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Informatieplicht bedrijven
versnelt energiebesparing

Wethouder Peter Heijkoop (Zorg & Welzijn) hielp mee om een van de doeken over de
verkiezingsborden heen te hangen.

Verkiezingsborden in een
#jebentnietalleen-jasje
Bedrijven zijn verplicht om energie
te besparen. Bijvoorbeeld door alle
maatregelen te nemen die binnen
vijf jaar terug te verdienen zijn.
Daarnaast geldt vanaf 1 juli 2019
de informatieplicht energiebesparing. Vanaf dan rapporteren veel
bedrijven over hun energiebesparing.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid (OZHZ) controleert namens alle
gemeenten of de bedrijven en instellingen doen wat ze verplicht zijn. Ook

geeft de OZHZ de benodigde informatie. Zo organiseren ze bijvoorbeeld
informatiebijeenkomsten over wat
moet en over wat mogelijk is op het
gebied van energiebesparing.
Bent u ondernemer?
Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000
kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas
(equivalent) per jaar? Dan bent u
verplicht om voor 1 juli 2019 uw
energiebesparende maatregelen door
te geven. U doet dit via het landelijke
eLoket op mijn.rvo.nl/informatie-

plicht-energiebesparing. Meer informatie over energiebesparing en de
informatieplicht leest u op www.ozhz.
nl/energie/verplichtingen-bedrijven.
Bent u inwoner?
Ook als inwoners heeft u volop mogelijkheden om energie te besparen.
Bijvoorbeeld door uw huis te isoleren
of korter te douchen. Of soms kunt
u ook zelf energie opwekken. Vaak is
meer mogelijk dan u zelf denkt. Bekijk
wat voor u mogelijk is op www.regionaalenergieloket.nl/dordrecht.

Vanaf dinsdag 9 april ziet u in de stad verschillende beelden van de campagne #jebentnietalleen. Wethouder Peter Heijkoop (Zorg & Welzijn) hielp mee
om een van de doeken over de verkiezingsborden heen te hangen.
#jebentnietalleen is een campagne om het bewustzijn over eenzaamheid te vergroten onder de Dordtenaren. Zo ontwikkelt de gemeente een netwerk van bewoners,
maatschappelijke partijen en ondernemers in de stad om in actie te komen en
mensen te verbinden. Er zijn al veel initiatieven om mensen bij elkaar te brengen in
Dordrecht. Meer informatie hierover vindt u op www.jebentnietalleen.nl.
Ook u kunt iets doen
Kent u iemand die zich vaak alleen voelt? Begroet iemand simpelweg met een
‘goedemorgen’ of nodig diegene eens uit voor een wandeling of een kop koffie. Ook
kunt u een van de initiatieven in het kader van #jebentnietalleen bezoeken.
Op www.helpen.nl/dordrecht vindt u meer informatie over de hulpvragen en hulpaanbod.

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”.
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 ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat 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 blijven wij ook in deze krant publiceren.

Bodembescherming
Kennisgeving Besluit Uniforme
Saneringen
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat zij op 29 maart
2019 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden
ter plaatse van de locatie Vissersdijk
36 te Dordrecht. De melding is gedaan
op grond van artikel 39b, derde lid van
de Wet bodembescherming en artikel
6, eerste lid van het Besluit Uniforme
Saneringen.
Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-19-350272.
Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en
binnen twaalf maanden na ontvangst

van de melding gestart worden met de
saneringswerkzaamheden.
Namens het college van burgemeester
en wethouders van Dordrecht zal de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid binnen
vier weken na ontvangst van de melding
controleren of deze voldoet aan de eisen
van het Besluit Uniforme Saneringen.
De mededeling aan de saneerder naar
aanleiding van bovengenoemde controle
is geen besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen kan
dan ook geen bezwaar of beroep worden

Algemene plaatselijke verordening
ingesteld.

Er zijn vergunningen verleend voor:

Indien u van mening bent dat de melding niet voldoet aan de eisen van het
Besluit Uniforme Saneringen, kunt u
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
hierop wijzen. Een dergelijke mededeling
dient te worden gericht aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juristen,
APV en Ondergrond, postbus 550, 3300
AN Dordrecht

Omschrijving: het houden van een
evenement op 13 en 14 april 2019 op de
Willem de Zwijgerlaan
Locatie: Algemeen adres te Dordrecht
Datum besluit: 05 april 2019
Zaaknummer: Z-19-348723

Nadere inlichtingen kunt u telefonisch
verkrijgen via (078) 770 85 85.

Omschrijving: het houden van een
collecte op 18 april 2019 in de Sarisgang/
Vriesestraat
Locatie: Algemeen adres te Dordrecht
Datum besluit: 04 april 2019
Zaaknummer: Z-19-350261
Omschrijving: het houden van een
bijen- en honingmarkt op 20-04-2019
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 04 april 2019
Zaaknummer: Z-19-349361

Omschrijving: het houden van een
warenmarkt op 15 december 2019 in de
Sarisgang
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 04 april 2019
Zaaknummer: Z-19-346971
Omschrijving: het houden van een
buurtfeest op 15 juni 2019 op het Van
Eesterenplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 05 april 2019
Zaaknummer: Z-19-349570
Omschrijving: het vieren van Koningsdag op 27 april 2019 op het Scheffersplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 04 april 2019
Zaaknummer: Z-19-349245
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Algemene Plaatselijke Verordening (vervolg)
Omschrijving: melding samenkomst tot
het belijden van godsdienst 12 tot en met
14 juli 2019
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 04 april 2019
Zaaknummer: Z-19-349917
Omschrijving: het houden van een
collecte/werven van donateurs van 14
t/m 16 december 2018 op de route van
de Kerstmarkt
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 02 april 2019
Zaaknummer: Z-18-344292
Omschrijving: het opvangen en informeren van bezoekers The Passion op 18
april 2019 in de binnenstad
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 04 april 2019
Zaaknummer: Z-19-348317
Omschrijving: ontheffing eenmalige
openings- en sluitingstijden op 26 april
2019
Locatie: Kilweg 10 Dordrecht
Datum besluit: 05 april 2019
Zaaknummer: Z-19-348951
Omschrijving: ontheffing eenmalige

openings- en sluitingstijden op 7
september 2019
Locatie: Kilweg 10 Dordrecht
Datum besluit: 05 april 2019
Zaaknummer: Z-19-348956
Omschrijving: het vieren van
Koningsdag op 27 april 2019
Locatie: Korte Kalkhaven 3 Dordrecht
Datum besluit: 02 april 2019
Zaaknummer: Z-19-349227
Omschrijving: het vieren van
Koningsdag en het exploiteren van een
terras op 27 april 2019
Locatie: Nieuwstraat 30 Dordrecht
Datum besluit: 29 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-349244
Omschrijving: het houden van een feest
ikv opening vaarseizoen op 11 mei 2019
Locatie: Noordendijk 362 Dordrecht
Datum besluit: 04 april 2019
Zaaknummer: Z-19-348306
Omschrijving: het houden van een
braderie op 20 en 21 april 2019 van 11.00
- 21.00 uur
Locatie: Van der Steenhovenplein 2
Dordrecht

Datum besluit: 05 april 2019
Zaaknummer: Z-19-348556
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.

Standplaatsvergunning verkoop van
gebraden kippen Vogelplein
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 1 april 2019 aan de
heer Y. Sahin een standplaatsvergunning
verleend. Het gaat om een standplaats
voor de verkoop van gebraden kippen
op de dinsdagmiddag en vrijdagmiddag,
van de periode 1 april 2019 tot en met
31 december 2019, aan het Vogelplein
e.e.a. conform de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht.
Ingevolge het bepaalde in de Algemene

wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die het hiermee niet eens
zijn, hiertegen binnen zes weken na de
datum van vergunningverlening bij het
college een bezwaarschrift indienen. Het
adres is: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Overeenkomstig de wet moet het bezwaarschrift zijn ondertekend en bevat
het tenminste de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
het is gericht en de gronden van het
bezwaar

Bestuursdwang
Last onder bestuursdwang
Het college van de gemeente Dordrecht
heeft op 11 april 2019 besloten om een
last onder bestuursdwang op te leggen
met betrekking tot:
• een witte caravan zonder kenteken in
de Keerweer.
Verwijderen
Deze caravan wordt een week na deze
bekendmaking van de weg verwijderd
vanwege handelen in strijd met artikel
5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (APV).
Afhalen
Na verwijdering kan de rechthebbende
van de caravan zich via telefoonnummer 14078 melden bij Team Handhaving. Na overlegging van de eigendomspapieren en betaling van de ambtelijke
voorbereidingskosten, de kosten van
het proces-verbaal van de overtreding,
de kosten voor het wegslepen en de
stalling kan de rechthebbende het bovengenoemde voertuig terugkrijgen.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na dagtekening van het besluit
schriftelijk bezwaar maken bij het
college van de gemeente Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn

en ten minste bevatten: uw naam en
adres, de datum, de omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt
en de reden van uw bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het

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
Anghel, IA
Cechowski, ST
Terlouw, A

Geboren
10-06-1988
08-01-1979
16-08-1981

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,

Datum uitschrijving
27-02-2019
05-03-2019
07-03-2019

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.

Hoorzittingen

Standplaatsvergunning
Standplaatsvergunning verkoop van
gebraden kippen Damplein
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 1 april 2019 aan
de heer Y. Sahin een standplaatsvergunning verleend. Het gaat om een
standplaats voor de verkoop van gebraden kippen op de maandagmiddag en
donderdagmiddag, voor de periode van
1 april 2019 tot en met 31 december
2019, aan het Damplein e.e.a. conform
de Algemene Plaatselijke Verordening
Dordrecht.

Basisregistratie Personen (BRP)

indienen van een bezwaarschrift houdt
de werking van het besluit niet tegen.
In spoedeisende gevallen kunnen
belanghebbenden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam
verzoeken een voorlopige voorziening
(tijdelijke beslissing) te treffen.

Openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de
gemeente Dordrecht.
Datum: Dinsdag 23 april 2019
Locatie: Stadskantoor, Spuiboulevard
300 Dordrecht (Vergaderkamer 5)
Tijdstip: 19.30 uur
Onderwerp: Behandeling van een
bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de

Karwei aan de Vissersdijk Beneden 60 te
Dordrecht.
Hoorzitting bijwonen?
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 onder
telefoonnummer (078) 770 20 87.

Milieu
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Statenplein 140

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-349233.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het kader
van activiteitenbesluit milieubeheer
hebben ontvangen:

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770
85 85.

Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit Statenplein 140 Dordrecht
Locatie: Statenplein 140 te
Dordrecht

De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

Datum ontvangst: 12 maart 2019

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- Verplaatsing algemene gehandicaptenparkeerplaats op het Top Naeffpad-Parkeerterrein Energiehuis;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Oudenhovenstraat ter hoogte van huisnummer 40;
- Aanwijzen van de Hazelaarlaan als 30
km/uur-zone;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op de Zeehavenlaan ter hoogte
van huisnummer 106;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op de Abeelstraat ter hoogte van

huisnummer 35 (direct naast de reeds
aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de Johan
de Wittstraat ter hoogte van huisnummer 244;
- De kruising Hazelaarlaan/Dubbelsteijnlaan Oost aanwijzen als voorrangskruising.
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.
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Verkeer (vervolg)
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. Graag 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
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.

bestemmingsplan
Locatie: Wijnstraat 213
Datum besluit: 02 april 2019

Datum ontvangst: 03 april 2019

regels RO
Voor: gebruiksvergunning
Locatie: Admiraalsplein 1 Dordrecht
Datum ontvangst: 02 april 2019

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 vervangen van de bestaande
entreepuien
Locatie: Bagijnhof 15
Datum besluit: 02 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Iepenlaan 15
Datum besluit: 02 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Menagerie 26
Datum besluit: 02 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het veranderen van een gedeelte
van de garage in een kookstudio, alsmede het vervangen van de voorpui
Locatie: Mariënbornstraat 3
Datum besluit: 03 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een gevelopbouw
Locatie: De Jagerweg 236
Datum besluit: 04 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak dak
Locatie: Godetia 10
Datum besluit: 04 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een aanbouw op
het balkon
Locatie: Hoekenessestraat 8
Datum besluit: 04 april 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het omzetten van onzelfstandige
woningen naar 5 zelfstandige woningen
Locatie: Wijnstraat 89
Datum besluit: 02 april 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Kap, Monument,
Sloop
Voor: Het bouwen van 41 appartementen
Locatie: Kromhout 17 en 43-77
Datum besluit: 01 april 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (één Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje))
Locatie: Nieuwstraat 113
Datum besluit: 02 april 2019

Verleende onttrekking- en
splitsingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende onttrekkings- en splitsingsvergunningen hebben verleend:
Voor: het onttrekken van woonruimte
t.b.v. een andere functie
Locatie: Kromhout 43-61 Dordrecht
Datum besluit: 03 april 2019
Voor: het onttrekken van woonruimte
t.b.v. het realiseren van 6 grondgebonden woningen
Locatie: Kromhout 151-161
Dordrecht
Datum besluit: 04 april 2019
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 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.
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
zes weken:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Iepenlaan 82
Datum besluit: 03 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Mees Toxopeüsstraat 2 B
Datum besluit: 04 april 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het transforrmeren van een bedrijfsruimte tot een woning
Locatie: Cornelis de Wittstraat 26
Datum besluit: 02 april 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verzoek om wijziging van het

Activiteit: Sloop
Voor: het slopen van 4 woningen en een
garage met bedrijfshal
Locatie: Kromhout 151
Datum besluit: 01 april 2019
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Activiteit: Monument, Sloop
Voor: het aanpassen van de kraanbaan
Locatie: Stadswerven Dordrecht
Datum ontvangst: 12 februari 2019
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: Bouw
Voor: het verplaatsen van een schutting
en het maken van een berging
Locatie: Azobé 110
Datum ontvangst: 31 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: Bestemmingswijziging
Locatie: Rhijnvis Feithstraat 2
Datum ontvangst: 01 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het legaliseren van een splitsing
van de woning
Locatie: Vrieseweg 56
Datum ontvangst: 01 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Kameleonring 34
Datum ontvangst: 02 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vergroten van de dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Graveerstift 23
Datum ontvangst: 03 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 2 dakkapellen op
het voordakvlak van de nog te realiseren
woning
Locatie: Zuidendijk 194
Datum ontvangst: 03 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Heelalstraat 48
Datum ontvangst: 03 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een vrijstaande
villa
Locatie: Laan van Braets 58 (bouwkavel 31 Wilgenwende)

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen reclame tegen de
gevel
Locatie: Merwedestraat 48 H
Datum ontvangst: 04 april 2019
Activiteit:
Voor: het plaatsen van een mobiele
berging
Locatie: Oranjelaan 19 Dordrecht
Datum ontvangst: 04 april 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de positie van de
geldautomaat
Locatie: Beverwijcksplaats 4
Datum ontvangst: 05 april 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het transformeren van de Kazerne
van kantoren naar woningen.
Locatie: Buiten Walevest 15 B
Datum ontvangst: 03 april 2019
Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning) (Uitgebreid)
Voor: melding brandveilig gebruik
Locatie: Noordendijk 252
Datum ontvangst: 04 april 2019
Activiteit: Brandveilig gebruik
(vergunning), Handelen in strijd met

Activiteit: Brandveilig gebruik
(vergunning), Handelen in strijd met
regels RO, Reclame (Uitgebreid)
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan en het plaatsen van reclame
Locatie: Achterom 65
Datum ontvangst: 02 april 2019
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het uitvoeren van graafwerkzaamheden Wantijbrug
Locatie: Wantijbrug Randweg N3
Dordrecht
Datum ontvangst: 03 april 2019
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,
vrijdag 12 april 2019

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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