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Poller Grotekerksbuurt
tijdelijk naar beneden

Huidig college presenteert laatste jaarrekening

Dordrecht heeft ambitie
Het college van burgemeester en
wethouders sluit het jaar 2017 af
met een positief resultaat van per
saldo 1,1 miljoen euro. De sociaaleconomische positie van de stad
is nog altijd beneden gemiddeld
maar het college constateert een
voorwaartse ontwikkeling.

De werkzaamheden aan de kademuur van de Lange Geldersekade
zijn in volle gang. Om veilig te werken is op de Lange Geldersekade
eenrichtingsverkeer ingesteld. De
komende tijd vindt een aantal evenementen plaats in de historische
binnenstad. Hiervoor gaat vanaf
dinsdag 22 mei tot en met zondag
15 juli de poller bij de Grotekerskbuurt tijdelijk naar beneden.
Tijdens de werkzaamheden kan
autoverkeer via de Prinsenstraat en
Lange Geldersekade de stad in rijden.
Voor de stad uit geldt een omleidingsroute via de Nieuwe Haven of
de Houttuinen en de Wijnstraat. De

poller bij de Grote Markt staat tijdens
de omleiding omlaag.

App
Aannemersbedrijf De Vries Werkendam informeert via een app over de
bereikbaarheid, planning en andere
zaken die met de uitvoering te maken
hebben. De app is te downloaden op
een mobiele telefoon of tablet. Zoek
in de Apple Store of Google Play Store
op: Project Lange Geldersekade.
De Vries vervangt de komende tijd
zowel de Lange Geldersekade als de
Korte Engelenburgerkade. Onderaannemer Gebroeders Van Kessel voert
de werkzaamheden aan de bestrating
uit.

Bekendmakingen ook 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 de dienstverlening ook gepubliceerd in deze krant.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
-	intrekken verkeersbesluit aanwijzen
van 12 camperparkeerplaatsen op het
parkeerterrein aan de Maasstraat;
-	aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Schoenerstraat ter hoogte van
huisnummer 8;
-	aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Krommedijk ter hoogte van
huisnummer 171.
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.

volgens het college door. Wethouder Mos
(Financiën): “Kijk naar de vele evenementen, groot en klein, die de stad rijk is. Ze
dragen allen bij aan de versterking van
de aantrekkelijkheid van Dordrecht. We
kijken terug op een periode waarin de
verbinding met de stad sterk bleek.”

De aantrekkingskracht van de stad is
gegroeid. Samen met bewoners en
andere partners zijn belangrijke stappen
gezet om de groeiambitie te realiseren
om zo te werken aan een sociaal en economisch meer veerkrachtige toekomst.
Met de jaarstukken 2017 legt het college
verantwoording af over de activiteiten
en resultaten van het afgelopen jaar.
Het laatste volledige jaar van het huidige
college. De titel van de Begroting 2018
luidt: Dordrecht gaat voorwaarts!’. De
aantrekkelijkheid van Dordrecht groeit

Samen voortgang boeken
Het stadsbestuur heeft koers behouden en is de stuwende kracht achter
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,
duurzaamheid, levendige binnenstad,
leefbaarheid en veiligheid en zorgzame
stad. Deze ontwikkelingen maken de stad
sterker. Samen met de stad heeft het
college veel prioriteiten uit het politiek
akkoord (2014 – 2018) bereikt. Ook deze
collegeperiode is de gemeente blijven investeren in de toekomst van de stad. De
lokale lasten bleven laag. Op de ranglijst
van de 36 grote gemeenten staat Dor-

drecht net als in 2016 qua woonlasten op
de 8ste plek. Mos: “We scoren daarmee
goed ten opzichte van andere grote
gemeenten.” Op onderdelen van het
sociaal domein zijn er in Dordrecht, net
als in veel andere gemeenten, financiële
knelpunten. Zo zijn in 2017, ondanks
voordelen die hierop in de jaarrekening
zitten, forse gemeentelijke middelen
bijgelegd op de bijstand en de jeugdzorg.
Ook voor 2018 is de verwachting dat dit
het geval zal zijn.
Gemeente in beweging
Om te zorgen dat de gemeente ook in de
toekomst een betrouwbare, daadkrachtige, maar ook flexibele organisator en
partner is, is de ambtelijke organisatie in
beweging gezet. De organisatie zoekt nog
meer de verbinding met de stad en regio.
Wethouder Mos: ‘Samen werkten we aan
de ambities en opgaven van de stad.’

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”;
•	Stap 5: Controleer uw gegevens en
klik op “aanmelden e-mailservice”.

vestigen. 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.

U ontvangt een e-mail met het
verzoek om uw aanmelding te be-

Basisregistratie Personen (BRP)
KOP: 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
Adriaanse, J
Alhaji, A
Aljader, MY
Aljader, M
Aljader, A
Aljader, F
Andrea, N
Aslan, M
Dewnarain, RG
Hopic, O
Hopic, V
Hopic, JAA
Libaan Bashir Mohamed
Luttje, DM
Osmanović, A
Puk, P
Ringeling, GF
Sejdic, S
Thabit, SS
Thabit, SM
Thabit, YS
Touw, JJA
Wesselink, HJW
Winklaar, AG

Geboren
16-08-1990
01-01-1997
02-10-1988
20-01-2017
01-01-2014
01-01-2013
18-01-1991
19-04-1984
10-08-1992
21-08-1995
18-04-2016
20-09-2017
24-10-1998
03-09-2013
03-05-1995
09-06-1990
24-04-1981
10-10-1989
16-06-2004
24-03-1972
25-02-2008
23-07-1964
02-08-1995
09-10-1963

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,

Datum uitschrijving
20-03-2018
14-03-2018
14-03-2018
14-03-2018
14-03-2018
14-03-2018
14-03-2018
05-04-2018
05-04-2018
29-03-2018
29-03-2018
29-03-2018
09-04-2018
20-03-2018
29-03-2018
05-04-2018
05-04-2018
09-04-2018
20-03-2018
20-03-2018
20-03-2018
14-03-2018
09-04-2018
29-03-2018

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.

Openbare
hoorzitting
Openbare hoorzitting bezwaarschriftencommissie gemeente Dordrecht
Datum: maandag 28 mei 2018
Plaats: Stadskantoor (Spuiboulevard
300 Dordrecht, vergaderkamer 5)
Onderwerp (1): Behandeling van een
bezwaarschrift tegen de aan Tuincentrum Pap opgelegde last onder
dwangsom wegens het overtreden van
het Vuurwerkbesluit.
Tijdstip: 19.30 uur
Onderwerp (2): Behandeling van
een bezwaarschrift tegen de aan Prins
Kasten / Lijstenmakerij opgelegde last
onder dwangsom wegens het overtreden van het Vuurwerkbesluit.
Tijdstip: 20.15 uur
Wilt u als toehoorder de hoorzitting
bijwonen? Neem dan vooraf contact op
met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, dhr. mr. P.J. van Bruggen.
Hij is bereikbaar bij het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden te Dordrecht,
telefoon 078 770 20 87.
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Ruimtelijke Ordening
Vastgesteld bestemmingsplan 3e
herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 3 ter inzage

www.ruimtelijkeplannen.nl onder het
bovenvermelde planidentificatienummer.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 9 mei
2018 vastgestelde bestemmingsplan ‘3e
herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch,
locatie Zeedijk 3’ (NL.IMRO.0505.
BPHerzzeedijk3-3301) met ingang van
22 mei 2018 gedurende zes weken ter
inzage in de hal van het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het
bestemmingsplan is tevens in te zien
via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het bestemmingsplan
kan ook worden ingezien via

Het bestemmingsplan heeft betrekking
op het vervallen van een bouwvlak
voor een woning en het leggen van
een nieuw bouwvlak voor het bouwen
van een woning op hetzelfde perceel
Zeedijk 3.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad geen
wijzigingen in het ontwerp aangebracht.
Aangezien geen zienswijzen zijn
ingediend kan tot en met 2 juli 2018
uitsluitend een belanghebbende aan

wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze
bij de gemeenteraad heeft ingediend,
tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State (Postbus 20019, 2500 AE Den
Haag).
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 3 juli 2018. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, wordt
de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het
verzoek is beslist.

Algemene Plaatselijke Verordening
Er zijn vergunningen verleend
voor:
Omschrijving: het houden van een
evenement
Locatie: terrein ijsbaan Fanny
Blankers-Koenweg 10 - 20 Dordrecht
Datum: 4 en 5 juni 2018
Zaaknummer: Z-18-333740
Omschrijving: het houden van de
City Art Fair
Locatie: Voorstraat tussen Scheffersplein en Augustijnenkerk gemeente
Dordrecht
Datum: 8 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-331093
Omschrijving: het houden van de
fietsvierdaagse
Locatie: van 29 mei t/m 1 juni 2018
Datum: gemeente Dordrecht
Zaaknummer: Z-18-333467
Omschrijving: het exploiteren van
een inrichting Taco Polo

Locatie: Spuiweg 47 Dordrecht
Datum: 11 mei 2018 is
Zaaknummer: Z-18-333381
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.

De nota is een beleidsregel die conform afdeling 3:4 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dient te
worden gemaakt. Zij bevat het geactualiseerde uitvoeringsbeleid dat de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
na vaststelling door de gemeenten
in Zuid-Holland Zuid, zal hanteren

voor de gemeentelijke taken op het
gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving (VTH) in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De nota betreft
een bundeling en actualisering van
de bestaande gemeentelijke beleidskaders voor de uitvoering van de
VTH-taken in het omgevingsdomein,
en staat daarmee naast de Landelijke
Handhavingstrategie die het college
al eerder heeft vastgesteld. Nieuw is
dat het uitvoeringsbeleid een integrale
insteek kent waarbij milieu, bouwen
en brandveiligheid centraal staan bij
het afwegen van risico’s en het stellen
van prioriteiten.
Het besluit treedt op 1 maart 2018
in werking. Indien de bekendmaking
plaatsvindt na 1 maart 2018 treedt
de nota in werking met ingang van
de dag na de dag van bekendmaking,
met terugwerking tot en met 1 maart
2018. De nota ligt voor een ieder ter
inzage op het gemeentehuis en is te
raadplegen op www.ozhz.nl.
Voor vragen over of een nadere
toelichting op de Nota kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid (T: 078 770 8585).”

Overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens
de openingsuren het door de raad op
9 mei 2018 gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan “4e herziening
Dubbeldam, locatie Plusmarkt” (NL.
IMRO.0505.BP188Herzplusmarkt-3402)
met bijbehorende stukken met ingang
van 22 mei 2018 gedurende zes weken
voor iedereen ter inzage in de hal van
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300
te Dordrecht. Het bestemmingsplan is
tevens in te zien via de website www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het
plan kan ook worden ingezien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.
De gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan heeft uitsluitend
betrekking op het opnemen van een
regeling over het parkeren bij de supermarkt en is een gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d.
14 februari 2018 (nr. 201702074/1/R3)
naar aanleiding van een ingesteld be-

roep tegen het op 24 januari 2017 door
de raad vastgestelde bestemmingsplan
‘4e herziening Dubbeldam, locatie
Plusmarkt’.
Als gevolg van de wijziging worden in
het bestemmingsplan regels toegevoegd over het parkeren op de twee als
zodanig in het bestemmingsplan reeds
aangeduide parkeerterreinen. Op die
parkeerterreinen moeten parkeerplaatsen ten behoeve van de supermarkt
worden aangelegd en in stand worden
gehouden.
Belanghebbenden kunnen uitsluitend
tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen tot en met 2 juli
2018 schriftelijk beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500
AE Den Haag).
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 3 juli 2018. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, wordt
de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het
verzoek is beslist.

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:

Het indienen van een bezwaarschrift

Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving (VTH)
Op 15 mei 2018 heeft het college
van burgemeester en wethouders
de ‘Nota VTH beleid gemeentelijke
taken Zuid-Holland Zuid 2018 – 2022,
uitvoeringskaders en strategieën voor
Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving in Zuid-Holland
Zuid’ vastgesteld en besloten dat deze
van toepassing is op de omgevingstaken die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de gemeente uitvoert.
Per besluit van gelijke datum zijn de
Nalevingsstrategie (definitieve versie
november 2004), de Nota Regionaal
Uitvoeringsniveau (RUN) WABO-milieutaken voor de regio Zuid-Holland
Zuid 2013-2017 alsmede de wijziging
daarop inzake vergunningplichtige
inrichtingen, en de Nota Regionaal
Uitvoeringsniveau Wabo-breed Toezicht gebruiksfase ingetrokken.

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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt ter inzage

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (gewone esdoorn
(Acer pseudoplatanus))
Locatie: Matena’shof t.h.v.
huisnr. 8 (op perceel C 6606)
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Monument
Voor: het renoveren van de café
Locatie: Grote Spuistraat 49
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Aanleg (Uitvoeren werk
of werkzaamheid), Monument
Voor: het van vervangen glas door
isolatieglas
Locatie: Voorstraat 447
Datum besluit: 09-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het vernieuwen van de
winkelpui
Locatie: Bagijnhof 66
Datum besluit: 09-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een silo-toren,
silo’s en een luifel
Locatie: Boogaerdtstraat 5
Datum besluit: 07-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een berging
Locatie: Domela Nieuwenhuisweg
42
Datum besluit: 07-05-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde
Locatie: Dubbelsteynlaan Oost 163
Datum besluit: 07-05-2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Cederlaan 22
Datum besluit: 09-05-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het renoveren van de gevel
Locatie: Kerkeplaat 3
Datum besluit: 09-05-2018

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het maken van een aanbouw aan
de achterzijde
Locatie: Vissersdijk 21
Datum besluit: 09-05-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nieuw kozijn
of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen en het inpandig vergroten van de
kantoorruimte.
Locatie: Saffier 300
Datum besluit: 08-05-2018

Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het vervangen van de keukenvloer
Locatie: Adriaan van Bleijenburgstraat 16
Datum besluit: 09-05-2018
Omgevingsvergunningsvrij project

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een magazijnstelling
Locatie: Saffier 300
Datum besluit: 11-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
op het achtervlak van het dak
Locatie: Vechtstraat 18
Datum besluit: 09-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Werf van Schouten Dordrecht
Locatie: Werf van Montan 5 (kavel
H1 Stadswerven)
Datum besluit: 07-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Windsingel 2
Datum besluit: 07-05-2018
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het bouwen van 12 appartementen en 22 grondgebonden
woningen
Locatie: Oranjelaan D
Datum besluit: 07-05-2018

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het maken van een aanbouw aan
de bestaande schuur
Locatie: Nieuweweg 82
Datum besluit: 04-05-2018
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.
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
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 omgevingsvergunning
te verlengen met een beslistermijn van
6 weken:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woongebouw (Minidorp 11 appartementen)
Werf van Gips
Locatie: Werf van Gips Stadswerven
326, 328, 330, 332, 334, 336, 338,
340, 342, 344, 346, 348 en 350 en
Werf van Schouten 40
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Wilgenwende kavel 18
Dordrecht
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde
Locatie: Verhulststraat 58
Datum besluit: 08-05-2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Rechte Zandweg 8
Datum besluit: 07-05-2018

Activiteit: Aanleg (Uitvoeren werk
of werkzaamheid), Bouw
Voor: het maken van een in/uitrit t.b.v.
een parkeervoorziening
Locatie: L 2904 Dordrecht
Datum ontvangst 25-04-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Dubbelsteynlaan Oost 149
Datum ontvangst 03-04-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van alle oude
kozijnen
Locatie: Sumatrastraat 18
Datum ontvangst 01-05-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een markies aan
de voorgevel
Locatie: Korte Breestraat 16
Datum ontvangst: 07-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een opslagruimte
Locatie: Maria Montessorilaan 3 A
Datum ontvangst: 05-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Mina Krüseman-erf 340
Datum ontvangst: 09-05-2018

Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning

Activiteit: Bouw
Voor: het veranderen van een kozijn
Locatie: Slangenburg 71
Datum ontvangst: 07-05-2018

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Bouw
Voor: het uitvoeren van een inpandige
verbouwing met versterking fundering
Locatie: Spuiweg 144

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van twee bedrijfsruimten
Locatie: Leeghwaterstraat 29
Datum ontvangst: 03-05-2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verbouwen van het pand tot
restaurant en bovenwoning
Locatie: Lange Breestraat 3
Datum ontvangst: 03-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het versterken van uitkragende
vloeren
Locatie: Beekmanstraat 61-95
Datum ontvangst: 07-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een garage/
schuur met overkapping
Locatie: Damstraat 5
Datum ontvangst: 07-05-2018

Datum ontvangst: 07-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van het plateau
van de balustrade/trap
Locatie: Werf van Schouten 100
Datum ontvangst: 09-05-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van een tijdelijke
zendinstallatie
Locatie: Wantijpark
Datum ontvangst: 09-05-2018

Activiteit: Bouw
Voor: het vergroten van een bestaande
overkapping
Locatie: Kilkade 23
Datum ontvangst: 08-05-2018

Activiteit: Niet gespecificeerd
Voor: het veranderen van een
gemeentelijke monument, het plaatsen
van een erfafscheiding en het plaatsen
van een zonnepaneel of -collector
Locatie: Mariënbornstraat 3A
Datum ontvangst: 07-05-2018

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van een uitrit
Locatie: Proffessor Waterinklaan 24
Datum ontvangst: 09-05-2018

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.

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van een uitrit
Locatie: Wilgenlaan 2
Datum ontvangst: 09-05-2018

Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.

Activiteit: Reclame
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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 door 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.

Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Keerweer 62
Datum ontvangst: 09-05-2018
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