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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.

Algemene Plaatselijke Vergunningen
Verleende vergunningen
Omschrijving: het exploiteren van een
horecabedrijf
Locatie: Blauwpoortsplein 13
Dordrecht
Datum besluit: 09 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-354460
Omschrijving: het houden van de Pasar
Malam Istimewa van 11 t/m 14 augustus 2019
Locatie: Statenplein, Sarisgang,
Statenplaats, plein bij Achterom
& Raamstraat, Dordrecht
Datum besluit: 09 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-356391
Omschrijving: het organiseren van
Race-kids op 18 augustus op het parkeerterrein van FC Dordrecht
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 09 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-354633
Omschrijving: het organiseren van
diverse evenementen van 10 tot 31
augustus 2019
Locatie: Maasstraat 23 Dordrecht
Datum besluit: 06 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-356344

Omschrijving: het houden van een
kinderfeest op 11 september 2019
Locatie: Statenplein Dordrecht
Datum besluit: 09 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-355159
Omschrijving: het exploiteren van een
horecabedrijf
Locatie: Statenplein 149-150
Dordrecht
Datum besluit: 06 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-356294
Omschrijving: ontheffing sluitingstijden
Locatie: Statenplein 149-150
Dordrecht
Datum besluit: 06 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-356333
Omschrijving: het exploiteren van een
terras
Locatie: Steegoversloot 189
Dordrecht
Datum besluit: 06 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-354627
Omschrijving: het wijzigen van de
drank- en horecavergunning i.v.m.
toevoegen terras
Locatie: Steegoversloot 189
Dordrecht

Datum besluit: 06 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-356691
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.

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

Abdi, MM

14-05-1993

08-05-2019

Amhamdi, O

28-07-1982

11-07-2019

Brouwer, KW

20-06-1987

11-07-2019

Dialundama, H

15-03-1977

11-07-2019

van Doeveren, NJ

04-05-1936

11-07-2019

Şentürk, A

10-12-1978

16-04-2019

Frans, CG

12-02-1986

18-06-2019

Ben Maatoug, M

16-05-1941

02-07-2019

Nawrath, KA

27-04-1971

11-07-2019

Salkiç, M

15-06-1980

05-07-2019

Samodal, RG

29-05-1975

05-07-2019

Zeamari, M

02-10-1979

11-07-2019

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 6 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.

Milieu
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Laan van
Braets 124

Activiteit: Beperkte Milieutoets
Voor: Het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem buiten inrichtingen.

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

Locatie: Laan van Braets 124 te
Dordrecht
Datum ontvangst: 19 juli 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-357218.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid,
Telefoon (078) 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de
aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter
heeft.

Omgevingsrecht
Z-19-354139
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben
besloten de omgevingsvergunning
die op 30 juni 2011 verleend is aan
De Visser Dordrecht Holding B.V. gelegen aan de Van Leeuwenhoekweg
21 te Dordrecht, in te trekken. Het
verzoek, ingediend door Jansen
Recycling Group B.V. is ontvangen op
22 mei 2019 en betreft het beëindigen van de activiteiten van De Visser
Dordrecht Holding B.V. De inrichting
Jansen Recycling Group B.V. zal zich
vestigen op het terrein aan de Van
Leeuwenhoekweg 21 te Dordrecht.

De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan
de Wittstraat 140 te Dordrecht. Via
telefoonnummer (078)770 85 85
kunt u een afspraak maken.
Beroep
Tegen de beschikking kan door
belanghebbenden bezwaar worden
aangetekend bij burgemeester en
wethouders van Dordrecht, Postbus
8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van
artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor
het indienen van een beroepschrift
6 weken. De termijn vangt ingevolge
artikel 6:8, vierde lid van die wet, aan
met ingang van de dag waarna de
beschikking ter inzage is gelegd. Het
bezwaarschrift moet zijn voorzien
van een handtekening en in elk geval
bevatten: naam, adres, telefoon-

nummer en eventueel e-mailadres
van de indiener, de dagtekening
een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en
de reden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van
een beroepschrift is verstreken. Het
indienen van een beroepschrift stelt
de werking van de beschikking niet
uit. Als belanghebbenden niet willen
dat de beschikking in werking is in
afwachting van de beroepsprocedure, kan bij onverwijlde spoed een verzoek om een voorlopige voorziening
worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam). De
beschikking stelt dan niet in werking
voordat de Voorzieningenrechter een
uitspraak heeft gedaan.

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning ‘kleine bouwwerken’ aanvragen in Dubbeldam
of Stadspolders? Doe dat eenvoudig en snel (8 werkdagen) via Blitts.
Lees de voorwaarden op www.dordrecht.nl/omgevingsvergunning

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:

Reguliere voorbereidingsprocedure

Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de kozijnen
Locatie: Kromhout 123
Datum besluit: 05 augustus 2019

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 6 zonnepanelen
op het dak van het huis
Locatie: Stooplaan 42
Datum besluit: 06 augustus 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van de woning met
aanbouw
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 102
Datum besluit: 09 augustus 2019

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO 00198906
Voor: Het splitsen van de bestaande woning in een beneden- en bovenwoning
Locatie: Riouwstraat 41
Datum besluit: 06 augustus 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.

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Locatie: Barkstraat 18
Datum besluit: 09 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Krommedijk 113
Datum besluit: 09 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van de 2e verdieping
Locatie: Romboutslaan 34
Datum besluit: 09 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het (bouwkundig) splitsen van het
pand in 2 appartementen
Locatie: Kromhout 111
Datum besluit: 09 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een overkapping
en een erfafscheiding
Locatie: Werkenmondestraat 8
Datum besluit: 06 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van vier
houtopstanden (een wilg, twee coniferen
en een prunus))
Locatie: Torenstraat 6
Datum besluit: 05 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: Het vellen of doen vellen van één
houtopstand (1x Fraxinus excelsior (es))
Locatie: Vissersdijk, ter hoogte van
nummer 17.
Datum besluit: 05 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (Ulmus x hollandica ‘Dampieri’ (Hollandse iep))
Locatie: Boomstraat t.h.v. nr 27
Dordrecht
Datum besluit: 06 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen en of doen vellen van
een houtopstand (1 x Platanus x hispanica (plataan))
Locatie: Callenburghstraat 2
Datum besluit: 08 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand 1 x Taxodium Distichum
(moerascipres))
Locatie: Sluisweg 1
Datum besluit: 08 augustus 2019
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen
omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:

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, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het legaliseren van een erfafscheiding alsmede het bouwen van een
tuinhuis
Locatie: Van Aerssenstraat 1
Datum besluit: 09 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verbouwen van het pand alsmede het resliseren van 9 woningen
Locatie: Voorstraat 280
Datum besluit: 08 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Werk of
werkzaamheden uitvoeren
Voor: het renoveren, verbouwen en
uitbreiden van het gemaal
Locatie: Loswalweg 2
Datum besluit: 06 augustus 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Reclame
Voor: het aanbrengen van een tijdelijke
reclamevoorziening
Locatie: Slikveld 52
Datum besluit: 06 augustus 2019
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van uitvalschermen
Locatie: Boomstraat 33
Datum ontvangst: 18 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het verkleinen van het raamvenster
Locatie: Aletta Jacobs-erf 582
Datum besluit: 02 augustus 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van raamisolatie
Locatie: Vrieseweg 78
Datum ontvangst: 15 mei 2019

Activiteit: Bouw
Voor: Het plaatsen van twee dakkapellen
in het achterdakvlak
Locatie: Kinkelenburg 86
Datum besluit: 05 augustus 2019

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het aanpassen van een bestaande
schuur
Locatie: Windsingel 20 Dordrecht
Datum ontvangst: 24 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het verlengen van het viaduct KW6
Locatie: Rijksweg A16 Dordrecht
Datum besluit: 05 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een warmtestation
Locatie: Sperwerstraat 57
Datum besluit: 05 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de brandcompartimentering
Locatie: Provincialeweg 106 en 110
Datum besluit: 05 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Stevenshof 61
Datum besluit: 08 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nieuwe
voordeur
Locatie: Mauritsweg 13
Datum besluit: 09 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het transformeren van kantoor en
2 woningen naar 5 woningen
Locatie: Blekersdijk 1
Datum besluit: 05 augustus 2019

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Kap, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het realiseren van 2 parkeerplaatsen
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 102
Datum ontvangst: 18 juni 2019
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van een ledscherm op
een bedrijfspand / showroom

Locatie: Mijlweg 27
Datum ontvangst: 01 juli 2019
Activiteit: Monument
Voor: het repareren van het dak (Monument)
Locatie: Voorstraat 363 A
Datum ontvangst: 03 juli 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 plaatsen van een nieuw raamkozijn in de zijgevel van de woning
Locatie: Weegschaal 39
Datum ontvangst: 31 juli 2019
Voor: het maken van een dakterras op
het plat dak achtergevel woning
Locatie: Chico Mendesring 437
Datum ontvangst: 01 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het legaliseren en wijzigen van de
bestemming van industriefunctie naar
woonfunctie
Locatie: Mariastraat 13
Datum ontvangst: 02 augustus 2019
Activiteit: Bouw 00204936
Voor: het aanbouwen van een tweelaagse aanbouw aan de achterzijde van
woning
Locatie: Oudendijk 66
Datum ontvangst: 02 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van nieuwe kozijnen
Locatie: Kromme Elleboog 41
Datum ontvangst: 05 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen aan
de zijgevel van de woning
Locatie: Elzenlaan 37
Datum ontvangst: 07 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een erfafscheiding
Locatie: Mildenburg 47
Datum ontvangst: 02 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met
regels RO, Inrit/Uitweg, Monument
Voor: het realiseren van 4 appartementen aan de Achterhakkers en 5 eengezinswoningen aan de Sluisweg

Locatie: S.M. Hugo van Gijn / Achterhakkers en Sluisweg Dordrecht
Datum ontvangst: 01 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het verbouwen van de panden tot 2
winkelruimtes en 14 woningen
Locatie: Voorstraat 302 - 306
Dordrecht
Datum ontvangst: 02 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van reclame-uitingen, alsmede het plaatsen van een
condensor
Locatie: Albert Schweitzerplaats 41
Datum ontvangst: 31 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een boom
Locatie: Vest 169
Datum ontvangst: 02 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Ulmus x hollandica
‘Dampieri’ (Hollandse iep))
Locatie: Boomstraat t.h.v. nr 27
Dordrecht
Datum ontvangst: 05 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een kersepruim
Locatie: Twintighoevenweg 45
Datum ontvangst: 09 augustus 2019
Activiteit: Reclame
Voor: het plaatsen van gevelreclame, zuil
en ander bewegwijzering
Locatie: Mijlweg 83
Datum ontvangst: 05 augustus 2019
Activiteit: Weg aanleggen of veranderen
Voor: het aanleggen van wegen in verband met het bouwrijpmaken
Locatie: Sitterstraat Dordrecht
Datum ontvangst: 29 juli 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,
donderdag 15 augustus 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.
Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen of afscheidingen, dan bekijkt een ambtenaar het bouwplan. Dit zal doorgaans de secretaris van de commissie zijn. Het plan wordt dan getoetst aan de zogenoemde sneltoetscriteria, die in de Welstandsnota zijn opgenomen.
Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie 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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