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

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

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

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

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

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

Naam

Geboren

Datum uitschrijving

van Berne, MT

24-08-1958

12-06-2018

de Boer, AKGJ

13-09-2005

13-06-2018

de Boer, MMAHG

23-10-2007

13-06-2018

Hezeman, A

27-07-2015

13-06-2018

Hezeman, A

06-12-1988

13-06-2018

Hezeman, JJWHA

19-05-2013

13-06-2018

Hezeman, S

13-08-2009

13-06-2018

Hezeman, DJAJ

02-08-2011

13-06-2018

van Lierop, JWH

27-10-1970

13-06-2018

Noel, C

24-06-2001

13-06-2018

Ramautar, DJJRP

23-04-2000

13-06-2018

Rukundo, L

01-12-1979

12-06-2018

Timmer, CV

30-08-1979

13-06-2018

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

binnen zes weken na de dag van deze
bekendmaking.
Digitaal bezwaar
Op www.dordrecht.nl vindt u meer informatie over het digitaal indienen van
een bezwaarschrift. Vul als zoekterm
‘bezwaar indienen’ in. U hebt voor het
digitaal indienen van een bezwaarschrift
DigiD nodig.
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift
aan het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht. In uw bezwaarschrift moet
het volgende staan: uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van het
besluit waartegen u bezwaar maakt (u
kunt bijvoorbeeld een kopie van deze
publicatie meesturen); de reden waarom u bezwaar maakt; de datum en uw
handtekening en het telefoonnummer
waarop u overdag bereikbaar bent.

Algemene Plaatselijke Verordeningen
Er zijn vergunningen verleend voor:

Zaaknummer: Z-18-335545

Omschrijving: het spelen van voetbalwedstrijden in de 1e divisie van betaald
voetbal competitie KNVB, het toernooi
om de KNVB-beker en de Play Offs,
seizoen 2018-2019
Locatie: Krommedijk 210
Datum besluit: 19 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-337561

Omschrijving: het houden van een
braderie op 19 september 2018 op het
Van Oldenbarneveltplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-336782

Omschrijving: het innemen van een
informatiestandplaats met tafel en
stoelen in een setting op 28 september
2018 om 7.00 uur tot 10.00 uur
Locatie: Achterom
Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-336894
Omschrijving: het gebruiken van een
informatiestandplaats Oreo Birthday op
15 september 2018
Locatie: Achterom
Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-337868
Omschrijving: het uitbreiden van het
terras
Locatie: Bagijnhof 62
Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-334900
Omschrijving: het houden van een
kofferbakverkoop op 29 juli 2018 op het
Otto Dickeplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 16 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-335544
Omschrijving: het houden van een
kofferbakverkoop op 26 augustus 2018
op het Otto Dickeplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 18 juli 2018

Milieubeheer
Oprichten bedrijfshallen aan de
Merwedestraat 48N
Op 13 april 2018 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over
het oprichten van vier bedrijfshallen
gelegen aan de Merwedestraat 48N te
Dordrecht. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-18-334169.
Hebt u behoefte aan nadere informatie?
Onder verwijzing naar het zaaknummer,
kunt u inlichtingen inwinnen bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
tel. (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.

Omschrijving: het samplen van 7Up
Lemon Lemon op 28 juli 2018 op het
Vrieseplein en in de Lenghengang
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-335801
Omschrijving: het houden van een loterij op 8 september 2018 Dudok-erf 30
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 19 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-337509
Omschrijving: het produceren van
geluid i.v.m. diverse werkzaamheden
aan het filiaal van Albert Heijn
Locatie: Korte Parallelweg 165
Datum besluit: 19 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-337711
Omschrijving: wijzigen drank- en horecavergunning en/of toevoegen terras
Locatie: Museumstraat 38
Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-334955
Omschrijving: het exploiteren van
een terras
Locatie: Museumstraat 38
Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-333163
Omschrijving: exploitatievergunning
coffeeshop en gedoogverklaring verstrekken softdrugs
Locatie: Wijnstraat 154
Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-334368
Omschrijving: loterijvergunning
Locatie: Zuidhovenlaantje 2-4

Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-336844
Omschrijving: aanwezigheidsvergunning voor de exploitatie van 2 kansspelautomaten
Locatie: Noordendijk 146 A
Datum besluit: 18 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-333199
Omschrijving: collectevergunning
Stichting De Royaume-Ngeni Autisme
30 van 16 t/m 21 juli 2018
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 13 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-336079
Omschrijving: drank- en horecavergunning voor het exploiteren van een
danscafé in de kleine zaal
Locatie: Tolbrugstraat Landzijde 4
Datum besluit: 11 juni 2018
Zaaknummer: Z-334479
Bezwaar
Wanneer 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.

DOE DE CHECK!
Wat hoort er bij plastic?
• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?

Ja? Dan hoort het bij plastic, blik en drinkpakken!
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Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Bouw - 00186682
Voor: het plaatsen van een
dakkapel
Locatie: Andromedaring 7
Datum besluit: 16 juli 2018
Activiteit: Bouw - 00183490
Voor: het bouwen van een trappartij
langs het Wantij

Parkeerbeheer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
-	aanwijzen van een parkeerplaats
ten behoeve van het opladen van
elektrische auto’s op de Jacob van
Heemskerckstraat ter hoogte van
huisnummer 53;
-	opheffen van een gereserveerde
parkeerplaats voor het opladen van
elektrische auto’s op de Puttenstein
op de parkeerstrook ter hoogte van de
zijgevel van huisnummer 57;
-	opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Loudonstraat ter hoogte van huisnummer 219;
-	opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Tweelingen-straat ter hoogte van
huisnummer 50;
-	instellen diverse verkeersmaatregelen
op de kruising Patersweg/Zuidendijk.
Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten staat
op www.officielebekendmakingen.nl/
staatscourant. Wanneer 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.

Locatie: Energieplein C 6251
Datum besluit: 16 juli 2018
Activiteit: Bouw - 00186066
Voor: het realiseren van een nokverhoging met dakkapellen
Locatie: Vlietweg 13
Datum besluit: 18 juli 2018
Activiteit: Bouw - 00187503
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Abeelstraat 69
Datum besluit: 18 juli 2018
Activiteit: Bouw - 00185934
Voor: het vervangen van de kozijnen
en de garagedeur
Locatie: Balsa 78
Datum besluit: 18 juli 2018
Activiteit: Bouw - 00184143
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Iepenlaan 35,
bouwkavel A1
Datum besluit: 19 juli 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO - 00182881
Voor: het uitbreiden van het magazijn
Locatie: Robijn 800
Datum besluit: 20 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument 00183578
Voor: het verbouwen van het café tot
woonruimte
Locatie: Sint Jorisweg 1
Datum besluit: 18 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument 00186198
Voor: het aanbrengen van
reclamevoorziening
Locatie: Bagijnhof 7-11
Datum besluit: 20 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument 00186393
Voor: het wijzigen van de gevelopeningen aan de achtergevel
Locatie: Lange Breestraat 48
Datum besluit: 20 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument 00186926
Voor: het plaatsen van reclameuitingen op de Waalse Kerk
Locatie: Voorstraat 296
Datum besluit: 20 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument,
Reclame - 00184473
Voor: het wijzigen van de gevel
Locatie: Voorstraat 298
Datum besluit: 18 juli 2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningsvrij verklaard hebben:
Activiteit: Kap - 00188129
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 boom)
Locatie: Callenburghstraat 9
Datum besluit: 17 juli 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) 770 85 85 kunt u een
afspraak maken.

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kan een
belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending aan de aanvrager
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8,
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht, tenzij bij of
krachtens wettelijk voorschrift anders
is bepaald. Een verzoek om schorsing van het bestreden besluit kunt u
indienen bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.
Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij besloten hebben de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van zes weken:
Activiteit: Bouw
Voor: het herontwikkelen van het pand
tot 31 appartementen - 00185922
Locatie: Van Godewijckstraat 15
Datum besluit: 18 juli 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het uitbreiden van de camperstalling - 00186160
Locatie: Kerkeplaat 2F
Datum besluit: 18 juli 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van 41 appartementen - 00187900
Locatie: Kromhout 43
Datum besluit: 18 juli 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verbouwen van het pand tot
lunchroom - 00186528
Locatie: Nieuwstraat 8
Datum besluit: 19 juli 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument, Sloop
Voor: het transformeren van het
gebouw tot een gezondheidscentrum 00183676
Locatie: Oranjelaan 11
Datum besluit: 16 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het aanbrengen van folie en het
vervangen van dakpannen - 00185078
Locatie: Grotekerksbuurt 10
Datum besluit: 20 juli 2018
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening - 00185414
Locatie: Keerweer 62
Datum besluit: 16 juli 2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Monument
Voor: het herinrichten van de begane
grond en wijzigen van het gebruik 00185935
Locatie: Korte Breestraat 20
Datum besluit: 18 juli 2018
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de

gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit: Bouw - 00188195
Voor: het uitvoeren van schilderwerk
Locatie: Schuitenmakersstraat 30
Datum ontvangst: 13 juli 2018
Activiteit: Bouw - 00188200
Voor: het vervangen van de kozijnen en
gevelbeplating
Locatie: Aletta Jacobs-erf
Datum ontvangst: 14 juli 2018
Activiteit: Bouw - 00188448
Voor: het maken van een schuur met
overkapping
Locatie: Wilgewinde 23
Datum ontvangst: 18 juli 2018
Activiteit: Bouw - 00188466
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Langedaal 91
Datum ontvangst: 19 juli 2018
Activiteit: Bouw - 00188474
Voor: het vervangen van abri’s Leerpark
Dordrecht
Locatie: Maria Montessorilaan 3
Datum ontvangst: 19 juli 2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg,
Monument, Sloop - 00188341
Voor: restauratie en verbouw
rijksmonument tot 3 appartementen
Locatie: Botgensstraat 25a, 25b
en 25c
Datum ontvangst: 17 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument 00188383
Voor: het splitsen van het pand
Locatie: Voorstraat 164
Datum ontvangst: 18 juli 2018
Activiteit: Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren - 00188473
Voor: het realiseren van een nieuwe
buitenopstelling van een NSA met
dieseltank

Locatie: Kerkeplaat 25
Datum ontvangst: 20 juli 2018
Activiteit: Brandveilig gebruik 00188457
Voor: vergunning brandveilig gebruik
Locatie: Johan de Wittstraat 35
Datum ontvangst: 19 juli 2018
Activiteit: Flora en Fauna, Gebiedsbescherming, Inrit/Uitweg, Kap,
Monument - 00188460
Voor: het bouwen van 41 appartementen
Locatie: Kromhout 43-77
Datum ontvangst: 19 juli 2018
Activiteit: Inrit/Uitweg - 00188452
Voor: het maken van een inrit
Locatie: Stooplaan 31
Datum ontvangst: 19 juli 2018
Activiteit: Kap - 00188360
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 wilg)
Locatie: Vissersdijk 38
Datum ontvangst: 17 juli 2018
HUISVESTINGSVERORDENING
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen om een
onttrekkings- en splitsingsvergunning
hebben ontvangen:
Voor: het samenvoegen van meerdere
woonruimten - 00188317
Locatie: Blekersdijk 62-64
Datum ontvangst: 17 juli 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 bekendgemaakt in deze
krant. Ingediende aanvragen liggen niet
ter inzage.
Vergunningen en Meldingen
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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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