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Gemeente gaat dok
Straatman restaureren
Het schroevendok van Straatman in
de Wolwevershaven is aan restauratie toe. Omdat de Stichting Schroevendok daarvoor niet genoeg geld
meer heeft, neemt de gemeente het
dok over van de stichting.
Bij de restauratie willen Machinefabriek Straatman, het Da Vinci College
en de gemeente samenwerken.
Waarschijnlijk moet het dok daarvoor
wel tijdelijk worden verplaatst.
Volgens onderzoek van de gemeente
is er €135.000 nodig om het dok

grondig te herstellen. Daarna kan het
–met normaal onderhoud- weer 50
jaar mee.
De Stichting Schroevendok Straatman
had als belangrijkste inkomstenbron de huur die de firma Jooren
Scheepsschroeven betaalde voor het
gebruik van het dok. Jooren heeft
geen belangstelling meer, omdat
het bedrijf er al nauwelijks gebruik
van maakte. Gemeentelijke subsidie
is niet mogelijk omdat het dok een
rijksmonument is, subsidie van het

rijk is niet waarschijnlijk. Om het
resterende bedrag in de stichtingskas
(€15.000) veilig te stellen voor het
dok, neemt de gemeente het recht
van opstal nu over. Het is nog niet
bekend hoe, waar en wanneer het
dok wordt gerestaureerd. Het college
van burgemeester en wethouders wil
bij de planning rekening houden met
belangrijke evenementen, omdat het
dok zeer beeldbepalend is in het historisch havengebied. Het is één van
de meest gefotografeerde monumenten in de binnenstad.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Dat
gen wenst te ontvangen. u kunt deze instellingen later eventueel aanpassen;
kan ook digitaal. Alles over vergunningen, plannen en voorschriften. Snel en
•	Stap 4: kies voor “locatie-specifieke bekendmakingen” én “algemene
eenvoudig op elk gewenst moment van de dag. Meld u dan aan voor de e-mail
bekendmakingen”;
service bekendmakingen. Aanmelden kan via www.overuwbuurt.overheid.nl.
• 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 bekendmakin-

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 verordening

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

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

Geboren

Datum uitschrijving

Abaisah, RG

22-04-1997

09-04-2018

Bakker, J

26-01-1984

12-04-2018

Borowiecka, MM

24-02-1993

29-03-2018

Haze, GL

16-04-2014

12-04-2018

Haze, S

09-07-1977

12-04-2018

Haze, SS

07-05-2005

12-04-2018

Haze, FW

12-11-2010

12-04-2018

Hersilia, SCA

04-11-1962

12-04-2018

Humphrey, MF

31-07-1998

12-04-2018

Jackson, GL

10-05-1982

12-04-2018

Luyeye, F

22-04-1991

12-04-2018

Mataw, SR

31-03-1993

27-03-2018

Platt, PM

13-09-1965

17-04-2018

Sezgin, S

23-04-1979

13-04-2018

Wall, MW

12-10-1964

17-04-2018

Wang, A

22-10-1976

17-04-2018

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, 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.

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: Het gebruiken van een
informatiestandplaats
Locatie: de Vriesestraat/Sarisgang
Datum: 13 juni 2018
Zaaknummer: 18-333165
Omschrijving: Het innemen van een
standplaats met een staatsloterijrad
Locatie: Voorstraat tussen huisnummers
317/319 te Dordrecht
Datum: 18 mei 2018
Zaaknummer: 18334158
Omschrijving: Het innemen van een
standplaats met een staatsloterijrad
Locatie: Voorstraat tussen de huisnummers 317/319
Datum: 28 juni 2018
Zaaknummer: 18-334163
Omschrijving: Een ontheffing voor het
afwijken van de sluitingstijden
Locatie: Voorstraat 237 te Dordrecht
Datum: 26 april 2018
Zaaknummer: 18-331233
Omschrijving: Het innemen van een
standplaats met een staatsloterijrad
Locatie: Voorstraat tussen de huisnummers 317/319
Datum: 12 juni 2018
Zaaknummer: 18-334160
Omschrijving: Het houden van een
straatfeest
Locatie: Van Eesterenplein 230 te
Dordrecht
Datum: 2 juni 2018
Zaaknummer: 18-332614
Omschrijving: het organiseren van een
hobbystoffenbeurs

Locatie: het Statenplein
Datum: 17 juni 2018
Zaaknummer: 18-330622
Omschrijving: ontheffing op geluidsnorm Jong Jubal
Locatie: Laan van Londen Dordrecht
Datum: 26 mei t/m 22 september 2018
Zaaknummer: 18-332784
Omschrijving: ontheffing geluidhinder
reconstructie
Locatie: Oranjepark, Sumatraplein en
Oranjelaan
Datum: van 3 april t/m 2 november 2018
Zaaknummer: 18-332707
Omschrijving: het verstrekken van
alcoholhoudende drank tijdens Dordt in
Stoom van 25 t/m 27 mei 2018
Locatie: Algemeen adres te Dordrecht
Datum besluit: 17 mei 2018
Zaaknummer: Z-18-334362
Omschrijving: het houden van Dordt in
Stoom van 25 mei t/m 27 mei 2018 op
diverse locaties binnenstad
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 18 mei 2018
Zaaknummer: Z-18-332929
Omschrijving: het houden van een
openluchtevenement op 26 mei 2018
Statenplaats
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 17 mei 2018
Zaaknummer: Z-18-333662
Omschrijving: het houden van de
Landmachtdagen op 24/25 mei 2018 op
het Statenplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 17 mei 2018
Zaaknummer: Z-18-333982
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Algemene plaatselijke verordening (vervolg)
Omschrijving: het houden van een
Pinksterbraderie van 19 t/m 21 mei
2018 Van Eesterenplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 18 mei 2018
Zaaknummer: Z-18-333663
Omschrijving: het houden van een
feest ikv Dordt in Stoom van 25 t/m 27
mei 2018
Locatie: Groothoofd 3 Dordrecht
Datum besluit: 18 mei 2018

Zaaknummer: Z-18-334904

Zaaknummer: Z-18-332667

Omschrijving: een drank- en horecavergunning
Locatie: Voorstraat 170 Dordrecht
Datum besluit: 17 mei 2018
Zaaknummer: Z-18-332655

Omschrijving: het exploiteren van
een terras
Locatie: Voorstraat 170 Dordrechthet
exploiteren van een terras
Datum besluit: 17 mei 2018
Zaaknummer: Z-18-332664

Omschrijving: een ontheffing sluitingstijden voor cafe de Tijd
Locatie: Voorstraat 170 Dordrecht
Datum besluit: 14 mei 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.

Milieubeheer
Bekendmaking aanmeldingsnotitie (Mer-beoordeling) Kabeltracé
150 kV Dordrecht Merwedehaven
– Alblasserdam
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht maken, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer,
namens het bevoegd gezag het

volgende bekend.
Op 8 december 2017 heeft Tennet
TSO B.V. een aanmeldingsnotitie
ingediend ter voorbereiding op een
bestemmingsplan voor de aanleg
van een kabeltracé 150kV tussen
Dordrecht Merwedehavens en Alblasserdam. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage

beoordeling. In de aanmeldingsnotitie zijn verschillende milieuaspecten
onderzocht.
De gemeenteraad van Dordrecht
heeft op 9 mei 2018 besloten dat
voor de aanleg van dit tracé geen
milieueffectrapport behoeft te
worden opgesteld. Van waarschijnlijk

belangrijke gevolgen voor het milieu,
zoals bedoeld in artikel 7.16 en 7.17
Wet milieubeheer, is namelijk geen
sprake.
Het besluit van de gemeenteraad
en de overige stukken liggen vanaf
28 mei 2018 gedurende zes weken
tijdens de openingsuren ter inzage

in de hal van het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
Tegen dit besluit staat geen bezwaar
en beroep open, omdat sprake is van
een zogenaamde beslissing inzake de
procedure ter voorbereiding van een
besluit. Voor de aanleg van dit tracé
zal te zijner tijd een bestemmingsplanprocedure worden gestart.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

strijd met regels RO, Monument
00182742
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Grote Appelsteiger 22 /
Voorstraat 267
Datum besluit: 15-05-2018

Burgemeester en wethouders van de

Activiteit: Kap 00184679
Voor: het vellen of te doen vellen van

AA. 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.

gemeente maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:

twee houtopstanden (conifeer)
Locatie: Groenedijk 47
Datum besluit: 16-05-2018

Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning

Activiteit: Aanleg (Uitvoeren werk
of werkzaamheid) 00183674
Voor: Het voorbelasten en graven van
de Bufferzone (watercompensatie) op
het Bedrijventerrein Dordtse Kil 4
Locatie: Kruising Wieldrechtse
Zeedijk Dordste Kil III en IV
Datum besluit: 16-05-2018

Activiteit: Kap 00183719
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (cypres (Chamaecyparis))
Locatie: Singel 104
Datum besluit: 18-05-2018

Activiteit: Bouw 00182232
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Heysterbachstraat 73
Datum besluit: 14-05-2018

Burgemeester en wethouders van de
gemeente maken bekend dat zij de
volgende aanvraag
omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:

Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen

Activiteit: Bouw 00180059
Voor: het bouwen van een fundering
Locatie: Kromme Zandweg 73
Datum besluit: 14-05-2018
Activiteit: Bouw 00183477
Voor: het plaatsen van een tijdelijke
opslagruimte H2K
Locatie: Spinel 100
Datum besluit: 14-05-2018
Activiteit: Bouw 00183350
Voor: het herindelen van bouwdeel G1
Locatie: Albert Schweitzerplaats 25
Datum besluit: 16-05-2018
Activiteit: Bouw 00183790
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Isaac de Costastraat 29
Datum besluit: 18-05-2018
Activiteit: Bouw, Handelen in

Omgevingsvergunningsvrij project

Activiteit: Kap 00185480
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (iep)
Locatie: Luchtenburg 15
Datum besluit: 16-05-2018
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. 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, Postbus 8, 3300

Burgemeester en wethouders van de
gemeente 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
Voor: het herbouwen van basisschool
De Sterrekijker 00183779
Locatie: Boogschutter 71
Datum besluit: 18-05-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van het zonnescherm 00184399
Locatie: Wijnstraat 241
Datum besluit: 16-05-2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verbouwen van het pand tot
restaurant en bovenwoning 00185268
Locatie: Lange Breestraat 3
Datum besluit: 16-05-2018
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de entreepui
00183138
Locatie: Statenplein 37 A

Datum ontvangst 19-03-2018
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit: Bouw 00185533
Voor: het uitbreiden van de carport
Campanula 3-28
Locatie: Campanula 3-28,
Datum ontvangst: 14-05-2018
Activiteit: Bouw 00185538
Voor: het plaatsen van een vlonder met
berging in de tuin
Locatie: Vest 98
Datum ontvangst: 14-05-2018
Activiteit: Bouw 00185645
Voor: het plaatsen van een erfafscheiding
Locatie: Oranjelaan 162
Datum ontvangst: 16-05-2018
Activiteit: Bouw 00185643
Voor: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: Smaragd
Datum ontvangst: 16-05-2018
Activiteit: Bouw 00185643
Voor: het bouwen van een schuur
Locatie: Gevaertsweg 10
Datum ontvangst: 17-05-2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO 00185483
Voor: het plaatsen van dakkapellen
Locatie: Mees Toxopeüsstraat 2 E
Datum ontvangst: 13-05-2018
Activiteit: Bouw, Monument
00185652
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Singel 211
Datum ontvangst: 16-05-2018
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop

00185696
Voor: het restaureren en verbouwen
van de woning
Locatie: Voorstraat 181
Datum ontvangst: 17-05-2018
Activiteit: Bouw, Reclame
00185707
Voor: het remoddelen en verkleinen van
de winkel
Locatie: Korte Parallelweg 165
Datum ontvangst: 17-05-2018
Activiteit: Kap 00185480
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (iep)
Locatie: Luchtenburg 15
Datum ontvangst: 12-05-2018
Activiteit: Kap 00185690
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (conifeer)
Locatie: Gevaertsweg 6
Datum ontvangst: 17-05-2018
Huisvestingsverordening
Voor: het omzetten van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte 00185675
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid
328-330
Datum ontvangst: 15-05-2018
Voor: het omzetten van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte 00185624
Locatie: Jan Ligthartlaan 49
Datum ontvangst: 16-05-2018
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.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
25 mei 2018
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
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
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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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