Gemeentenieuws
22 augustus 2019

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.

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.

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 overheids		 instantie(s) u bekendmakingen wenst te ontvangen.
		 U kunt deze instellingen later eventueel aanpassen;
•	Stap 4: kies voor “locatiespecifieke bekendmakingen” én
“algemene bekendmakingen”;
• 	Stap 5: Controleer uw gegevens en klik op
		“aanmelden e-mailservice”.

Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)

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.

Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te
wijzigen van:

Naam

Algemene Plaatselijke Verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: ontheffing geluid werkzaamheden van 23 tot 27 augustus 2019
aan het spoor op het emplacement
Locatie: Dokweg Dordrecht
Datum besluit: 15 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-355345
Omschrijving: het houden van een
rommelmarkt (Poldermarkt 2019) op 21
september 2019 op parkeerplaats achter
Dudok-erf
Locatie: Dudok-erf Dordrecht
Datum besluit: 13 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-356390
Omschrijving: ontheffing geluidhinder
vervangen verkeersregelinstallatie van 19
augustus t/m 4 september 2019 kruising
Krommedijk-Transvaalstraat-Crayensteynstraat
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 15 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-358071
Omschrijving: het houden van een
sponsorloop op 14 september 2019 in de
Dordtse Biesbosch
Locatie: gemeente Dordrecht

De burgemeester van de gemeente Dordrecht maakt bekend ingevolge artikel
2, eerste en tweede lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht medewerking
te verlenen aan de te volgen procedure
inzake het verzoek van Stedin Netten B.V.
en Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin).
Het gaat om een verzoek van Stedin aan
de minister van Infrastructuur en Water-

• een grijze aanhanger zonder kenteken
in de Borneostraat.

Datum uitschrijving

Adaszkiewicz, KT

27-07-1995

16-07-2019

van Dijk, E

11-02-1990

15-07-2019

Dziubka, MA

12-04-1991

16-07-2019

Kromoredjo, RS

05-03-1969

16-07-2019

Liwak, L

18-07-1990

16-07-2019

Marcellin, F

14-04-1988

11-07-2019

Datum besluit: 16 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-357337

Mercan, A

02-01-1964

16-07-2019

Omschrijving: ontheffing geluidhinder
vervangen verkeersregelinstallatie van 19
augustus t/m 4 september 2019 kruising
spoorwegovergang-Reeweg Oost
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 15 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-358068

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.

Mook, RL

27-11-1989

08-07-2019

Nagel, D

18-11-1993

17-06-2019

Redan, JRN

10-06-2000

08-07-2019

Rosenkrands, AB

02-06-1984

05-07-2019

Sejdić, A

23-09-1998

11-07-2019

Sneper, JD

20-12-1971

15-07-2019

Snijders, CJA

30-12-1962

15-07-2019

Teresa Gonzalez, M

22-03-1990

17-06-2019

Verspuij, Y

03-01-1962

15-07-2019

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.

van der Wielen, R

30-07-1984

08-07-2019

Zimmerman, RCGH

08-12-1968

17-07-2019

Omschrijving: een Drank- en horecavergunning
Locatie: Houttuinen 32C Dordrecht
Datum besluit: 15 augustus2019
Zaaknummer: Z-19-354538
Omschrijving: ontheffing van de openings- en sluitingstijden op 26 en 27
augustus 2019 van 00.00 - 03.00 uur
Locatie: Noordendijk 148 Dordrecht
Datum besluit: 16 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-357332
Omschrijving: ontheffing eenmalige openings- en sluitingstijden op 19 augustus
2019 van 00.00 - 03.00 uur in verband
met de afterparty van het Palm Parkies
Festival
Locatie: Noordendijk 148 Dordrecht

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.

staat tot oplegging van een gedoogplicht
ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht aan de rechthebbenden van het
perceel kadastrale gemeente Dordrecht,
sectie N, nummer 4934 voor de instandhouding van de openbare energievoorziening op de grond van de genoemde
percelen van rechthebbenden.
Inzage
Het verzoek met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 26 augustus 2019 tot
en met 9 september 2019 ter inzage bij
de gemeente Dordrecht, Spuiboulevard

300 te Dordrecht. De rechthebbenden
van de percelen, waarop het verzoek
tot oplegging van een gedoogplicht
betrekking heeft, hebben deze stukken
ontvangen en zijn tevens uitgenodigd
voor onderstaande hoorzitting.
Openbare hoorzitting
Op vrijdag 20 september om 11.00 uur
vindt een openbare hoorzitting plaats in
het Ypsilon Park, Floris Grijpstraat 2 te
Den Haag. Tijdens deze zitting kunnen
bezwaren kenbaar worden gemaakt en
kan worden overlegd met Stedin.

Bestuursdwang
Het college van de gemeente Dordrecht
heeft op 13 augustus 2019 besloten om
een last onder bestuursdwang op te
leggen met betrekking tot:

Geboren

Datum besluit: 13 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-355955

Hoorzitting
Hoorzitting verzoek Stedin
toepassing Belemmeringenwet
Privaatrecht ten laste van
percelen aan de Overkampweg

Bekendmakingen ook
elektronisch gepubliceerd

Verwijderen
Deze aanhangwagen 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
op de aanhangwagen zich via telefoonnummer 14078 melden bij Team
Handhaving. Na overlegging van de
eigendomspapieren en betaling van de
ambtelijke voorbereidingskosten, de kos-

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.
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Bestuursdwang (vervolg)
ten 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.

Ontwerpbestemmingsplan
een voorlopige voorziening (tijdelijke
beslissing) te treffen.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met ingang
van de dag na bekendmaking. Het 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

Burgemeester en wethouders hebben
op 1 augustus 2019 bekend gemaakt dat
met ingang van 5 augustus 2019 het
concept ontwerpbestemmingsplan “Amstelwijck 2020” voor inspraak ter inzage
ligt. De termijn eindigt op 16 september
2019.

Mileu
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Grotekerksbuurt 53
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende melding in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Activiteit: Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Grotekerksbuurt 53, Dordrecht
Locatie: Grotekerksbuurt 53 te Dordrecht
Datum ontvangst: 31 juli 2019
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-19-357947.
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.
Activiteitenbesluit milieubeheer
Vierlinghstraat 24
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende melding in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Activiteit: Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Vier-

linghstraat 24, Dordrecht
Locatie: Vierlinghstraat 24 te DORDRECHT
Datum ontvangst: 27 juni 2019
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-19-356048.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen worden ingewonnen bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Telefoonnummer (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.

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
Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een nokverhoging
Locatie: Viottakade 122
Datum besluit: 13 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nokverlegging
Locatie: Herradesstraat 38
Datum besluit: 13 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van een glazen
balustrade in de voorgevel op de eerste
verdieping alsmede het realiseren van
dakterras aan achterzijde van de woning
Locatie: Oudendijk 118 B
Datum besluit: 14 augustus 2019

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een distributiecentrum met kantoren
Locatie: Toermalijnring 1500
Datum besluit: 16 augustus 2019
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het maken van een inrit
Locatie: Lange Breestraat 48
Datum besluit: 14 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (een Aesculus (paardenkastanje))
Locatie: Singel 349
Datum besluit: 12 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen en of doen vellen van
acht houtopstanden (4 x Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (bolacacia), 2 x
Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn),
1 x Prunus padus (vogelkers), 1 x Salix
alba (schietwilg))
Locatie: Hofje de Hoop 1
Datum besluit: 13 augustus 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nieuw raamkozijn in de zijgevel van de woning
Locatie: Weegschaal 39
Datum besluit: 16 augustus 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van één
houtopstand (1x Fraxinus excelsior
‘Glorie (es))
Locatie: Laantje van Middenhoeve
t.h.v. nummer 4
Datum besluit: 15 augustus 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Zuidendijk 165
Datum besluit: 16 augustus 2019

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een carport
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 242
Datum besluit: 15 augustus 2019

Inspraak concept ontwerpbestemmingsplan “Amstelwijck 2020”
(herhaalde kennisgeving)

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een kersepruim
Locatie: Twintighoevenweg 45
Datum besluit: 12 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 telefoon
(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.
Ontwerpbesluit ter inzage
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: verplaatsing en restauratie van

Het plangebied maakt deel uit van de zogenaamde Spoorzone, waar de gemeente
veel woningen wenst te realiseren. Het
plangebied wordt begrensd door de
Reeweg Zuid, de wijk Dordtse Hout, het
spoor en de N3, de Kilweg en de A16. Het
bestaat uit de volgende deelgebieden: de
Refaja-locatie (noordelijke deel), Smitzigt
(voormalige kwekerij van Stadsbeheer) en
de naastgelegen boomgaard, Amstelwijck
Midden (voornamelijk sportvelden) en
Amstelwijck Spoorzone (gecombineerde
oostelijke zone noord en zuid).
Het bestemmingsplan is opgesteld als
een zogenaamd bestemmingsplan met
verbrede reikwijdte. Dat wil zeggen dat
meer thema’s geregeld kunnen worden
dan gebruikelijk. Een voorbeeld hiervan
is klimaatadaptie. Het is namelijk de
ambitie van de gemeente dat deze wijk
klimaatbestendig wordt. Daarnaast is het
plan juridisch anders vormgegeven dan
een “gewoon” bestemmingsplan. Dit uit
zich met name in een globaal kaartbeeld;
de woningbouwplannen zijn bij schrijven
van dit bestemmingsplan namelijk nog
niet bekend. De regels bieden de waarborgen voor de gewenste kwaliteit en
ontwikkeling van het gebied.

Het bestemmingsplan is nog niet tot
achter de komma klaar. Desalniettemin
wenst de gemeente u nu al te laten
kennismaken met dit bestemmingsplan,
voordat het formeel in de loop van dit
jaar als ontwerpbestemmingsplan ter
inzage wordt gelegd. De gemeente is ook
benieuwd naar uw reactie.
Het concept ontwerpbestemmingsplan
kan tot en met 16 september 2019 tijdens
de openingsuren worden ingezien in
de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300). Het plan kan ook via www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen worden
bekeken.
Inloopavond
Op 3 september 2019 van 19 uur tot 21
uur zal er een inloopavond over dit nieuwe bestemmingsplan worden gehouden.
Om 19.15 uur en om 20.15 uur vindt er
een presentatie plaats. De locatie is: Verenigingsruimte PGW, Laan van Londen
1330, 3317 DA Dordrecht.
Tot en met 16 september 2019 kunnen
– bij voorkeur schriftelijke – reacties worden ingediend (adres: Cluster Ruimtelijke
Kwaliteit, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht)
onder vermelding van: “inspraakreactie concept ontwerpbestemmingsplan
Amstelwijck 2020”.
Voor het indienen van mondelinge
reacties dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk
5 september 2019, een telefonische
afspraak te worden gemaakt, telefoon
(078) 770 49 02. Ingekomen reacties
worden betrokken bij het opstellen van
het ontwerpbestemmingsplan.

Bodembescherming
Kennisgeving beschikking
Wet bodembescherming
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat zij op grond van
artikel 29, eerste lid van de Wet bodembescherming (Wbb) heeft besloten dat
er op de locatie Grevelingenweg 1 te
Dordrecht sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging. Op grond
van artikel 37, eerste lid Wbb heeft zij
besloten dat de sanering niet spoedeisend is. Daarnaast maakt zij bekend dat
zij op grond van de artikel 39, tweede lid
Wbb instemt met het saneringsplan voor
eerdergenoemde locatie.
Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-19-357091.
Inzage
De beschikking en de overige van belang
zijnde stukken liggen, tot zes weken na
publicatie van het besluit, ter inzage bij
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht,
waar de stukken elke werkdag van 09.00
uur tot 16.00 uur kunnen worden inge-

zien. U kunt de stukken ook opvragen
door een e-mail te sturen aan: bodemsanering@ozhz.nl.
Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende bij ons een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen tegen dit Besluit.
Dit moet geschieden binnen zes weken
na publicatie van het besluit, onder
vermelding van “Bezwaar Wbb” in de
linkerbovenhoek van enveloppe. Het
bezwaar dient te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders
van gemeente Dordrecht, p/a Service
Centrum Drechtsteden, ter attentie
van afdeling JKC, Postbus 619, 3300 AP
Dordrecht.
Tevens kan er bij de Voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd ingevolge artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer
juncto artikel 2 van bijlage 2: bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak van de
Algemene wet bestuursrecht.

Omgevingsvergunningen (vervolg)
oranjerie met washuis
Locatie: Van Baerleplantsoen 22, 26,
30 en 30A
Datum verzonden: 05 augustus 2019

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 9 augustus 2019 tot en met 20 september 2019
ter inzage in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300. De stukken kunnen
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
worden ingezien met of zonder
afspraak:
- maandag t/m woensdag van 08:30
uur tot 17:00 uur;
- donderdag van 08:30 uur tot 19:30
uur;
- vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam
van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.
Bezwaar
Vanaf de dag van de ter inzage legging
kan een ieder 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.
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 realiseren van 5 appartementen
Locatie: Vrieseweg 50
Datum besluit: 14 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het inrichten van een terras in de
achtertuin
Locatie: Wijnstraat 153
Datum besluit: 16 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het toegankelijk maken van de
bovenwoning
Locatie: Wijnstraat 215-217
Datum besluit: 13 augustus 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 realiseren van een afdak en
carport
Locatie: Groenekruislaan 59
Datum ontvangst: 07 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 2 buitenunits
aan de zijmuur
Locatie: Papeterspad 30
Datum ontvangst: 08 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een uitgifteau-

tomaat
Locatie: Grafelijkheidsweg 6
Datum ontvangst: 09 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van een luifel
Locatie: Rijnstraat 28
Datum ontvangst: 12 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een airco
Locatie: Zuidendijk 165
Datum ontvangst: 14 augustus 2019

Voor: het plegen van onderhoud en
aanpassen van de woning naar huidige
maatstaven
Locatie: Groenmarkt 24
Datum ontvangst: 08 augustus 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 22 augustus 2019

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Adriaan v Bleijenburgstr 22
Datum ontvangst: 13 augustus 2019

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.

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van één
houtopstand (1x Fraxinus excelsior
‘Glorie (es))
Locatie: Laantje van Middenhoeve
t.h.v. nummer 4
Datum ontvangst: 13 augustus 2019

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 Welstandsen Monumentencommissie te vinden.

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (1x Platanus x
hispanica (plataan))
Locatie: Vest naast nummer 86
Datum ontvangst: 15 augustus 2019

Colofon

Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van kozijnen
Locatie: Houttuinen 16
Datum ontvangst: 15 augustus 2019

Activiteit: Monument
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