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Wethouder opent Waterbus Kiosk Hulp met uw geldzaken
op halte Merwekade Dordrecht
Op donderdag 15 februari heeft
de Dordtse wethouder Rik van der
Linden (Verkeer) de nieuwe Waterbus Kiosk op de Halte Merwekade
in Dordrecht geopend. Dit deed
hij door samen met Eric Schipper,
directeur Waterbus, het eerste kopje
koffie te drinken bij de kiosk.
De Waterbus wil haar reizigers met
deze kiosk nog meer service bieden.
Reizigers kunnen er een OV-chipkaart kopen of opladen, toeristische
informatie krijgen en bijvoorbeeld een
dagkaart kopen voor de Waterbus.
Maar er zijn ook warme en koude
dranken, broodjes, zoetwaren en fruit
verkrijgbaar.

Wethouder Rik van der Linden opent de nieuwe Waterbus Kiosk op de Halte Merwekade door
samen met Eric Schipper, directeur Waterbus, het eerste kopje koffie bij de kiosk te drinken.

De kiosk is geopend van maandag
t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 14:30
uur. De provincie Zuid-Holland heeft
met een financiële bijdrage de kiosk
mede mogelijk gemaakt.

Verandert uw persoonlijke situatie?
Dan heeft dit waarschijnlijk gevolgen
voor uw inkomsten. De Adviseur Geldzaken van de Sociale Dienst Drechtsteden kan u hierbij advies geven.
Zijn uw inkomsten en uitgaven in balans? Weet u voor welke toeslagen u in
aanmerking komt? Klopt de beslagvrije
voet of is er hulp nodig bij het invullen
van een kwijtscheldingsformulier of het
doen van aangifte?

Voor al deze vragen kunnen inwoners
van de Drechtsteden zonder afspraak
binnenlopen op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur bij de
sociale dienst. Vanaf 13.00 tot 17.00 uur
kunt u op deze dagen met een afspraak
terecht. Een afspraak maken kan via de
Klantenservice van de sociale dienst.
Kijk voor de contactmogelijkheden op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
contact.

Heeft u een goed idee voor Dordrecht?
Donderdag 22 februari is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een Initiatieven Knoopppunt bij
Stichting Durf (Bosboom Toussaintstraat 62). Het Initiatieven Knooppunt is een werkcafé
waar ervaren en beginnende initiatiefnemers, professionals en ambtenaren elkaar informeel
ontmoeten. Toegang is gratis.
Het doel is elkaar te inspireren, netwerken te verbinden en kennis te delen. Zo hopen we met elkaar
goede ideeën en initiatieven verder te brengen. Iedereen die werkt aan een initiatief of geïnteresseerd is in wat er op dit terrein allemaal in Dordrecht gebeurt, is welkom. Door de bonte mix van
initiatieven, organisaties en disciplines is het een ideale kans om je netwerk te vergroten. Kortom…
bij het Initiatieven Knooppunt kun je koffie drinken, bijpraten en ervaringen delen met andere
aanwezigen. Hebt u een concrete vraag, dan gaat u op zoek naar iemand die u verder kan helpen.
Verder is er alle ruimte om te werken tussen gelijkgestemden. Alles kan. De koffie en WiFi zijn
geregeld!
Het Initiatieven Knooppunt vindt iedere derde donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 plaats.

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 dan aan voor de e-mail
service 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”.

Bekendmakingen
voortaan
elektronisch
De gemeenteraad van Dordrecht heeft op
19 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 van
besluiten van de gemeente vindt uit oogpunt
van dienstverlening ook plaats in het
Gemeentenieuws in Dordt Centraal

•	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 ontvangen.

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
Avan Rafaat Bakr
Baschin, T
Dizai, K
Ersahin, M
van der Horst, FA
Koenders, OEM
Magdalena, NA
Majoor, M
Nouraldin, M
Nouraldin, H
Pinchetti, BD
Westerveld, TV
Wilson, RJ
Zian, R

Geboren

Datum uitschrijving

01-07-1983
22-11-1984
03-05-1987
04-04-1982
17-05-1946
19-05-2001
05-11-1991
04-09-1987
14-02-2016
16-02-1964
16-09-1970
09-03-1990
01-04-1968
05-05-1972

09-02-2018
04-01-2018
16-11-2017
04-01-2018
04-01-2018
30-11-2017
21-12-2017
16-11-2017
09-02-2018
09-02-2018
04-01-2018
04-01-2018
05-12-2017
07-11-2017

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 (bijvoorbeeld een kopie
van deze publicatie); de reden waarom
u bezwaar maakt; het telefoonnummer
waarop u overdag bereikbaar bent; de
datum en uw handtekening.
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Openbare vergadering Algemeen Bestuur Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch
Op vrijdag 23 februari is de openbare
vergadering van het Algemeen Bestuur
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. De vergadering vindt van 11.30
tot 12.00 uur plaats in het stadskantoor

Dordrecht, Spuiboulevard 300.
Mocht u de vergadering willen bijwonen
of spreektijd wensen, dan dient u zich
uiterlijk 20 februari aan te melden via
jt.kalle@dordrecht.nl onder vermel-

ding van het onderwerp. De agenda
en stukken zijn vanaf 14 februari 2018
te vinden op www.np-debiesbosch.nl,
onder organisatie/Parkschap NP De
Biesbosch/openbare stukken.

Aangepast mandaatbesluit Openbaar Lichaam
Drechtsteden Zelfstandigenregeling
Op 1 februari 2018 heeft de directeur Sociale Dienst Drechtsteden het
aangepaste mandaatbesluit “Openbaar
Lichaam Drechtsteden Zelfstandigenregeling” vastgesteld. Hierin zijn enkele

zaken geactualiseerd. Het gewijzigde
mandaatbesluit treedt per 15 februari
2018 in werking en hiermee komt de
voorgaande versie van het mandaatbesluit te vervallen.

Wilt u het mandaatbesluit inzien,
kijk dan op de website van de
Sociale Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl

tussen 09:00 uur en 21:00 uur.
Ingevolge het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die het hiermee niet eens
zijn, hiertegen binnen zes weken na de
datum van vergunningverlening bij het
college een bezwaarschrift indienen.

Het adres is: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Overeenkomstig de wet moet
het bezwaarschrift zijn ondertekend en
bevat het tenminste de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van
het bezwaar.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het Van
Eesterenplein ter hoogte van huisnummer 168;
- aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Nassauweg
ter hoogte van huisnummer 44.
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 omschrijving 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

Openbare hoorzitting van de
bezwaarschriftencommissie van
de gemeente Dordrecht.
Datum: maandag 19 februari 2018
Locatie: vergaderkamer 5 van het
Stadskantoor (Spuiboulevard 300,
Dordrecht)
19:30 uur
Behandeling van een bezwaarschrift
tegen het collegebesluit van
1 november 2017 waarbij een
verzoek om handhaving is
afgewezen.

20:15 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 9 november
2017 waarbij een omgevingsvergunning
is verleend voor het verleggen van drie
stalen ruwwatertransportleidingen.
Wilt u als toehoorder de hoorzitting
bijwonen? Neem dan vooraf contact
op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, dhr. mr. D.C.
Alblas. Hij is bereikbaar bij het Juridisch
Kenniscentrum Drechtsteden te
Dordrecht onder telefoonnummer
(078) 770 20 42.

Algemene plaatselijke
verordening

Ventvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 februari 2018 aan de
The Ambition Factory B.V. twee ventvergunningen verleend. Het gaat om een
ventvergunning t.b.v. de verkoop van
energiecontracten en een vergunning
voor de verkoop van maaltijdboxen.
Periode: Maandag t/m zaterdag in 2018

Openbare hoorzitting

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.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende ontheffingen hebben verleend:
•	Ontheffing geluidshinder in open
lucht gemeente Dordrecht
	Voor: het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor met behulp van
spoormachines ter hoogte van de
Dubbeldamseweg Zuid en de Transvaalstraat gemeente Dordrecht in de
dag, avond en nacht van zaterdag 5
mei tot en met 7 mei 2018 (datum
besluit 9 februari 2018, zaaknummer
Z-18-330463)
•	het afwijken van de openings- en
sluitingstijden op 31-3-2018 aan
PopCentrale, Noordendijk 148,
Dordrecht; (datum besluit 24 januari
2017, zaaknummer Z-329672)

Bezwaar

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.

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes
weken na dagtekening ervan schriftelijk
bezwaar maken bij het bestuursorgaan

Omgevingsrecht
Z-17-323932
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten aan
Scheepswerf Kooiman Hoebeé B.V.
een omgevingsvergunning te verlenen.
Op 3 augustus 2017 is een aanvraag
omgevingsvergunning ontvangen met
omschrijving: “het
uitbreiden van de inrichting met een
dok”. De inrichting is gelegen aan de
Merwedestraat 56 te Dordrecht.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 19 februari 2018
tot en met 3 april 2018 ter inzage in
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht. De stukken kunnen worden
ingezien met of zonder afspraak:
- 	maandag, woensdag en vrijdag van
09.00 - 12.00 uur;
- 	dinsdag en donderdag van 14.00 19.30 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via

het telefoonnummer 14078, de naam
van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren
hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij dat
niet hebben gedaan, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn
voor het indienen van een beroepschrift
6 weken. De termijn vangt, ingevolge
artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan
met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking
ter inzage is gelegd.
De beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na het einde van de
beroepstermijn, tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en ingevolge artikel
8:81 van de Awb om een voorlopige
voorziening is verzocht. Dat kan als
onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,

sector bestuursrecht, postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. De beschikking
treedt dan niet in werking voordat de
Voorzieningenrechter een uitspraak
heeft gedaan.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking
nadat de termijn voor het indienen van
een beroepschrift is verstreken. Het
indienen van een beroepschrift houdt
de werking van het besluit niet tegen.
Een belanghebbende die beroep heeft
ingesteld, kan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, postbus 50951, 3007
BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing)
te treffen. Voor de behandeling van het
verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening instellen bij
genoemde rechtbank via https://loket.
rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20
procederen/33. Daarvoor heeft u een
elektronische handtekening (DigiD of
eHerkenning) nodig. Op de genoemde
website
staan de precieze voorwaarden ver-

meld. Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.
Z-17-329680
Kennisgeving aanvraag wijzigen
omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Dordrecht
maakt bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag op 4 december 2017
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen van Riam Dordrecht B.V.
Het betreft een verzoek om intrekking
van de vergunningplichtige activiteit, zoals omschreven in het Besluit
omgevingsrecht categorie 12.2 onder g:
het samenvoegen van plaat-, profiel-,
staf- of buismaterialen door middel van
smeden, klinken, lassen of monteren en waar het niet in een gesloten
gebouw ondergebrachte productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m2
of meer bedraagt.
Locatie : Van Leeuwenhoekweg 21 te
Dordrecht

Z-17-329336
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn om
de onderdelen “bovengrondse opslag
van (motor)brandstoffen (benzine,
petroleum en diesel) en het ijken van
vloeistofmeters met behulp van deze
brandstoffen” uit de omgevingsvergunning, die op 4 maart 2005 aan het Nederlands Meet Instituut is verleend, in
te trekken. Het betreft de inrichting aan
het Hugo de Grootplein 1 te Dordrecht.
De ontwerpbeschikking en andere
ter zake zijnde stukken liggen van 19
februari 2018 tot en met 2 april 2018 ter
inzage in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De stukken
kunnen worden ingezien met of zonder
afspraak:
- 	maandag t/m woensdag van 08:30
uur tot 17:00 uur;
- 	donderdag van 08:30 uur tot 19:30
uur;

Gemeentenieuws

3

16 februari 2018

Omgevingsrecht (vervolg)
- 	vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam
van de gemeente dient
vervolgens te worden ingesproken.

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzage
legging kan een ieder gedurende 6
weken schriftelijke of mondelinge
zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Dordrecht,

namens dezen Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300
AN Dordrecht. Hierna zullen wij een
definitief besluit opstellen waartegen
belanghebbenden beroep kunnen
instellen.

Voor het naar voren brengen van
mondelinge zienswijzen kan contact
worden opgenomen met de
heer P. van de Put, telnr. (078) 770
8585. Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag

gemaakt. Wij maken u erop attent dat
slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht tegen
de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieubeheer
Z-18-330928
Kennisgeving
Maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht hebben besloten om aan
Riam Dordrecht Holding B.V., ten
behoeve van de inrichting gelegen
aan de Van Leeuwenhoekweg 21, 3316
AV te Dordrecht, in het belang van de
bescherming van het milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen.
Omdat de inrichting niet langer vergunningplichtige activiteiten uitvoert, zal de
inrichting een type B-inrichting worden

en onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen. Dit houdt in dat de inrichting ten hoogste langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT) 50 dB(A) op
50 meter mag veroorzaken. Het bedrijf
kan hier met name in noordwestelijke
richting niet aan voldoen. Om deze
reden wordt een maatwerkvoorschrift
vastgesteld voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau.
Het opleggen van maatwerkvoorschriften gebeurt op grond van het bepaalde
in artikel 8:42 van de Wet milieubeheer
en het bepaalde in het "Activiteitenbe-

sluit milieubeheer".
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren
in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland, Johan de Wittstraat 140
te Dordrecht, tel. 078-770 8585, op
werkdagen van 08:00 uur tot 16:00
uur.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze
beschikking. Het maken van bezwaar

dient te geschieden door het indienen
van een bezwaarschrift gericht aan
de burgemeester en wethouders van
Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift kan worden
ingediend gedurende een termijn van 6
weken na de datum van verzending van
deze beschikking. Een bezwaarschrift
moet worden ondertekend en dient in
ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht kunt
u een verzoek doen tot het treffen
van een voorlopige voorziening bij
de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam. Het verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de
Voorzitter van de Afdeling Rechtbank
Rotterdam. Deze kan een voorlopige
voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.

dat zij besloten hebben de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:

een omgevingsvergunning hebben
ingetrokken:

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

met regels RO, Monument, Sloop
Voor: het renoveren van de woning
Locatie: Kuipershaven 155
Datum besluit: 09-02-2018

Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning en
aanleggen van een inrit
Locatie: Hazelaarlaan 8
Datum besluit: 09-02-2018

dat zij de volgende aanvragen
omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een zonwerende
overkapping
Locatie: Langedaal 13
Datum besluit: 01-02-2018

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: vervangen gedeelte schuur en
beschoeiing
Locatie: Kromhout 93
Datum besluit: 06-02-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het schilderen van houten
kozijnen, ramen en deuren aan de
galerijzijde
Locatie: S.M. Hugo van Gijnweg 1
Datum besluit: 01-02-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Dubbelsteynlaan West 3
Datum besluit: 06-02-2018

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van een LED-scherm
Locatie: Laan der Verenigde Naties
55
Datum besluit: 06-02-2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (berk)
Locatie: Reeweg Oost 142
Datum besluit: 06-02-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning op het
adres Godetia 2
Locatie: Godetia 2
Datum besluit: 06-02-2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
drie houtopstanden (schietwilg (Salix
alba 'Belders'))
Locatie: Oudendijk Dordrecht
Datum besluit: 01-02-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Iepenlaan, bouwkavel A3
Locatie: Iepenlaan 39, bouwkavel
A3
Datum besluit: 29-01-2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (zilveresdoorn (Acer
saccharinum))
Locatie: Riouwstraat t.o. 100
Dordrecht
Datum besluit: 06-02-2018

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.

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
Locatie: Berlage-erf 80
Datum besluit: 06-02-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het herindelen van de kantoorafdeling
Locatie: Steegoversloot 36
Datum besluit: 01-02-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van een bedrijfsunit
en het wijzigen van de compartimentering en entree
Locatie: Van Eesterenplein 94
Datum besluit: 01-02-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Vriesestraat 96
Datum besluit: 06-02-2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (japanse notenboom
(Ginko biloba))
Locatie: Ruys de Beerenbrouckweg
(nabij huisnr's. 257 - 283)
Datum besluit: 06-02-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (gewone es (Fraxinus
excelsior 'Westhof's Glorie'))
Locatie: Schenkeldijk
Datum besluit: 29-01-2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend

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

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
aan de zijgevel
Locatie: Burgemeester Struijkstraat 26
Datum besluit: 09-02-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Palissander 75
Datum besluit: 09-02-2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Hazelaarlaan 4 Dordrecht
Datum besluit: 06-02-2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Oudendijk A8363
Dordrecht
Datum besluit: 06-02-2018
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het wijzigen van de winkelgevel
Locatie: Bagijnhof 15
Datum besluit: 06-02-2018
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van een inrit
Locatie: Wilgenwende kavel 14
Dordrecht
Datum besluit: 09-02-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (Taxus baccata)
Locatie: Toulonselaan nabij
verdeelstation Dordrecht
Datum besluit: 06-02-2018

Activiteit: Bouw Besluit
onherroepelijk
Voor: het plaatsen van een overkapping
met schuur
Locatie: Langedaal 33
Datum ontvangst 24-01-2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een veranda met
glazen dak
Locatie: Kromme Zandweg 32
Datum ontvangst 12-12-2017
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 aanpassen van de winkelpui
Locatie: Aardappelmarkt 19
Datum ontvangst: 07-02-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het omzetten van kantoorruimte
naar een woning
Locatie: Jacob Catsstraat 81
Datum ontvangst: 09-02-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Marthinus Steynstraat 21
Dordrecht
Datum ontvangst: 06-02-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nieuwe pui
Locatie: Nieuwstraat 131
Datum ontvangst: 05-02-2018

Activiteit: Monument
Voor: het verhogen van de muur van
de achterplaats
Locatie: Steegoversloot 42
Datum besluit: 06-02-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Sandenburg 15
Datum ontvangst: 02-02-2018

Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen voor

Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de bestemming
Locatie: Voorstraat 141
Datum ontvangst: 02-02-2018

Gemeentenieuws
16 februari 2018

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
(Uitgebreid)
Voor: het bouwen van een hotel
Locatie: Vrieseplein Dordrecht
Datum ontvangst: 06-02-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het restaureren van de gevel en
het vervangen van de lood en koper
dakafwerking
Locatie: Palingstraat 1
Datum ontvangst: 05-02-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het realiseren van een dakterras
Locatie: Voorstraat 382 A
Datum ontvangst: 05-02-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (1 esdoorn en 1
plataan)

Locatie: Cornelis Evertsenstraat
Dordrecht
Datum ontvangst: 01-02-2018
Activiteit: Monument
Voor: het vervangen van de
balkonbalustrade
Locatie: Spuiweg 168
Datum ontvangst: 09-02-2018
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 februari 2018

Welstandscommissie
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig is, moet worden getoetst aan ‘
redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk van het bouwplan op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving.
De toetsende instanties zijn de Grote en de Kleine Welstandscommissie. De Grote (voltallige) Commissie toetst de grotere
plannen en plannen die een sterke invloed hebben op het stadsbeeld aan de criteria in de Welstandsnota. Kleine bouwplannen (zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen of erfafscheidingen) worden in eerste instantie getoetst door een ambtenaar van Stadsontwikkeling aan de zogenoemde ‘sneltoetscriteria’.
Als het plan daaraan niet voldoet, wordt het alsnog beoordeeld door de Kleine Welstandscommissie.
Welstandsvergaderingen
De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op maandag. Een overzicht van de data vindt u op
www.dordrecht.nl/inwoners/wonen-en-bouwen/bouwen-en-zelfbouwen/agenda-welstandscommissie. De agenda’s
van de Grote en de Kleine Commissie zijn te vinden op www.dordrecht.nl/welstandscommissie. Daar zijn ook de
Welstandsnota en de daarin opgenomen sneltoetscriteria te vinden.
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