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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
dan 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
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.

Vergaderingen
Parkschap Nationaal Park
De Biesbosch
Op woensdag 12 juli 2018 is er een
openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch. De vergadering
vindt plaats in het Gemeentehuis van
Drimmelen, adres: Park 1 te Drimmelen. De vergadering begint om 22.00
uur en duurt tot 22.30 uur.
Wilt u de vergadering bijwonen of
wenst u spreektijd, meld dit dan via
e-mail naar: gbj.de.baaij@dordrecht.nl
onder vermelding van het onderwerp.
De agenda en stukken vindt u vanaf
5 juli 2018 op de website www.np-debiesbosch.nl, onder: organisatie/Parkschap Nationaal Park De Biesbosch/
openbare vergaderingen.

	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.

Algemene Plaatselijke Verordeningen
Er zijn vergunningen verleend voor:

verkeersregelaars tijdens de Dordtse
Boekenmarkt op 1 juli 2018
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-334810

Omschrijving: het inzetten van verkeersregelaars tijdens We love zomerfestival op 30 juni 2018
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 27 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-336750
Omschrijving: het houden van Zomersymfonie van 6 tot en met 8 juli 2018 in
het Park Merwestein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 28 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-335806
Omschrijving: het inzetten van
verkeersregelaars tijdens de Zoomer
Wantijrun op 4 juli 2018
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 27 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-334808

Omschrijving: het houden van een
parkfeest op 1 juli 2018 in het Wielwijkpark
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-335982
Omschrijving: het houden van de
Dordtse Boekenmarkt op 1 juli 2018 in
de binnenstad
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 27 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-334444
Omschrijving: het houden van de Wantijrun op 4 juli 2018
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2018

Omschrijving: het aanstellen van

-	aanwijzen van een parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische
auto's op de Chico Mendesring ter
hoogte van huisnummer 379 (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

Omschrijving: het houden van een feest
op eigen terrein op 1 september 2018
Locatie: Sint Jorisweg 76
Datum besluit: 28 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-335872
Omschrijving: het houden van een
fashion & food experience op 28 juni
2018
Locatie: Spuiboulevard 97C
Datum besluit: 26 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-336570

Omschrijving: ontheffing voor het
verruimen van de sluitingstijden
Locatie: Tolbrugstraat Landzijde 4
Datum besluit: 11 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-334166
Bezwaar
Als u het niet eens bent met boven-

staande 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.

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

Benjamin, SEE

15-06-1968

18-05-2018

Besters, R

17-03-1977

15-02-2018

Lebar, CC

27-12-2012

18-05-2018

Martina, MM

03-10-1994

18-05-2018

Martina, CG

22-02-2016

18-05-2018

Noordijk, J

30-01-1975

01-05-2018

Wat is er gewijzigd
De gemeente heeft bij deze personen
de volgende adresgegevens opgenomen:

Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:

Zaaknummer: Z-18-334310

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.

Wet geluidhinder
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.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Merwedestraat ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juni 2018 onderstaande
besloten:
-	in te stemmen met het voorgenomen
besluit over de reconstructie Wet geluidhinder Merwedestraat conform het
bijgevoegde voorgenomen besluit;
-	dit voornemen, inclusief de bijbehorende
stukken, vrij te geven voor publicatie en
open te stellen voor zienswijzen;
-	te besluiten dat de woningen Merwedestraat 123, 137, 151, 171, 187, 189, 203 niet
en 139 niet meer in aanmerking komen
voor geluidwerende voorzieningen.

Het ontwerp met het bijbehorende
geluidrapport ligt vanaf 6 juli tot en met
17 augustus 2018 ter inzage in het
Stadskantoor. Geïnteresseerden kunnen
hiernaar vragen aan de balie.
Reageren kan schriftelijk tot uiterlijk
17 augustus 2018 naar:
Gemeente Dordrecht
IPM t.a.v. de heer P.A.J.M. de Vet
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
o.v.v. Zienswijze hogere grenswaarden
Merwedestraat
Uw reactie per e-mail kunt u sturen naar:
pajm.de.vet@dordrecht.nl
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Omgevingsrecht
Z-17-329680
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens zijn de omgevingsvergunningen
die op 24 november 2008 en 4 juli 2013
zijn verleend aan Riam Dordrecht
Holding B.V. in te trekken. Dit omdat
de vergunningplichtige activiteit niet
meer wordt uitgevoerd. Het betreft de
inrichting gelegen aan de Van Leeuwenhoekweg 21 te Dordrecht.
De ontwerpbeschikking ligt van 9 juli
2018 tot en met 21 augustus 2018 ter
inzage in het Stadskantoor, Spuibou-

levard 300 te Dordrecht. De stukken
kunnen worden ingezien met of zonder
afspraak:
- maandag, woensdag en vrijdag van
9.00 uur tot 12.00 uur;
- dinsdag en donderdag van 14.00 uur
tot 19.30 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam
van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.
Zienswijze en ontwerpbeschikking
Binnen zes weken na de dag waarop
de ontwerpbeschikking ter inzage
is gelegd, kan eenieder daarover
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke
zienswijzen dienen te worden gezonden
aan burgemeester en wethouders van
Dordrecht, namens dezen de 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 E. van Wijnsberge, telefoonnummer: (078) 770 85 85. 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.

dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
voornemens zijn de omgevingsvergunning die op 17 februari 2011 is verleend
aan Eurogrit B.V. ambtshalve te wijzigen. Door ons is vastgesteld dat in de
vigerende vergunning geen of onvoldoende voorschriften zijn opgenomen,
met betrekking tot “een acceptatie- en
registratiebeleid voor de ontvangst
en verwerking van smeltslakken”. Het
betreft de inrichting gelegen aan de
Kilkade 30 te Dordrecht.

Z-18-335950
Kennisgeving ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking ligt van 9 juli
2018 tot en met 21 augustus 2018 ter
inzage in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De stukken
kunnen worden ingezien met of zonder
afspraak:
- maandag, woensdag en vrijdag van
9.00 uur tot 12.00 uur;
- dinsdag en donderdag van 14.00 uur

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend

tot 19.30 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 terinzagelegging
kan eenieder gedurende zes 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. 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.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg
(Uitgebreid)
Voor: het bouwen van 41 woningen
Valkhorst 5B
Locatie: Kees Boekenlaan 2 tot en
met 26, Professor Gunninglaan 12
tot en met 30 A, Wijnie Jabaaijlaan
9 tot en met 29 en Jan Ligthartlaan
2 tot en met 4 A
Datum besluit: 27 juni 2018
Inzage
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzage in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht. De stukken kunnen worden
ingezien met of zonder afspraak:
- maandag tot en met woensdag van
8.30 uur tot 17.00 uur
- donderdag van 8.30 uur tot 19.30 uur
- vrijdag van 8.30 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 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 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. 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.
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 bouwen van een opslagruimte
Locatie: Maria Montessorilaan 3 A
Datum besluit: 25 juni 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
door een nokverhoging
Locatie: Zuilenburg 56
Datum besluit: 25 juni 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van bedrijfsruimtes
met kantoren
Locatie: Merwedestraat 48G, 48H,
48 K, 48l en 48M
Datum besluit: 27 juni 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het gedeeltelijk renoveren en
vernieuwen van het monument
Locatie: Korte Engelenburgerkade 5
Datum besluit: 27 juni 2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen omge-

vingsvergunningsvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een tuinhuis
Locatie: Dennenlaan 52
Datum besluit: 27 juni 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
twee houtopstanden
Locatie: Slangenburg 264
Datum besluit: 27 juni 2018
Verleende onttrekkings- en
splitsingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende onttrekkings- en
splitsingsvergunning hebben verleend:

aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van zes weken:
Activiteit: Aanleg (Uitvoeren werk of
werkzaamheid), Bouw, Monument
Voor: het aanleggen van een grindpad
in Parkbos Louterbloemen
Locatie: Marconiweg L 2990
Datum besluit: 28 juni 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het isoleren van het dak en het
aanbrengen van een lateiconstructie in
dragende binnenmuur
Locatie: Heinsiusstraat 18
Datum besluit: 27 juni 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een garage
Locatie: Burgemeester Beelaertspark 125
Datum ontvangst: 25 juni 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de houten
schuur door een gemetselde schuur en
een overkapping
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 215
Datum ontvangst: 25 juni 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Haaswijkweg Oost 29
Datum ontvangst: 26 juni 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het aanleggen van een rookkanaal
Locatie: Mahonie 236
Datum besluit: 28 juni 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een torenkraan
voor het plaatsen van een aanbouw
Locatie: Singel 211
Datum ontvangst: 26 juni 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: Smaragd
Datum besluit: 26 juni 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Kamerlingh Onnesweg 44
Datum ontvangst: 26 juni 2018

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van de balustrade
Locatie: Van Baerleplantsoen 30
Datum besluit: 25 juni 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Abeelstraat 69
Datum ontvangst: 28 juni 2018

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.

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
Voor: het splitsen en verbouwen van
een woning
Locatie: Celebesstraat 52
Datum ontvangst: 28 juni 2018

Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij besloten hebben de volgende

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een bijgebouw
Locatie: Oranjepark 1
Datum ontvangst: 24 juni 2018

Voor: het omzetten van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte
Locatie: Jan Ligthartlaan 49
Datum besluit: 21 juni 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.

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een terrasoverkapping
Locatie: Bakema-erf 200
Datum ontvangst: 24 juni 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het renoveren van het balkon
Locatie: Grote Spuistraat 49
Datum ontvangst: 24 juni 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Hazelaarlaan 25 kavel 9
Datum ontvangst: 28 juni 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het verlengen van de schuur en
plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Van den Broek-erf 311
Datum ontvangst: 28 juni 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woonhuis
met garage
Locatie: Hazelaarlaan Dubbeldam
Datum ontvangst: 29 juni 2018
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Omgevingsvergunning (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: het oprichten van een appartementengebouw
Locatie: Vest 124
Datum ontvangst: 29 juni 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning
Locatie: Zuidendijk 194
Datum ontvangst: 29 juni 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het renoveren en uitbreiden van
de woning
Locatie: Vijverweg 31
Datum ontvangst: 23 juni 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een nieuwe
keuken, douche, toilet, wastafel en
wasmachine-aansluiting
Locatie: Kleine Spuistraat 5 B
Datum ontvangst: 25 juni 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het installeren van een Engelse
Change Ringing installatie

Locatie: Lange Geldersekade 2
Datum ontvangst: 23 juni 2018
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het verbouwen en renoveren van
het pand
Locatie: Voorstraat 172
Datum ontvangst: 25 juni 2018

Datum ontvangst: 26 juni 2018

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van de dakpannen
Locatie: Rozenhof 27
Datum ontvangst: 26 juni 2018

Activiteit: Reclame
Voor: het vervangen en plaatsen van
een reclamelogo
Locatie: Draai 7
Datum ontvangst: 28 juni 2018

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: realiseren van twee wooneenheden/appartementen
Locatie: Grote Kalkstraat 4
Datum ontvangst: 28 juni 2018
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het wijzigen van winkelruimte
tot een restaurant en het plaatsen van
reclame
Locatie: Vriesestraat 78
Datum ontvangst: 28 juni 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (één esdoorn en één berk)
Locatie: Singel 367

Activiteit: Reclame
Voor: het vervangen en plaatsen van
een reclamelogo
Locatie: Achterom 103
Datum ontvangst: 25 juni 2018

Activiteit: Brandveilig gebruik
Voor: brandveilig gebruik
Locatie: Tolbrugstraat Landzijde 6
Datum ontvangst: 28 juni 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
6 juli 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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