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Campus maakt Dordrecht en de regio
innovatiever, krachtiger én leuker
Een bruisende campus waar duizenden inwoners met veel plezier
leren, wonen, werken én ontspannen
en waar bedrijven innoveren en
creëren. Dat is de doelstelling voor
de komende jaren op het Leerpark in
Dordrecht. Er gebeurt al veel: er worden mooie woningen gerealiseerd en
de innovatieve samenwerking tussen
onderwijs en ondernemers in de
Duurzaamheidsfabriek is veelvuldig
bekroond. Maar onze ambities reiken
verder.
Wethouder Peter Heijkoop: “We willen
in 2019 starten met de bouw van een
maakfabriek waar jonge bedrijven zich
in een bruisende omgeving kunnen
ontwikkelen en waar ook volop ruimte
is voor horeca. Verder bouwen we een
hbo-gebouw waar extra hbo-opleidingen een plek kunnen krijgen en waar we
samenwerken met de zorginnovatie en
opleidingen van het Albert Schweitzer
Ziekenhuis. Ook onze onderwijspartner
op het Leerpark, het ROC Da Vinci, is
hierbij betrokken.”

Nog ruimte voor nieuwe ideeën

Deadline burgerinitiatieven
‘Ode aan de Synode’ nadert

Extra woningen

Station

Samen met bouwbedrijf Heijmans en
stedenbouwkundig bureau West8 is
gesproken over de mogelijkheden voor
nog eens 250 tot 400 woningen bovenop de 300 woningen die pas gebouwd
zijn en de 150 woningen die binnenkort
gebouwd gaan worden.

Uiteindelijk moet het Leerpark in
combinatie met het Gezondheidspark
uitgroeien tot een stedelijk knooppunt.
Een rechtstreekse aansluiting van een
station Leerpark/Gezondheidspark op
het spoornet is daarbij van groot belang.

De campusontwikkeling Leerpark levert
een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de Drechtsteden. De provincie is daarom bereid fors mee te betalen
aan de uitvoering van de plannen voor
de campus.

Startnotitie Campusontwikkeling
Deze plannen staan in de startnotitie
Campusontwikkeling Leerpark: een
uitwerking van de visie die de gemeenteraad in september 2017 heeft
vastgesteld. De gemeenteraad neemt
een besluit over de startnotitie.

In 2018 is het 400 jaar geleden dat Dordrecht voor 180 dagen het centrum van
Europa was. Meer dan 100 predikanten, professoren en politici kwamen in Dordrecht bijeen tijdens de Synode van Dordt. Nu, exact 400 jaar later, viert de stad de
gebeurtenis. Niet met een religieuze herdenking, maar met een uitgebreid aanbod
aan evenementen, die laten zien wat de invloed van de Synode is op onze samenleving in het heden en verleden.

Ideeën
We zijn op zoek naar ideeën die invulling geven aan de thema’s identiteit, gastvrijheid of taalvernieuwing? Organisatoren die hier goede ideeën voor hebben bieden
we, middels subsidie, de mogelijkheid om hun evenement te realiseren.

Samen armoede aanpakken
In Dordrecht zijn veel mensen met
een laag inkomen die net rond kunnen komen, in financiële problemen
dreigen te raken of te maken hebben
met schulden. Daar willen we samen
de schouders onder zetten. Daarom
hebben we met maatschappelijke
partners in de stad het programma
‘Samen tegen Armoede’ opgesteld.
We willen dit graag met de gemeenteraad bespreken om afspraken te
maken over de aanpak van armoede.

Welke Dordtse vereniging, organisatie of onderneming organiseert hét
evenement over identiteit, gastvrijheid of taal? De gemeente Dordrecht
biedt onder de noemer Ode aan de
Synode de mogelijkheid om dit te
realiseren. Voor het organiseren
en uitvoeren van stedelijke initiatieven/evenementen is een totale
subsidie beschikbaar van maximaal
€200.000. Wees er wel snel bij, want
voorstellen kunnen nog maar tot 1
februari worden ingediend.

Een op de tien kinderen in Dordrecht
groeit op in armoede. Een op de vijf
gezinnen loopt het risico op problematische schulden. “Een gezamenlijke aanpak is daarom noodzakelijk”,
zegt wethouder Peter Heijkoop.
“Armoede en schulden zorgen
ook voor gezondheidsproblemen.
Kinderen die opgroeien in armoede
hebben bovendien een minder goed
perspectief voor de toekomst dan hun
rijkere leeftijdgenoten. Dat vinden we

onacceptabel. Alle kinderen hebben
recht op een goede startpositie in hun
leven.”

Samen aan de slag
De gemeente Dordrecht, de Sociale
Dienst Drechtsteden en andere maatschappelijke partners in de stad gaan
samen aan de slag met het voorkomen en aanpakken van schulden en
het versterken van de startpositie van
kinderen. Heijkoop: “Verder treffen we
maatregelen speciaal voor werkenden
met een laag inkomen, voor het tegengaan van een slechte gezondheid
en voor het betaalbaar houden van de
energierekening.”
Voorlichting jongeren
In 2018 krijgen jongeren die 18 worden voorlichting over geldzaken. Ook
gaat de gemeente kijken of zij sneller
in kan spelen op gebeurtenissen die
vaak schulden veroorzaken, zoals
een echtscheiding of overlijden. Met
partners en werkgevers in de stad
bespreekt de gemeente hoe zij geholpen kunnen worden om armoede
te herkennen en mensen te kunnen
helpen.

Officiële publicaties

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.

Taal
De gemeente heeft in de eerste subsidieronde al aan een viertal stedelijke initiatieven subsidie toegekend. Na deze toekenning – op advies van een selectiecommissie
- zijn er nog voldoende middelen beschikbaar. De commissie miste vooral goede
initiatieven op het gebied van taal. Maar ook ideeën rondom de thema’s identiteit
en gastvrijheid zijn meer dan welkom.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danny den Braber, Dordrecht
Marketing, D.den.Braber@dordrecht.nl, telefoon 078 770 4232 of 06 261 567 73.
U kunt ook kijken op www.synode400.nl

Kraamuitgifte Koningsdag op 3 februari 2018
Op zaterdag 3 februari organiseert
de gemeente de kraamuitgifte voor
Koningsdag 2018. Op deze dag kunt
u zich van 8.00 uur tot 11.00 uur
inschrijven voor deelname aan de
Oranjemarkt. De Oranjemarkt is
alleen bedoeld voor zolderverkoop
door particulieren.
Wij delen al eerder nummertjes uit,
dus wie er het eerst is, wordt als eerste
geholpen met zijn/haar plaats. In
Intree (VVV) aan de Spuiboulevard 99
kunt u aan de hand van een tekening
de locatie uitzoeken van uw kraam.
Kosten voor een kraam op deze dag zijn

43,50 euro. Betalen kan alleen contant.
Mochten er na deze dag nog kramen
beschikbaar zijn, dan kunt u een mail
sturen naar oranjecomite.dordrecht@
kpmail.nl. Na vermelding van uw
naam, adres, telefoonnummer en overboeking van 48,50 euro op bankrekeningnummer NL36INGB0661061841
krijgt u dan de benodigde documenten
thuisgestuurd.
Kijk voor meer informatie over de
Oranjemarkt op www.oranjedagdordrecht.nl. Op deze website vindt u ook
informatie over de voorwaarden voor
deelname aan de Oranjemarkt.

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
van de Werp, JA

Geboren
23-09-1989

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats
is

Datum uitschrijving
22-11-2017

bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek
de volgende adresgegevens opgenomen:

Adres		
Woonplaats
Land		

: onbekend
: onbekend
: 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.
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Openbare hoorzittingen
Openbare hoorzitting bezwaarschriftencommissie gemeente
Dordrecht.

van 14 nieuwbouwwoningen aan de
Lindelaan te Dordrecht.
Tijdstip: 19:30 uur

Datum: Maandag 22 januari 2018
Plaats: Stadskantoor, Spuiboulevard
300 Dordrecht (Vergaderkamer 5)
Onderwerp: behandeling van een
bezwaarschrift tegen het collegebesluit
van 17 oktober 2017 waarbij een omgevingsvergunning aan BM Projectontwikkeling BV is verleend voor de realisatie

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.

Ventvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 29 december 2017
aan de heer Ruijgrok een ventvergunning
verleend. Het gaat om een vergunning
t.b.v. de verkoop van Golfballen.
Periode: van maandag t/m zaterdag in
2018, dagelijks van 09:00 uur tot 21:00
uur, aan de baanhoekweg (m.u.v. het
gebied van de Hollandse Biesbosch te
Dordrecht.
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
	Kasperspad ter hoogte van huisnummer 78;
- 	aanwijzen van een parkeerplaats
ten behoeve van het opladen van
elektrische auto's op de Jonkheer
Van de Wall Repelaerstraat tegenover
huisnummer 45;
- 	aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto's op de Lijnbaan ter hoogte
van huisnummer 69.
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
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.

Algemenen plaatselijke verordening
Evenementen, optochten, standplaatsen, ontheffingen e.d
- 	het houden van een buurt- en straatfeest op 27-1-2018 Scheffersplein e.o.
gemeente Dordrecht (zaaknummer
Z-17-328436, datum besluit 11 januari
2018)
- 	het collecteren in Dordrecht, in de
periode van 11 t/m 18 maart 2018
gemeente Dordrecht (zaaknummer
Z-17-329282, datum besluit 09 januari 2018
- 	Het houden van een recreatieloop en
een duathlon in en rondom de Elzen
op 10 mei 2018 (zaaknummer Z-171951638, datum besluit 11 januari
2018)
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.

Omgevingsrecht
Z-16-292755
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 om
aan Ellis Enterprises B.V. een omgevingsvergunning te verlenen.
Op 3 februari 2016 is de aanvraag voor
de omgevingsvergunning van Ashland
Nederland B.V. ontvangen. Concreet
wordt verzocht om een de gehele
inrichting omvattende vergunning voor
een smeeroliefabriek (handel en menging van olie en olieproducten).
Het betreft de inrichting gelegen aan de
Wieldrechtseweg 39 te Dordrecht.

Op 1 augustus 2016 heeft de inrichting
een operationele scheiding van Ashland
Nederland B.V. plaatsgevonden en is de
drijver van de inrichting Ellis Enterprises
B.V. De inrichting heeft als voernaam de
merknaam Valvoline.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 22 januari 2018
tot en met 5 maart 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;
- 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.
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 Den Haag,
sector bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn
voor het indienen van een beroepschrift zes 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. Deze
kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

opslagcontainer
Locatie: Octant 250
Datum besluit: 09-01-2018

Reguliere voorbereidingsprocedure

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een wachthuisje
op een betonfundering
Locatie: De Savornin Lohmanweg
Datum besluit: 11-01-2018

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van het rijksmonument
Locatie: Singel 282
Datum besluit: 09-01-2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Locatie: Rijksstraatweg 24
Datum besluit: 08-01-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
éénentwintig houtopstanden (10 gewone es (Fraxinus excelsior), 7 gewone
esdoorn (Acer pseudoplatanus) en 4
Noorse esdoorn (Acer platanoides))
Locatie: Stadswerven (nabij Oranjelaan huisnr. 7)
Datum besluit: 10-01-2018
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het huisvestigen van arbeidsmigranten
Locatie: Rijksstraatweg 160
Datum besluit: 11-01-2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen
omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een bouwbord
Locatie: Oranjelaan 9
Datum besluit: 11-01-2018
Activiteit: Roerende zaken
Voor: het opslaan van roerende zaken
Locatie: Adjudant H.P. Kosterstraat
0 Dordrecht
Datum besluit: 11-01-2018
Verleende onttrekking- en
splitsingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende onttrekkings- en
splitsingsvergunning hebben verleend:
Voor: het splitsen van de woning
Locatie: Cronjéstraat 5-7
Datum besluit: 08-01-2018
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 aanvragen 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 plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Vriesestraat 96
Datum besluit: 10-01-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Oranjelaan 12
Datum besluit: 11-01-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van nieuwe kozijnen
Locatie: Reeweg Oost 237
Datum besluit: 11-01-2018
Activiteit: Bouw, Monument)
Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Varkenmarkt 61-63
Datum besluit: 10-01-2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Monument
Voor: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Locatie: Wolwevershaven 9
Datum besluit: 08-01-2018
Activiteit: Monument
Voor: het veranderen van het dak
(gemeentelijk monument)
Locatie: Kasperspad 88
Datum besluit: 11-01-2018
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw, Reclame
Besluit onherroepelijk
Voor: het aanpassen van de handelsreclame
Locatie: Ln der Verenigde
Naties 55
Datum ontvangst 14-09-2017
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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 plaatsen van een dakkapel
Locatie: Huygensstraat 7
Datum ontvangst: 08-01-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een cameramast
Locatie: Carneool 600
Datum ontvangst: 10-01-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een verdiepingsvloer
Locatie: Keerweer 50
Datum ontvangst: 12-01-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een fundering
Locatie: Kromme Zandweg 73
Datum ontvangst: 12-01-2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: de functiewijziging van het
winkelpand naar een zonnebankstudio
en het plaatsen van reclame op Brouwersdijk 335A
Locatie: Brouwersdijk 335 A
Datum ontvangst: 08-01-2018
Activiteit: Bouw, Kap

Voor: het bouwen van een schuur en
het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (treurwilg)
Locatie: Bourbonhof 19
Datum ontvangst: 08-01-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: transformatie van kantoorruimte
naar 5 woningen
Locatie: Grotekerksbuurt 1
Datum ontvangst: 09-01-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Nieuwe Hilstraat 12
Datum ontvangst: 07-01-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (schietwilg (Salix alba
'Belders'))
Locatie: Overkampweg rotonde
Stevensweg
Datum ontvangst: 06-01-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (witte acacia (Robinia
pseudoacacia 'Bessoniana'))
Locatie: Papeterspad thv nr 5
Datum ontvangst: 06-01-2018
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 ontvangst: 06-01-2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
drie houtopstanden (gewone es (Fraxinus excelsior 'Weshof's glorie"))
Locatie: Schenkeldijk
Datum ontvangst: 06-01-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
vijf houtopstanden (2x witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum
'Baumannii'), linde (Tilia), 2x gewone
es (Fraxinus excelsior))
Locatie: Wantijpark, t.h.v. nr. 10
Dordrecht
Datum ontvangst: 06-01-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
drie houtopstanden (2x kerspruim
(Prunus cerasifera 'Nigra', Spaanse aak
(Acer Campestre))
Locatie: Wantijpark, verdiepte tuin
Datum ontvangst: 06-01-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
drie houtopstanden (Italiaanse populier (Populus Nigra 'Ítalica'))
Locatie: Wantypark naast Vlijbrug
Datum ontvangst: 06-01-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (zomereik (Quercus robur))
Locatie: Weizigtpark
Datum ontvangst: 06-01-2018
Activiteit: Kap

Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (schietwilg (Salix alba
'Belders'))
Locatie: Zuidendijk t.h.v. nr. 355
Datum ontvangst: 05-01-2018
Activiteit: Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Voorstraat 284
Datum ontvangst: 10-01-2018
Tegen de hiervoor genoemde aanvra-

gen 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,
19 januari 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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