsre-
geling met uw kinderen wettelijk te 
kunnen regelen; 

• De stichting interkerkelijke ledenad-
ministratie, die in beginsel voor alle 
kerkgenootschappen in Nederland 
de ledenadministratie bijhoudt;

• Zogenoemde ‘derden’. In deze 
laatste groep vallen niet-commer-
ciële instellingen, zoals sport- en 
muziekvereniging of particulieren. 

De wet verbiedt verstrekking van uw 
gegevens aan instellingen en particulie-
ren met een commercieel doel. Hiervoor 
hoeft dus geen verzoek in te dienen. 

Hoe regelt u geheimhouding? 
Bij de gemeente kunt u een verzoek 
indienen om aan derden, zoals hierbo-
ven beschreven, geen gegevens over u 
uit de basisadministratie te verstrek-
ken. Dit kunt u doen via de gemeen-
telijke website: www.zuidplas.nl > 
AANVRAGEN > Meer aanvragen > ‘G’ 
> geheimhouding persoonsgegevens. 
U kunt het ook regelen aan de balie bij 
de afdeling Dienstverlening. 

Overzicht 
Wilt u weten aan wie uw gegevens uit 
de basisadministratie in het afgelopen 
jaar zijn verstrekt? U kunt daarvan 
schriftelijk, samen met een kopie 
van uw geldige legitimatiebewijs, 
een overzicht opvragen bij de afde-
ling Dienstverlening. Binnen 4 weken 
krijgt u het overzicht thuisgestuurd. 
Het is van groot belang dat de over u 
in de basisadministratie opgenomen 
gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt 
u daaraan, neem dan contact op met 
de gemeente. Kijk op www.zuidplas.nl, 
of bel met de afdeling Dienstverlening 
(0180 330 300).

Bekendmaking
Substitutie/vervanging facturen 
IJsselgemeenten
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zuidplas maken bekend dat 
zij in hun vergadering van 16 augus-
tus 2016 op grond van artikel 7 van 
de Archiefwet 1995 hebben beslo-
ten substitutie toe te passen op de 

ingekomen credit en debet inkoopfac-
turen Gemeenschappelijke regeling 
IJsselgemeenten. 

De fysieke facturen worden gedi-
gitaliseerd middels scanning en 
daarna opgeslagen in het Document 
Managementsysteem met specifieke 
software, waardoor authenticiteit 
en beveiliging van documenten is 
gegarandeerd. 

Vernietiging van de fysieke facturen 
vindt 6 weken na ontvangst plaats. 

Dit besluit treedt in werking op de 
dag na die van bekendmaking op de 
gemeentepagina in Hart van Holland. 
Tegen dit besluit kan binnen zes 
weken na de dag van de publicatie 
bezwaar worden gemaakt. Een 
gemotiveerd bezwaarschrift dient 
ingediend te worden bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 
AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen
Meldingen op grond van artikel 8.40 
van de Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige 
bedrijven gelden algemene 
regels die zijn vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Een 
milieuvergunning is dan niet nodig. Het 
bedrijf kan volstaan met een melding 
van de activiteiten. 

Burgemeester en wethouders hebben 
de volgende meldingen ontvangen:

• Activiteitenbesluit milieubeheer
• PM Bikes Vastgoed B.V., Grote 

Esch 1005, 2841MJ Moordrecht 
(veranderen).

• Stal de Tocht, Vijfde Tochtweg 10, 
28411LL Moordrecht (oprichten).

• Hawi Zelhem, Rottekade 52, 2761DW 
Zevenhuizen, melding aanleg geslo-
ten bodemenergiesysteem buiten de 
inrichting.

• Marteq BV, Maalderij 16, 2913 
LZ Nieuwerkerk aan den IJssel 
(oprichten).

• De Vrij Quality Solutions BV, 
Bredeweg 65, 2751 GH Moerkapelle 
(oprichten).

• PolyesterShoppen BV, Westbaan 
227, 2841 MC Moordrecht 
(oprichten).

• Sosotek Metaaltechniek, Noordbaan 
950 Moordrecht (oprichten).

• The Dutch Dreamfactory B.V., 
‘s-Gravenweg 266, 2911 BJ 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
(oprichten).

Tegen een melding op grond van 
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer 
kunt u geen bezwaar indienen of 
beroep instellen. De stukken liggen 
niet ter inzage. Deze bekendmaking 
staat ook op de website van de 
Omgevingsdienst Midden-Holland, 
www.odmh.nl.
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Raadsvergadering
Datum: dinsdag 30 augustus 
2016
Starttijd: 20:00 uur
Locatie: Raadhuis

Vergaderpunten

Bespreekstukken 
1. Herbenoeming burgemees-

ter K.J.G. Kats
2. Uitgangspunten subsidiepla-

fonds 2017
3. Wijze waarop belastingver-

ordeningen worden vastge-
steld c.a.

4. Onderwijsnota

Hamerstukken
5. Vaststelling bestemmings-

plan ‘s Gravenweg 28, 
Nieuwerkerk a/d IJssel en 
verklaring van geen beden-
kingen ’s Gravenweg 32, 
Nieuwerkerk a/d IJssel

6. Vaststellen bestemmings-
plan Nijverheidstraat 1-3, 
Moerkapelle

7. Update economische visie
8. Wijziging Reglement van 

orde

Meer informatie
De bovenstaande agenda is een 
beknopte versie. Voor uitgebrei-
dere informatie kunt u terecht in 
het gemeentehuis of de website. 
Op www.zuidplas.nl vindt u ook 
de regels voor het inspreken 
tijdens een raadsvergadering 
en hoe u uzelf hiervoor kunt 
aanmelden. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met de griffie, 
tel. (0180) 330 312.

Raadsvergaderingen 
kunt u live volgen via 
de blog op omroep-
zuidplas.nl. Luister 

digitaal mee, of stem uw radio 
af op 106.9 (Moordrecht) of 107.3 
(Nieuwerkerk aan den IJssel).

Gedeeltelijk onttrekken van het trottoir aan de openbaarheid ter 
hoogte van Dorpsstraat 161, 163 en 165 te Zevenhuizen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Zuidplas geven er op 
grond van artikel 8:1 juncto artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht kennis van, dat het besluit voor 
het “ontrekken van een gedeelte van 
het trottoir aan de openbaarheid ter 
hoogte van Dorpsstraat 161, 163 en 
165 te Zevenhuizen” met ingang van 
donderdag (25 augustus 2016) gedu-
rende zes weken ter inzage ligt.
 
Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen te 
Zevenhuizen.
 
Inhoud besluit
Naar aanleiding van de reconstructie 

van de Dorpsstraat te Zevenhuizen 
is van een aantal bewoners van de 
Dorpsstraat een aanvraag ontvangen 
om een gedeelte van het trottoir voor 
de panden met de huisnummers 161, 
163 en 165 aan de openbaarheid te ont-
trekken. De eigenaren van de panden 
aan de Dorpsstraat met de huisnum-
mers 161, 163 en 165 zijn tevens eige-
naren van de grond onder het gedeelte 
van het trottoir dat aan de openbaar-
heid wordt onttrokken. De eigenaren 
willen het betreffende gedeelte van het 
trottoir weer als tuin inrichten.
 
Ter inzage
Het “onttrekkingsbesluit” ligt met 
ingang van donderdag (25 augus-

tus 2016) gedurende zes weken 
ter inzage in het raadhuis van de 
gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 
te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen op het “onttrekkingsbesluit” 
naar voren brengen. Wij maken u 
erop attent dat slechts beroep tegen 
het vastgestelde “onttrekkingsbe-
sluit” kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen 
het  “onttrekkingsbesluit”.
 
Schriftelijk
Uw zienswijze kunt u sturen aan 

de raad van de gemeente Zuidplas, 
Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel, onder vermelding van 
“zienswijze gedeeltelijk onttrekken 
van het trottoir aan de openbaarheid 
ter hoogte van Dorpsstraat 161, 163 
en 165 te Zevenhuizen”.
 
Mondeling
Voor het mondeling indienen van 
uw zienswijze kunt u een afspraak 
maken via het secretariaat van de 
afdeling Ruimte, telefonisch bereik-
baar via (0180) 639 962. De afspraak 
dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een 
week voor het einde van de termijn 
van de terinzagelegging, te worden 
gemaakt.

Vervolg bekendmakingen.


