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Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
in uw wijk of buurt? Dat kan ook digitaal. Alles over
vergunningen, plannen en voorschriften. Snel en
eenvoudig op elk gewenst moment van de dag. Meld u
aan voor de e-mailservice bekendmakingen. Aanmelden
kan via
www.overuwbuurt.overheid.nl.

overheidsinstantie(s) u bekendmakingen wenst te
ontvangen. U kunt deze instellingen later eventueel
aanpassen;
•	Stap 4: kies voor “locatie-specifieke bekendmakingen”
én “algemene bekendmakingen”;
•	Stap 5: controleer uw gegevens en klik op “aanmelden
e-mailservice”.

Doorloop de volgende stappen:
• Stap 1: vul uw e-mailadres in;
•	Stap 2: vul uw postcode en huisnummer in
(kies voor “Hele gemeente”);
•	Stap 3: u kunt aangeven van welke

U ontvangt een e-mail met het verzoek om uw
aanmelding te bevestigen. Na bevestiging ontvangt u
voortaan de gewenste bekendmakingen op het opgegeven
e-mailadres. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de
e-mailservice vanuit de e-mails die u ontvangt.

Bekendmakingen
voortaan elektronisch
De gemeenteraad van Dordrecht heeft in december 2017 besloten dat met
ingang van 1 januari 2018 de officiële bekendmakingen van de gemeente in het
elektronisch gemeenteblad worden geplaatst. De officiële bekendmakingen zijn
te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat, als daar sprake
van is, de bezwaartermijn tegen besluiten van de gemeente begint op de datum
na de dag van de elektronische bekendmaking. De bekendmakingen en besluiten
van de gemeente worden uit oogpunt van dienstverlening ook gepubliceerd in
deze krant.

Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens
van de onderstaande personen te wijzigen. Zij wonen niet meer op het adres waarop zij in de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Naam

Geboren

Datum uitschrijving

Andrade E Silva, B

01-12-1983

11-06-2018

Aurik, J

25-12-1973

13-06-2018

Beljaars, J

21-01-1993

05-07-2018

Bihari, MWS

11-03-1996

05-07-2018

Gibson, PS

14-03-1988

02-07-2018

Hirshi, AA

14-04-1991

11-06-2018

Hyusein, NN

04-11-1983

05-07-2018

Kaba, A

13-02-1997

05-07-2018

Meulendijk, A

20-08-1978

05-07-2018

Mwanahire, MU

10-12-1981

13-06-2018

Nante N’Toti, P

03-02-1967

05-07-2018

Pers, AA

02-06-1980

05-07-2018

Roodnat, P

15-05-1977

11-06-2018

de Vos, K

11-11-1998

05-07-2018

Yarol, S

24-09-1991

05-07-2018

Wat is er gewijzigd?
De gemeente heeft bij deze personen de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend
Deze personen staan niet meer geregistreerd als inwoner van Nederland.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties,
pensioenfondsen en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen,
zorgverzekering, AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het
niet eens met dit besluit?
Stuur dan een bezwaarschrift naar het
college van burgemeester en wethouders. Dien uw bezwaarschrift in binnen

zes weken na de dag van deze bekend-

Algemene plaatselijke verordeningen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: het organiseren van een
informatieve buurtfeest + snuffelmarkt op 1 september 2018 in de
Tieselenstraat
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 08 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338365

Omschrijving: het houden van een
pasar malam van 12 t/m 15 augustus
op het Statenplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 07 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-336394

Omschrijving: het houden van een
rommelmarkt op 8 september 2018 op
de parkeerplaats achter Dudok-erf 30
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 08 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-336783

Omschrijving: het houden van een
evenement op 11 tm 25 augustus 2018
in de Maasstraat op eigen terrein
Locatie: Maasstraat Dordrecht
Datum besluit: 08 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338594

Omschrijving: het houden van een
buurtbarbecue op 1 september 2018
in de Kinkelenburg
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 09 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338376

Omschrijving: ontheffing geluidshinder i.v.m. asfaltwerkzaamheden op
5 augustus 2018
Locatie: Patersweg, Dordrecht
Datum besluit: 08 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-339007

Omschrijving: het promoten van JDE
Ice Coffee van 4 t/m 6 september
2018 op het Achterom
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 09 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338891

Omschrijving: het organiseren van een
buurt straatfeest met barbecue op 1
september 2018 in de Reviusstraat
vanaf 09.00 - 22.00 uur
Locatie: Reviusstraat Dordrecht
Datum besluit: 08 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-337722

Omschrijving: het houden van een
buurtfeest op 22 september 2018 op
de parkeerplaats Indus-oost
Locatie: gemeente Dordrecht

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
In uw bezwaarschrift moet het volgende
staan: uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie meesturen); de reden waarom u bezwaar maakt;
de datum en uw handtekening en het
telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent.

Omschrijving: het verstrekken van
zwak alcoholhoudende dranken op de
Pasar Malam Istemewa op 12 tot en

met 15 augustus 2018
Locatie: Statenplein, Sarisgang en
Achterom Dordrecht
Datum besluit: 08 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-339179
Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande besluiten, kunt u binnen
zes weken na dagtekening ervan
schriftelijk bezwaar maken bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen. U dient uw bezwaarschrift
te richten aan: het College van
Burgemeester en Wethouders óf de
Burgemeester, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht.
Op grond van artikel 6:5 van de
Algemene wet bestuursrecht moet
het bezwaarschrift ondertekend zijn.
Verder moet het ten minste bevatten:
uw naam en adres, de datum, de
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden
van uw bezwaar. Het indienen van
een bezwaarschrift schorst niet de
werking van het besluit waartegen
het is gericht. Indien daarvoor naar
uw mening aanleiding bestaat,
kunt u de voorzieningenrechter van
de rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen.

Verkeer
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot het:

making.
Digitaal bezwaar
Op www.dordrecht.nl vindt u meer
informatie over het digitaal indienen van
een bezwaarschrift. Vul als zoekterm
‘bezwaar indienen’ in. U hebt voor het
digitaal indienen van een bezwaarschrift
DigiD nodig.

Datum besluit: 08 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-335803

-	Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Herman Josinahof ter hoogte van
huisnummer 42;
-	Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Marnixstraat ter hoogte van huisnummer 8;
-	Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Octant ter hoogte van huisnummer
338;
-	Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Brouwersdijk ter hoogte van huisnummer 257;
-	Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op
het Geldelozepad ter hoogte van
Hellingen 20;
-	Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de

Wolbrandsstraat ter hoogte van
huisnummer 4;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Admiraalsplein ter hoogte van huisnummer 782.
Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten
staat op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u binnen zes weken na
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar
maken bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen. U dient
uw bezwaarschrift te richten aan: Het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Op grond van artikel 6:5 van de
Algemene wet bestuursrecht moet
het bezwaarschrift ondertekend zijn.
Verder moet het ten minste bevatten:
uw naam en adres, de datum, de om-

schrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt en de reden van uw
bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te
bereiken bent?
Het indienen van een bezwaarschrift
houdt de werking van het besluit niet
tegen. In spoedeisende gevallen kunt
u de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van een verzoek
om voorlopige voorziening brengt de
Rechtbank een bedrag aan griffierecht
in rekening.
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Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Mina Krüseman-erf 340
Dordrecht
Datum besluit: 6 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het aanleggen van een rookkanaal
Locatie: Mahonie 236
Datum besluit: 7 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van een dakkapel
een de voor- en achterzijde
Locatie: Voorstraat 491
Datum besluit: 7 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: Interne verbouwing
Groenmarkt 78
Locatie: Groenmarkt 78
Datum besluit: 7 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Monument, Weg
aanleggen of veranderen
Voor: het aanleggen van een grindpad
in Parkbos Louterbloemen
Locatie: Marconiweg L 2990
Datum besluit: 7 augustus 2018
Activiteit: Weg aanleggen of
veranderen
Voor: het aanleggen van een dam met
duiker
Locatie: Zeedijk Dordrecht, nabij
nummer 16
Datum besluit: 8 augustus 2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningsvrij hebben verklaard:

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een airco unit
Locatie: Dubbeldreef 44
Datum besluit: 7 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een garage
Locatie: Burgemeester Beelaertspark 125 Dordrecht
Datum besluit: 6 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het realiseren van een bouwplaats t.b.v vervangen drinkwaterleiding in omringend omgeving
Locatie: Van Bosseplantsoen 22
Datum besluit: 8 augustus 2018
Van Rechtswege verleende
vergunningen
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een reclamedoek aan de gevel
Locatie: Noordendijk 250
Datum besluit: 10 augustus 2018
Inzage
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.
Via telefoonnummer 078 – 7708585
kunt u een afspraak maken.
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kan
een belanghebbende op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na verzending aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht.
Een bezwaarschrift schorst niet de
werking van het besluit waartegen
het is gericht, tenzij bij of krachtens
wettelijk voorschrift anders is bepaald.
Een verzoek om schorsing van het
bestreden besluit kunt u indienen
bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.

Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij besloten hebben de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
te verlengen met een beslistermijn van
6 weken:
Activiteit: Bouw
Voor: het oprichten van een appartementengebouw
Locatie: Vest 124, Dordrecht
Datum besluit: 7 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de galerijhekwerken
Locatie: S.M. Hugo van Gijnweg
1-215
Datum besluit: 9 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het uitbreiden van Karwei
bouwmarkt
Locatie: Vissersdijk Beneden 60
Datum besluit: 6 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van 76 woningen
Locatie: De Bloei van Krispijn M
893 Dordrecht
Datum besluit: 8 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg,
Reclame
Voor: het bouwen van een bedrijfspand, het aanleggen van uitritten
en het plaatsenvan een erfafscheiding locatie sorteercentrum Post NL
Dordrecht
Locatie: Zernikestraat en Pieter
Zeemanweg Dordrecht
Datum besluit: 7 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van een bijgebouw
Locatie: Oranjepark 1
Datum besluit: 7 augustus 2018
Activiteit: Inrit/Uitweg, Weg
aanleggen of veranderen
Voor: het realiseren van een tijdelijke
parkeerplaats
Locatie: Overkampweg 381
Datum besluit: 9 augustus 2018
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Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
Activiteit: Bouw
Voor: het wijziging gevel BENU
apotheek Stadspolders
Locatie: Dudokplein 110
Datum ontvangst: 31 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een opbouw
aan woning
Locatie: Noorderlicht 23
Datum ontvangst: 3 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van het dak
binnenplaatsje
Locatie: Knolhaven 26
Datum ontvangst: 4 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een
dakterras op de bestaande uitbouw
aan de achterzijde van de woning
Frans Naereboutstraat 36
Locatie: Frans Naereboutstraat 36
Datum ontvangst: 5 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
in het voordakvlak van de woning
Marnixstraat 10
Locatie: Marnixstraat 10
Datum ontvangst: 8 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak van
de woning Reviusstraat 21
Locatie: Reviusstraat 21
Datum ontvangst: 8 augustus 2018

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het uitbreiden van de bestaande
winkelruimte d.m.v. bijtrekken naastgelegen ruimte.
Locatie: Admiraalsplein 68
Datum ontvangst: 3 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Sloop
Voor: het realiseren van 2
appartementen
Locatie: Voorstraat 262
Datum ontvangst: 9 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het realiseren van een bouwplaats t.b.v vervangen drinkwaterleiding in omringend omgeving
Locatie: Van Bosseplantsoen 22
Datum ontvangst: 3 augustus 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand ( 1x chamaecyparis
lawsoniana)
Locatie: Bosboom-Toussaintstraat 7
Datum ontvangst: 3 augustus 2018
Activiteit: Kap 00189125
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand ( 1x naaldboom )
Locatie: Stooplaan 11
Datum ontvangst: 7 augustus 2018
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op dit moment geen bezwaar
of beroep worden ingediend. Dat
kan pas nadat het college over deze
aanvragen heeft beslist. Die beslissing
wordt eveneens bekend gemaakt in
deze krant.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
16 augustus 2018

Welstands- en Monumentencommissie
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet worden
getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk van het
gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende instanties zijn de
grote en kleine Welstands- en Monumentencommissie. De grote (voltallige)
commissie behandelt in principe de aanvragen van complexere bouwplannen;
van beschermde monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten en
bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezichten vallen. Tenzij het om
eenvoudige plannen gaat, zoals hierboven omschreven. De kleine commissie
toetst eenvoudige plannen, zoals:
• reclameaanvragen;
•	plannen voor kleine wijzigingen (ook in beschermd stadsgezicht),
bijvoorbeeld
- van een niet monumentale winkelpui;
- wat grotere dakingrepen maar binnen de regels van het dakenlandschap;
-	wijzigingen die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en geen monumentale waarde aantasten;
•	kleine wijzigingen aan monumenten (op aangeven Monumentenzorg).
	Kleine bouwwerken die passen binnen de criteria in de Welstandsnota worden
ambtelijk afgedaan, door de secretaris van de commissie.
Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van
het Stadskantoor. De agenda wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand.
Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de
verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

Het oude zwembadje hoort bij het restafval.
Was je al van plan om naar het afvalbrengstation te gaan,
dan kun je hem ook daar inleveren.
Vragen? hvcgroep.nl

Colofon
Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl
Eindredactie: Hamid Amaziane

