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Hinder door nieuwe omleidingen
Oranjelaan en Lange Geldersekade

Blijf op de hoogte van
berichten over uw buurt!

De herinrichting van de Oranjelaan
is bijna in de laatste fase. De aannemer start maandag 3 september met
het aanpassen van de kruising met
de Noordendijk. Vrijdag 31 augustus
start het plaatsen van de afzetting.
Dit betekent dat om 16.00 uur een
nieuwe omleidingsroute ingaat. Het
kruispunt gaat in delen op de schop.
Houd er rekening mee dat de omleidingsroutes de komende 8 weken
regelmatig wijzigen.

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.
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 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”.
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.

Er wordt op meer plekken in de stad
gewerkt. Deze week zijn de werkzaamheden aan de Lange Geldersekade weer
gestart. Ook hier is de omleidingsroute
aangepast. De Lange Geldersekade is
nog steeds eenrichtingverkeer. Autoverkeer kan via de Prinsenstraat en Lange
Geldersekade wel de stad inrijden. De
omleidingsroute stad uit gaat via Nieuwe Haven. De mogelijkheid om via de
Grote Kerksbuurt en Visstraat richting
de Spuiboulevard te rijden, is vervallen.
Extra reistijd
De twee projecten zorgen helaas voor
extra reistijd. Dat geldt vooral voor verkeer vanuit het centrum dat met allebei
omleidingen tegelijk te maken heeft.
Houd met name in de spits rekening
met extra reistijd van 15 tot 30 minuten.
Begin november is de Oranjelaan klaar.
De grootste hinder is daar dan over.

Blijf op de hoogte
Actuele informatie over de projecten
Oranjelaan en Lange Geldersekade
staan in een app. De apps zijn te

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 de dienstverlening ook gepubliceerd in deze krant.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
-	Tijdelijke aanwijzing (brom-)fietspad
Zuidendijk;
- 	Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Erasmuslaan ter
hoogte van huisnummer 62;
- 	Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Overkampweg ter
hoogte van huisnummer 109;
- 	Aanwijzen van een parkeervak ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Kuipershaven ter
hoogte van huisnummer 22 (direct
naast de reeds aanwezige laadpaal).
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 Wet-

houders, 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. Graag uw 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
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.

downloaden op een mobiele telefoon of
tablet. Zoek in de Apple Store of Google
Play Store op: Oranjelaan fase 2 en
Lange Geldersekade.

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 te
wijzigen van:

Naam
Hursztyn, AM
Romijn, M
van der Wielen, K
Wieringa, DS
Wyrwa, ST

Geboren

Datum uitschrijving

28-03-1985
08-03-1992
26-12-1986
02-02-1978
29-01-1979

26-07-2018
24-07-2018
20-07-2018
16-07-2018
26-07-2018

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is
bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend

De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
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. Dit
doet u binnen zes weken na de dag
van deze bekendmaking.
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift
aan het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
u de volgende gegevens vermeldt: uw
naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt

Subsidies
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
heeft op 21 augustus 2018 besloten,
onder voorbehoud van goedkeuring van
de begroting 2019 door de gemeenteraad, de volgende subsidieplafonds vast
te stellen voor 2019:
SUBSIDIEPLAFOND VOOR
WIJKWENSEN 2019
Voor subsidie met toepassing van de
Subsidieregeling Wijkwensen Dordrecht
2016 is in 2019 € 100.950 beschikbaar.
De aanvragen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst. Hebt u
vragen? Dan kunt u bellen met het

mevrouw G.C. Molenberg, telefoonnummer: (078) 770 47 65.
SUBSIDIEPLAFOND
EVENEMENTENSUBSIDIE 2019
Het college heeft het maximaal beschikbare budget (subsidieplafond) voor
de subsidiëring van evenementen voor
het jaar 2019 vastgesteld op € 297.117.
Het maximale subsidiebedrag voor een
evenement is als volgt vastgesteld:
A+-evenement: € 45.000
A- evenement: € 20.000
B- evenement: € 5.000
C- evenement: € 500
De voorwaarden en de verdeelregels

staan in de Subsidieregeling voor Evenementen en Amateurkunst Dordrecht
2016. U kunt deze vinden op de website
van de gemeente. Voor meer informatie
over bovengenoemde besluiten kunt
u contact opnemen met mevrouw S.
Beunke, telefoonnummer: (078) 770
47 28.
SUBSIDIEPLAFOND SPORT
ZWEMBADHUUR 2019
Het college heeft het subsidieplafond
voor zwembadhuur vastgesteld op
€ 125.974. De voorwaarden om voor
subsidie in aanmerking te komen,
staan in de Subsidieregeling
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Subsidies (vervolg)
Sportsubsidies (zwembadhuur) Dordrecht 2016. U kunt deze vinden op de
website van de gemeente. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw M. van der Pol, telefoonnummer: (078) 770 43 54.
SUBSIDIEPLAFOND AMATEURKUNST 2019
Het college heeft het subsidieplafond
voor amateurkunst vastgesteld op €
67.763. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, staan in
de Subsidieregeling voor Evenementen
en Amateurkunst Dordrecht 2016. U
kunt deze vinden op de website van de
gemeente. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de mevrouw
S Beunke , telefoonnummer: (078) 770
4728.
SUBSIDIEPLAFOND BEELDEND
KUNSTENAARS 2019
Het college heeft het subsidieplafond
voor beeldend kunstenaars vastgesteld
op € 162.050. De aanvragen worden op
basis van kwaliteitscriteria (tendersys-

teem) beoordeeld door een commissie
van drie leden en bij overschrijding van
het plafond gerangschikt. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking
te komen, staan in de Subsidieregeling
voor Beeldend Kunstenaars Dordrecht
2016. U kunt deze vinden op de website
van de gemeente. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met mevrouw
L. Janssen, telefoonnummer: (078) 770
50 12.
SUBSIDIEPLAFOND
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING 2019
Het college heeft het subsidieplafond
voor subsidies maatschappelijke ondersteuning vastgesteld op € 3.970.276.
Het plafond subsidies maatschappelijke
ondersteuning bestaat uit de volgende
deelplafonds:
•	Collectieve en individuele ondersteuning kwetsbare groepen:
€ 2.510.619
•	Vrijwilligerswerk:
€ 342.464
•	Informele ondersteuning structureel:

€ 332.521
•	Informele ondersteuning incidenteel
€ 240.475
•	Maatschappelijke dienstverlening:
€ 474.103
• Wmo adviesraad:
€ 70.094
De verdeelwijze en voorwaarden vindt
u in de Subsidieregeling voor Maatschappelijke Ondersteuning Dordrecht
2016. Deze staat op de website van de
gemeente. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met mevrouw
H. Seelen, telefoonnummer:
(078) 770 47 29.
SUBSIDIEPLAFOND
MAATSCHAPPELIJKE ZORG 2019
Het college heeft het subsidieplafond
voor subsidies maatschappelijke zorg
vastgesteld op € 4.900.534. De verdeelwijze en voorwaarden vindt u in de
Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Zorg Dordrecht
2016. Deze staat op de website van de
gemeente. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met de heer
V.R. Roeleveld, telefoonnummer:
(078) 770 47 32.
SUBSIDIEPLAFOND CULTURELE
EDUCATIE 2019
Het subsidieplafond voor culturele
educatie is vastgesteld op € 2.021.784.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw S. Beunke,
telefoonnummer: (078) 770 4728.
SUBSIDIEPLAFOND SPEELTUINWERK en SCOUTING 2019
Het subsidieplafond voor exploitatiesubsidies is vastgesteld op € 166.952.
Het subsidieplafond voor exploitatiesubsidies wordt verdeeld naar rato van
het maximaal te subsidiëren bedrag.
Het subsidieplafond voor investeringssubsidies is vastgesteld op € 44.300.
Meer informatie kunt u vinden in
de Subsidieregeling Jeugd 2016 op
de website van de gemeente of
contact opnemen met de heer
H. Huizinga, telefoonnummer:
(078) 770 47 72.

SUBSIDIEPLAFOND POSITIEF- en
PREVENTIEF JEUGDBELEID 2019
Het college heeft het subsidieplafond
voor preventief jeugdbeleid vastgesteld
op € 20.850. Daarnaast heeft het college het plafond voor positief jeugdbeleid
vastgesteld op € 20.850. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking
te komen en de verdeelwijze kunt u
vinden in de Subsidieregeling Jeugd
2016 op de website van de gemeente.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer S. Haksteeg,
telefoonnummer: (078) 770 47 16.
SUBSIDIEPLAFOND JEUGDVAKANTIEWERK JEUGDBELEID 2019
Het college heeft het subsidieplafond
voor jeugdvakantiewerk vastgesteld
op € 6.715. De voorwaarden om voor
subsidie in aanmerking te komen en de
verdeelwijze kunt u vinden in de Subsidieregeling Jeugd 2016 op de website
van de gemeente. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de heer
S. Haksteeg, telefoonnummer:
(078) 770 47 16.

Algemenen plaatselijke verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: het collecteren vppr de
Stichting Hartekind op 27 augustus
t/m 1 september 2018
Locatie: Gemeente Dodrecht
Datum besluit: 22 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-339628
Omschrijving: Streetballmasters op 26
augustus 2018 op het Statenplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 17 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338363
Omschrijving: het houden van Merztival van 31 augustus t/m 2 september
2018 Korte Kalkhaven 3
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 23 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338600
Omschrijving: het houden van de City

Swim op 31 augustus en 1 september 2018 in de Wolwevershaven en
Kuipershaven
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 17 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338573

september 2018
Locatie: Grotekerkstuin, Hof,
Stadshuisplein, Scheffersplein en
tuin Huis van Gijn te Dordrecht
Datum besluit: 17 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-339244

Omschrijving: het houden van een
buurtbarbecue Nestfest op 25 augustus 2018 op het Vogelplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 17 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338599

Omschrijving: ontheffing openingsen sluitingstijd ivm feestavond op 1
september 2018
Locatie: Laan der Verenigde Naties
52 te Dordrecht
Datum besluit: 23 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338585

Omschrijving: ontheffing voor het verstrekken van alcoholhoudende drank
tijdens Nestfest op 25 augustus 2018
op het Vogelplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 17 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338951
Omschrijving: het organiseren van de
Open Monumentendagen op 9

Omschrijving: het organiseren van
BOERENDAG 1 september 2018
Locatie: Nieuwe Merwedeweg 2
Dordrecht
Datum besluit: 17 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338567
Omschrijving: het organiseren van

Popronde Dordrecht een jaarlijkse
muziekfestival 6e editie op 07 oktober
2018 van 16.00 tot 22.00 uur
Locatie: Tolbrugstraat Landzijde 29
Dordrecht
Datum besluit: 22 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-339056

aan: het College van Burgemeester
en Wethouders óf de Burgemeester,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Omschrijving: eenmalige ontheffing
sluitingstijden in verband met
Voorstraat Noord Festival op 8 september 2018
Locatie: Voorstraat 180 Dordrecht
Datum besluit: 22 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338785

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.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het
bezwaarschrift ondertekend zijn.

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

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.

Locatie: Windsingel 17
Datum besluit: 22 augustus 2018

Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

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) 770 85 85 kunt u een
afspraak maken.

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:

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

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
zijdakvlak van de woning
Locatie: Johanna Naber-erf 389
Datum besluit: 24 augustus 2018

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, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een warmteoverdrachtstation
Locatie: Haringvlietstraat
ong. (nabij 499)
Datum besluit: 17 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het nemen van instandhoudingsmaatregelen
Locatie: Wolwevershaven 9
Datum besluit: 14 augustus 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van

17 houtopstanden (13x gewone es
(Fraxinus excelsior), 3x gewone esdoorn
(Aces pseudoplatanus), 1x schietwilg
(Salix alba))
Locatie: Oranjelaan, ten westen
van nummer 1
Datum besluit: 17 augustus 2018

met regels RO
Voor: het instandhouden van de ligplaats (met een jaar verlengen van de
termijn)
Locatie: Maasstraat (Werf van
Hippos 100)
Datum besluit: 24 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van twee dakkapellen
Locatie: Abeelstraat 40
Datum besluit: 22 augustus 2018

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Wilgenpark kavel V703
Datum besluit: 22 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een terrashek en
terrastegels
Locatie: Van Kinsbergenstraat 38
Datum besluit: 22 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een nieuwe
woning met bijgebouwen1e fase
Locatie: Badweg 21
Datum besluit: 22 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het remoddelen en verkleinen van
de winkel
Locatie: Korte Parallelweg 165
Datum besluit: 20 augustus 2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbouwen aan de woonwagen

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: Het wijzigen van het kantoor
Sluisweg 76 naar 3 appartementen
alsmede het realiseren van een
dakopbouw
Locatie: Sluisweg 76
Datum besluit: 22 augustus 2018
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het constructief wijzigen van een
monument
Locatie: Voorstraat 417
Datum besluit: 24 augustus 2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: Het veranderen en vergroten van
de woning Haaswijkweg Oost 29 door
het plaatsen van een aanbouw aan de
achterzijde
Locatie: Haaswijkweg Oost 29
Datum besluit: 20 augustus 2018
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 aanbouwen aan de
woonwagen
Locatie: Windsingel 17
Datum ontvangst: 16 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een woning
boven de winkel
Locatie: Vriesestraat 96
Datum ontvangst: 17 augustus 2018

Activiteit: (Niet gespecificeerd)
Voor: melding brandveilig gebruik
Drechttunnel
Locatie: Laan der Verenigde
Naties 1
Datum ontvangst: 17 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een nokverhoging
en het aanpassen van het voorgevelaanzicht
Locatie: Jhr. v.d. Wall
Repelaerstraat 21
Datum ontvangst: 23 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het veranderen van de voorgevel
Locatie: Mina Krüseman-erf 80
Datum ontvangst: 19 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Poolsterhof 36
Datum ontvangst: 21 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van klapramen
Locatie: Singel 447
Datum ontvangst: 22 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een grotere
schuur
Locatie: Tesselschadestraat 11

Datum ontvangst: 21 augustus 2018
Activiteit: Monument
Voor: het vervangen van de
dakpannen
Locatie: Bomkade 6 A
Datum ontvangst: 20 augustus 2018
Activiteit: (Niet gespecificeerd)
Voor: het aanbrengen van een
reclamevoorziening aan de gevel
Locatie: Achterom 103
Datum ontvangst: 23 augustus 2018
Activiteit: (Niet gespecificeerd)
Voor: het omzetten van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte
Locatie: Rudyard Kipling-erf 213
Datum ontvangst: 18 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,
31 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.
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