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Heb je een leuk idee?
Vier 800 jaar Dordrecht met ons mee
In 2020 vieren we dat onze stad 800 jaar stadsrechten heeft. Het hele jaar door zijn er in de hele stad activiteiten
gericht op verleden, heden en toekomst. Stadsfeesten, een Schapenkoppenfeesten (een speciale editie van Big
Rivers) en een unieke tentoonstelling over Albert Cuyp in het Dordrechts Museum. Maar dat is zeker niet alles.
Ook jij kunt een feestje organiseren in jouw buurt of wijk.
Wijkbezoeken
In september en oktober gaan burgemeester en wethouders de wijken in. Ze vertellen dan meer over wat je kunt doen om in
aanmerking te komen voor subsidie om dat feestje in de maanden mei of juni 2020 ook echt te kunnen organiseren. Houd de
feestkar van 800 jaar Dordrecht in de gaten!

WIJKEN

DATUM

Wielwijk
2 september
Reeland
4 september
			
Nieuw Krispijn
10 september
			
Crabbehof
11 september
Dubbeldam
12 september
			
Staart
13 september
			
			
Sterrenburg
16 september
			
Oud Krispijn
18 september
			
			
Stadspolders
19 september
			
			
Noordflank
23 september
			
19e eeuwse schil
30 september
			
			
Binnenstad
2 oktober
			
			
			

TIJD

LOCATIE

WETHOUDER/BURGEMEESTER

16.00 – 18.00 uur
16.00 – 16.45 uur
17.00 – 18.00 uur
16.45 – 17.15 uur
17.30 – 18.15 uur
16.00 – 18.00 uur
16.00 – 16.45 uur
17.00 – 18.00 uur
15.00 – 15.30 uur
15.45 – 16.15 uur
16.30 – 17.00 uur
16.00 – 16.45 uur
17.00 – 18.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.45 – 17.15 uur
17.30 – 18.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.45 – 17.15 uur
17.30 – 18.00 uur
16.00 – 16.50 uur
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 18.30 uur
18.45 – 19.15 uur
19.30 – 20.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.35 – 17.00 uur
17.05 – 17.30 uur
17.35 – 18.00 uur

Admiraalsplein voor AH
Eemsteijnplein, voor de Nieuwe Hoop
Vogelplein bij Vogelnest 17.00 – 18.00 uur
Emmaplein
Trapveld hoek Nassauweg en Mauritsweg
Winkelcentrum Crabbehof
De Gravin, Vijverlaan 1004
Damplein
Wijkgebouw, Maasstraat
Parkeerplaats voor Jumbo en Aldi
Woon- en zorgcentrum De Merwelanden, Haringvlietstaat 515
Ontmoetingskerk, Slangenburg 3
e-Wheels, Sterrenburgpark, De Jagerweg
Speelplek hoek Jozef Israëlstraat en Jacob Marisstraat
Heijeplein
Voor Duurzaamheidscentrum Weizigt
Winkelcentrum Bieshof
Cruyff Court Suze Groeneweg-erf
Winkelcentrum Pearl Buck-erf
Energieplein thv het Energiehuis/Bioscoop
Otto Dickeplein bij de waterbushalte
Vrieseplein
Spuiboulevard, thv van DOOR
Voor het Onderwijsmuseum
Visbrug thv standbeeld gebroeders De Witt
Scheffersplein
Statenplein thv de fontein
Achterom thv de nieuwe KFC

Rik van der Linden
Piet Sleeking
Piet Sleeking
Wouter Kolff
Wouter Kolff
Marco Stam
Maarten Burggraaf
Maarten Burggraaf
Rik van der Linden
Rik van der Linden
Rik van der Linden
Peter Heijkoop
Peter Heijkoop
Piet Sleeking
Piet Sleeking
Piet Sleeking
Marco Stam
Marco Stam
Marco Stam
Peter Heijkoop
Peter Heijkoop
Maarten Burggraaf
Maarten Burggraaf
Maarten Burggraaf
Wouter Kolff
Wouter Kolff
Wouter Kolff
Wouter Kolff

Voorwaarden
Je kunt samen met jouw wijkbewoners
plannen maken voor een feest of activiteit in de maanden mei of juni 2020 in
jouw wijk. Hiervoor kun je een plan én
een subsidieaanvraag indienen (vóór 1
december 2019).
Voorwaarden voor de subsidie zijn onder
andere :
· 	er moet een relatie zijn met het
thema ‘Wat maakt Dordrecht zo
bijzonder?’ of ‘Wat of wie maakt mijn
wijk zo bijzonder?’
· 	het feest is gericht op samenwerking
en saamhorigheid in Dordrecht
· en alle (wijk)bewoners zijn welkom.
De volledige subsidieregeling vind je
op www.dordrecht800.nl
Ga vooral met jouw buurtbewoners aan
de slag en maak van 2020 een feest van
je wijk.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
Wist u dat u gemakkelijk op de
hoogte kunt blijven over besluiten
van de overheid die invloed hebben
op uw buurt? Met de e-mail service
van Over uw buurt krijg je berichten
over zaken als bouwplannen en
regelgeving direct in uw mailbox.
Op www.overuwbuurt.overheid.nl
staat hoe u zich kunt aanmelden.

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

Aman Hadish Hadgu		
01-07-1996		
17-07-2019
Andrade Pires, M		
18-08-1998		
25-07-2019
Arraudi, A			16-02-1988		17-07-2019
Baars, MGR		01-10-1989		17-07-2019
Hughes, S			19-05-1954		17-07-2019
Kraal, EC			30-04-1986		17-07-2019
Poerwoatmodjo, ES		14-03-1988		17-07-2019
Rosaria, HM		19-07-1984		17-07-2019
Stok, JJH			22-04-1988		17-07-2019
Toure, S			01-08-1983		24-07-2019
Visser, JJ			04-11-1967		17-07-2019
Wieringa, DS		02-02-1978		17-07-2019

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.
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Basisregistratie
Personen (BRP)
(vervolg)
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.

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 Verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: het organiseren van de
Swim to Fight Cancer Dordrecht op 31
augustus 2019
Locatie: Aardappelmarkt Dordrecht
Datum besluit: 22 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-357289
Omschrijving: het organiseren van een
kofferbakverkoop op 25 augustus 2019
Locatie: Otto Dickeplein 1 Dordrecht
Datum besluit: 23 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-357574
Omschrijving: het organiseren van een
kofferbakverkoop op 29 september 2019

Locatie: Otto Dickeplein 1 te
Dordrecht
Datum besluit: 23 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-357570

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.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat zij op 31 juli
2019 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden
ter plaatse van de locatie Kromhout 151161 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 zaak-

Kennisgeving beschikking Wet bodembescherming
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op grond van
artikel 29, eerste lid van de Wet bodembescherming (Wbb) heeft besloten dat er
op de locatie Achterhakkers / Sluisweg
Dordrecht sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging. Op grond
van artikel 37, eerste lid Wbb heeft hij tevens besloten dat de sanering niet spoedeisend is. Daarnaast maakt hij bekend
dat hij op grond van artikel 39, tweede lid
Wbb instemt met het saneringsplan voor
eerdergenoemde locatie.
Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-19-355759.
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 ingezien. 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

Sanering
Melding voorgenomen saneringswerkzaamheden Kromhout 151-161

Bodembescherming

nummer Z-19-357807.
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 gemeente 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 Algeme-

ne wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen
kan dan ook geen bezwaar of beroep
worden ingesteld.
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.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen via
(078) 770 85 85.

bestuursrecht kunnen belanghebbende(n)
bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen tegen dit besluit. Dit moet
geschieden binnen zes weken vanaf de
dag waarop het besluit verzonden is aan
de aanvrager, onder vermelding van “Bezwaar Wbb” in de linkerbovenhoek van
enveloppe. 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 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.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies
en Ondergrond, telefoon (078) 770 85 85.

Milieu
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Albert
Schweitzerplaats 41
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 Albert
Schweitzerplaats 41 Dordrecht
Locatie: Albert Schweitzerplaats 41
te Dordrecht
Datum ontvangst: 20 augustus 2019

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-358815.
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.

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

Voor: het plaatsen van een dakkapel
aan de voorgevel van de woning
Locatie: Bakema-erf 171
Datum besluit: 22 augustus 2019

Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Domela Nieuwenhuisweg 11
Datum besluit: 21 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigien van de (sub)brandcompartimentering
Locatie: Admiraalsplein 162
Datum besluit: 22 augustus 2019
Activiteit: Bouw

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: wijzigen gebruiksfunctie begane
grond naar wonen
Locatie: Reeweg Oost 23 Dordrecht
Datum besluit: 20 augustus 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Monument
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Grotekerksbuurt 31 B
Datum besluit: 23 augustus 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (1x Platanus x hispanica
(plataan)
Locatie: Vest naast nummer 86

Datum besluit:
19 augustus 2019
Geweigerde
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een carport
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 242
Datum besluit: 15 augustus 2019
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het aanleggen van een tijdelijke

bouwplaats
Locatie: Baanhoekweg 50
Datum besluit: 22 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van buitenunit aan
de zijmuur
Locatie: Papeterspad 30
Datum besluit: 22 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het omzetten van winkelruimte
naar woonruimte
Locatie: Wijngaardstraat 1
Datum besluit: 23 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Adriaan v Bleijenburgstr 22
Datum besluit: 21 augustus 2019
Inzage
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantoor-

uren 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.
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
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
Voor: het installeren van Softs Point
reclame-systeem op de voorgevel
Locatie: Albert Schweitzerplaats 25
Datum besluit: 20 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van wooncomplex
met het optoppen van 3 bergingsblokken
Locatie: Provincialeweg 70
Datum besluit: 20 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het wijzigen van een werkplaats
naar benedenwoning
Locatie: Helmersstraat 27
Datum besluit: 19 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verbouwen en uitbreiden van
de uitbreiding productieruimte
Locatie: Pieter Zeemanweg 17
Datum besluit: 20 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 verbouwen van het pand
Locatie: Singel 385
Datum ontvangst: 16 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een transparante
en wegschuifbare balkonbeglazing.
Locatie: Overkampweg 403
Datum ontvangst: 20 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van kunststof
kozijnen
Locatie: Elfhuizen 2
Datum ontvangst: 21 augustus 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Van den Broek-erf 296
Datum ontvangst: 22 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het splitsen van de woning in 2
wooneenheden
Locatie: Vossiusstraat 81
Datum ontvangst: 16 augustus 2019

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van 2 in- en
uitritten
Locatie: Spirea 7
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) commis-

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 populus x canadensis (Canada populier))
Locatie: Loswalweg, nabij Makoré
16
Datum ontvangst: 23 augustus 2019

sie behandelt in principe de aanvragen van complexere bouwplannen; van be-

Activiteit:
Voor: aanvraag aanpassing omgevingsvergunning brandveilig gebruik Henri
Polakstraat 7 Dordrecht
Locatie: Henri Polakstraat 7
Datum ontvangst: 14 augustus 2019

ria, die in de Welstandsnota zijn opgenomen.

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.

wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de

Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
donderdag 29 augustus 2019

schermde 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 sneltoetscrite-

Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stadskantoor. De agenda
gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstandsen Monumentencommissie te vinden.

Colofon
Redactie
Afdeling Communicatie,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

E-mail:
gemeentenieuws@dordrecht.nl
Eindredactie:
Hamid Amaziane
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