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Doet uw organisatie mee met
FEBRUARI 2018
FEBRUARI
2018
Warmetruiendag?
Vrijdag 2 februari 2018 is het nationale Warmetruiendag. Op deze dag
zetten mensen massaal de thermostaat minimaal één graad lager. Zo
besparen we met elkaar heel wat energie en verminderen we de uitstoot
van CO2. Doet u ook mee?

FEBRUARI 2018

Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en
bespaar gezellig en comfortabel 6 procent energie en dus 6 procent CO2
per graad. Op www.warmetruiendag.nl kunt u volop ideeën vinden om er
op school, op kantoor of thuis een leuke én warme dag van te maken.
Zet uw organisatie de verwarming een graadje lager op Warmetruiendag? Laat het ons uiterlijk 19 januari 2018 weten via een e-mail naar
dordtduurzaam@dordrecht.nl. Dan vermelden wij u als deelnemer
in een paginagrote advertentie in Dordt Centraal voorafgaand aan
Warmetruiendag.

Kandidaatstelling
verkiezing
gemeenteraad
Wilt u met uw politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing?
Dan moet u op 5 februari 2018 (dag van de kandidaatstelling) tussen 09.00 17.00 uur alle stukken inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente. De stukken die u nodig heeft zijn:
•
•
•
•
•
•

Fotowedstrijd
•

We zijn erg benieuwd hoe Dordrecht zich warm houdt tijdens
Warmetruiendag. Laat het zien via sociale media met de hashtags
#warmetruiendag en #dordtduurzaam. Of mail uw leukste foto
naar: dordtduurzaam@dordrecht.nl. Er valt een mooie prijs te
winnen!

•

lijst met kandidaten (model H1);
verklaringen van instemming van alle kandidaten op de lijst (model H9);
verklaring van voorgenomen vestiging in de gemeente;
machtiging tot plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de
kandidatenlijst (model H3-1) of;
machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2);
partijen die nu geen zetel in de gemeenteraad hebben: origineel betaalbewijs van
de waarborgsom;
partijen die nu geen zetel hebben in de gemeenteraad: 30 verklaringen van
ondersteuning;
bewijs dat degene die documenten inlevert kiesgerechtigd is.

Op www.dordrecht.nl leest u wat u moet doen om uw kandidatenlijst
in te mogen leveren. Ook vindt u daar de ondersteunende software
voor de kandidaatstelling. Komt u er niet uit of wilt u aanvullende
informatie? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@dordrecht.nl.
Ons team helpt u graag verder.

Warmetruiendag in Dordrecht
We gaan er een leuke dag van maken op 2 februari 2018. Volg
Dordt Duurzaam en Weizigt op Facebook en Twitter voor alle
acties rondom Warmetruiendag in Dordrecht.

Sociale Dienst Drechtsteden
verruimt openingstijden
Komt u binnenkort langs? Dan heten
we u graag welkom in onze nieuwe
ontvangstruimte. Het eerste dat u op
zal vallen is dat de balies verdwenen
zijn. De hal met balies hebben we in
de afgelopen weken vervangen door
een ontvangstruimte met informele
zitjes en een koffiebar. Met de gastvrije
inrichting hopen we u beter te kunnen
helpen.
We hebben ook onze openingstijden

verruimd. Van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur kunt u
terecht in de nieuwe ontvangstruimte
voor vragen over werk, bijstand, schuldhulpverlening of Wmo. U heeft de beschikking over een werkplek met gratis
wifi of u kunt gebruikmaken van een
van de computers om informatie op te
zoeken. Ook werkgevers en maatschappelijke organisaties kunnen de ruimte
gebruiken als ﬂexibele werkplek. Verse
koffie wordt geserveerd door medewer-

kers met een verstandelijke beperking
van stichting Philadelphia. Daarnaast
kunt u de Sociale Dienst Drechtsteden
op de volgende manieren bereiken:
- telefonisch via 078 770 8910, op
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur
en tussen 13.00 en 15.00 uur;
- via Whatsapp, nummer 06 362 416
62;
- via het vragenformulier op socialedienstdrechtsteden.nl/vragen.

Openbare hoorzittingen
Openbare hoorzitting bezwaarschriftencommissie van de gemeente
Dordrecht.
Datum: Maandag 8 januari 2018
Plaats: Stadskantoor, Spuiboulevard
300 Dordrecht (Vergaderkamer 5)
Onderwerpen
1. Behandeling van een bezwaarschrift
tegen een door de burgemeester

op 12 september 2017 opgelegde
bestuurlijke boete aan Zumaia BV in
verband met het overtreden van de
Drank- en Horecawet
Tijdstip: 19:30 uur
2 Behandeling van bezwaarschriften van omwonenden tegen het
verkeersbesluit van het college van
6 oktober 2017 waarbij een fietspad
in twee richtingen is aangewezen op
de Oranjelaan tussen de Noorden-

Op 22 november 2017 is een melding
ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”.
Het gaat over het veranderen van de
intrichting, zijnde een afvalbrengstation gelegen Baanhoekweg 10 te
Dordrecht. De verandering betreft
het plaatsen van een stookinstallatie voor het verwarmen van de
hal waar afgdedankte apparatuur
wordt gedemonteerd. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer
Z-17-328329.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85. De
directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht
op dat deze bekendmaking uitsluitend
een informatief karakter heeft.
Ontmantelen van de gasblusinstallatie Hugo de Grootplein 1
Zaaknummer Z-17-327165
Op 11 december 2017 is een melding
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat

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.

Registratie politieke groepering
dijk en de Maasstraat oostzijde.
Tijdstip: 20:15 uur
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.

Milieubeheer
Veranderen intrichting afvalbrengstation Baanhoekweg 10
Zaaknummer Z-17-328329

Bekendmakingen
voortaan elektronisch

over het ontmantelen van de gasblusinstallatie, aangezien er nog maar 1 stalen
tank met diesel aanwezig is gelegen
Hugo de Grootplein 1 te Dordrecht.
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-17-327165.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85
85. De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de
aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter
heeft.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Dordrecht; gelet op artikel G3, 5e lid van de Kieswet; heeft op 2 januari
2018 besloten de volgende aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen
te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente.
Politieke groepering
(volledige statutaire naam van de politieke groepering)

Gewoon Dordt

Aanduiding
Gewoon Dordt
Politieke groepering
(volledige statutaire naam van de
politieke groepering)

Dordtse Partij
(voor Burgerparticipatie,
Duurzaamheid en Bestuurlijke vernieuwing)

Aanduiding

Dordtse Partij

Uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van deze openbare kennisgeving, bedoeld
in artikel G 3, lid 5, van de Kieswet, kan ieder die door deze beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Voor inlichtingen over deze registratie kunt u contact opnemen met het Team
Verkiezingen van de gemeente Dordrecht, via telefoonnummer 078 – 770 4528
Plaats: Dordrecht
Datum: 5 januari 2018
De voorzitter van het centraal stembureau,
A.W. Kolff
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Algemenen plaatselijke verordening
Drank- en Horeca vergunningen /
Exploitatie vergunningen e.d.
Verleende vergunningen met datum
besluit: 27 december 2017 tot en met
02 januari 2018. Er zijn vergunningen
verleend voor:
•	het opheffen van een terras en het
behouden van een terras aan de

Wijnstraat 239; Wijnstraat 239 te
Dordrecht; 43097; datum besluit
28 december 2017, zaaknr. Z-17327590;
•	Het toevoegen van terras bij de
drank- en horecavergunning Wijnstraat 153 Dordrecht; datum besluit
22 december 2017 zaaknr. Z-17327741
•	Ontheffing tappen Stadhuisplein 1

Dordrecht, datum besluit 29 december 2017,179245, zaaknr. 17-329192
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 be-

zwaar. 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: Oudendijk
Datum ontvangst: 23-12-2017

Locatie: Weeskinderendijk
Datum ontvangst: 23-12-2017

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (gewone esdoorn
(Acer pseudoplatanus))
Locatie: Pelserstraat achter 44
Datum ontvangst: 23-12-2017

Activiteit: Monument, Sloop
Voor: het uitvoeren van een renovatie
Locatie: Hoge Nieuwstraat 83
Datum ontvangst: 21-12-2017

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 maken van een dakopbouw
Locatie: Colorado 134
Datum besluit: 20-12-2017
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een kozijn
Locatie: Frida Katz-erf 232
Datum besluit: 27-12-2017
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een hok met dak
Locatie: Standhasenstraat 2
Datum besluit: 27-12-2017
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Zwaluwenburg 82
Datum besluit: 27-12-2017
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
op het dak
Locatie: Groenmarkt 189
Datum besluit: 29-12-2017
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (atlasceder (Cedrus
atlantica))
Locatie: Oranjelaan 119
Datum besluit: 22-12-2017
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Italiaanse populier
(Populus nigra 'Italica'))
Locatie: Krommedijk 245
Datum besluit: 27-12-2017
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.
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: Aanleg (Uitvoeren werk
of werkzaamheid), Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
houtopstanden (16x Platanus hispanica, Polulus canadensis, Quercus robur)
Locatie: Laan der Verenigde Naties
ong.,
Datum ontvangst: 22-12-2017
Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de entree tbv
1e en 2e verdieping
Locatie: Toulonselaan 146 tm 156
en Transvaalstraat 250
Datum ontvangst: 20-12-2017
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van een tijdelijke
dak boven de verdiepingsvloer
Locatie: Van Baerleplantsoen 26
Datum ontvangst: 21-12-2017
Activiteit: Bouw
Voor: het wiizigen van de compartimentering en entree
Locatie: Van Eesterenplein 94
Datum ontvangst: 21-12-2017

Datum ontvangst: 22-12-2017
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning
Locatie: kavel 2 bestemmingsplan
Laan van Hazewijck
Datum ontvangst: 23-12-2017
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Reclame
Voor: het bouwen van een nieuw
kantoorgebouw
Locatie: Laan van Europa 800
Datum ontvangst: 22-12-2017
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het restaureren van het pand
Locatie: Nieuwe Haven 15
Datum ontvangst: 29-12-2017
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het wijzigen van de winkelgevel
Locatie: Bagijnhof 15
Datum ontvangst: 22-12-2017
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (spar (Piceapunges)
Locatie: Bleijenhoek 261
Datum ontvangst: 21-12-2017
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (gewone es (Fraxinus
exelsior))
Locatie: Dubbelsteynpak
Datum ontvangst: 23-12-2017

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Witte esdoorn (Acer
sacharinum))
Locatie: Riouwstraat t.o. 100
Datum ontvangst: 23-12-2017

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.

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (gewone es (Fraxinus exelsior))
Locatie: Schenkeldijk
Datum ontvangst: 23-12-2017

Vergunningen en Meldingen,
5 januari 2017

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (Hollandse linde
(Tilia x europaea))

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.

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand gewone es (Fraxinus
exelsior))
Locatie: Achterweg
Datum ontvangst: 23-12-2017
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
drie houtopstanden (gewone es (Fraxinus exelsior))
Locatie: Kilweg
Datum ontvangst: 23-12-2017

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.

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een depot voor
het opslaan van roerende zaken
Locatie: Adjudant H.P. Kosterstraat
Datum ontvangst: 22-12-2017

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Canada populier
(Populus x canadensis))
Locatie: Loswalweg naast 2
Datum ontvangst: 23-12-2017

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Wieldrechtseweg 50

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
drie houtopstanden (Schietwilg (Salix
alba))

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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