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Last onder bestuursdwang
Het college van de gemeente Dordrecht
heeft op 23 juli 2019 besloten om een
last onder bestuursdwang op te leggen
met betrekking tot:

de overtreding, de kosten voor het
wegslepen en de stalling kan de rechthebbende het bovengenoemde voertuig
terugkrijgen.

• een bruine aanhangwagen zonder
kenteken op het Park-Trust industrieterrein.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6
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 tenminste bevatten: uw naam en
adres, de datum, de omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt
en de reden van uw bezwaar.

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 kosten van het proces-verbaal van

Basisregistratie Personen (BRP)
van de Rechtbank Rotterdam, postbus
50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken
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

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 het schrijven van dit bestemmingsplan namelijk nog niet bekend.
De regels bieden waarborging voor de
gewenste kwaliteit en ontwikkeling
van het gebied.
Het bestemmingsplan is nog niet tot
achter de komma klaar. Toch 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

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

Naam

Inspraak concept ontwerpbestemmingsplan
‘Amstelwijck 2020’
Burgemeester en wethouders maken
op grond van de Inspraakverordening bekend dat met ingang van 5
augustus 2019 het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Amstelwijck 2020’
ter inzage ligt.

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

kan ook via www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen worden bekeken.
Begin september zal er een inloopavond over dit nieuwe bestemmingsplan plaatsvinden. Dan kunt u
hierover met de gemeente in gesprek
gaan en uw eventuele vragen stellen.
Nader bericht hierover volgt.
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’.

Geboren

Datum uitschrijving

Ahmedov, AK

30-09-1973

24-06-2019

Brandse, S

25-04-1981

19-06-2019

Broer, M

04-11-1996

06-06-2019

Hasanov, SR

24-01-1981

24-06-2019

Kant, RA

11-07-1984

25-06-2019

Kinicka, KJ

15-02-1996

24-06-2019

Klous, N

14-07-1995

20-06-2019

Köse, A

02-03-1988

24-06-2019

Loksztat, AM

23-10-1983

24-06-2019

Luiken, LA

03-07-1960

24-06-2019

Pronk, JH

08-09-1970

24-06-2019

Silva, LB

21-10-2017

24-06-2019

Veldhuis, DD

20-09-1998

27-06-2019

Velikov, PS

07-04-1986

24-06-2019

Virginie, EJ

12-04-1977

19-06-2019

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 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.

Voor het indienen van mondelinge
reacties dient u tijdig, bij voorkeur
uiterlijk 5 september 2019, een telefonische afspraak te worden gemaakt
via (078) 770 4902.
Ingekomen reacties worden betrokken bij het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan.

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.

Winkeltijdenwet
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht hebben ontheffing verleend
aan:
Alle winkels te Dordrecht voor openstelling op zondag 22 december 2019
tussen 10.00 uur en 12.00 uur en op
zondag 29 december 2019 tussen
10.00 uur en 12.00 uur. Het betreft een
ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden Dordrecht. Deze dagen zijn van
grote betekenis voor zowel winkels als
consumenten ten behoeve van inko-

Verkeersbesluit
pen voor de feestdagen. De ontheffing
wordt verleend ten behoeve van spreiding van de verwachte (verkeers)drukte
op deze dagen. Dit besluit is inmiddels
ter kennis van aanvragers gebracht.
Tegen bovenstaand besluit kan een
belanghebben¬de op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending aan de aanvrager
een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van 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
president van het college van beroep
voor het bedrijfsleven (CBB), postbus
20021, 2500 EA Den Haag.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen
bij de gemeente Dordrecht, Stadskantoor, telefoonnummer (078) 770
4888.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten:
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Krispijnseweg ter hoogte van huisnummer 241;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Mildenburg ter hoogte van huisnummer 68;
- Intrekken verkeersbesluit en opheffen verplichte rijrichting Weeskinderendijk Beneden;

- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op het Hermann
Hesse-erf ter hoogte van huisnummer 72;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Vissersdijk ter hoogte van huisnummer 33;
- Instellen parkeerverbod parallel aan
het spoor langs de Laan der Verenigde Naties tussen de Max Gootelaan
en Laan der Verenigde Naties 275.
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Verkeersbesluit (vervolg)
Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten
staat op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

het besluit heeft genomen. U dient
uw bezwaarschrift te richten aan het
college van burgemeester en wethouders, postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u binnen 6 weken na
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar
maken bij het bestuursorgaan dat

Op grond van artikel 6:5 van de
Algemene wet bestuursrecht moet
het bezwaarschrift ondertekend zijn.
Verder moet het tenminste bevatten:

uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt en de reden van uw
bezwaar. Wilt u 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
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-

recht. 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.

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 plaatsen van een dakkapel in
het voordakvlak van de woning
Locatie: Van Blanckenburgstraat 67
Datum besluit: 12 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Locatie: Mina Krüseman-erf 218
Datum besluit: 12 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een opbouw
Locatie: Selma Lagerlöf-erf 198
Datum besluit: 15 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de begane
grondvloer
Locatie: Albertine Agnesstraat 2
Datum besluit: 16 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Arentsburg 101
Datum besluit: 16 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Assumburg 111
Datum besluit: 16 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Brittenburg 74
Datum besluit: 17 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakterras in het
huidige schuine dak
Locatie: Gravenstraat 22
Datum besluit: 17 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het slopen van een bouwwerk en
het bouwen van een bijgebouw
Locatie: Haringvlietstraat 22
Datum besluit: 17 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Minnaertweg 14
Datum besluit: 17 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Joop den Uylstraat 23
Datum besluit: 17 juli 2019

Datum besluit: 15 juli 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: wijziging van het bestemmingsplan
ten behoeve van een terras
Locatie: Admiraalsplein 92
Datum besluit: 18 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van kunststof kozijnen
Locatie: Cannenburg 147
Datum besluit: 19 juli 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Acer pseudoplatanus
(gewone esdoorn))
Locatie: Vest 86
Datum besluit: 12 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwkundig splitsen van het
pand in 2 appartementen
Locatie: Vrieseweg 62
Datum besluit: 19 juli 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen en of doen vellen van een
houtopstand (een esdoorn)
Locatie: Singel 272
Datum besluit: 15 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel in
het voordakvlak van de woning
Locatie: Walenburg 69
Datum besluit: 19 juli 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen en of doen vellen van
twee houtopstanden (een den en een
loofboom)
Locatie: Stooplaan 14
Datum besluit: 16 juli 2019

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een nieuwe camperstalling
Locatie: Kerkeplaat 2 ongenummerd
Datum besluit: 16 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het wijzigen van het pand van
detailhandel naar horeca, alsmede het
plaatsen van een afvoerkanaal tegen de
zijgevel
Locatie: Voorstraat 258 A
Datum besluit: 17 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument, Sloop
Voor: het verzoek om wijziging van het
bestemmingsplan
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 104 B
Datum besluit: 15 juli 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het realiseren van een doorbraak in
een woning op de begane grond
Locatie: Cornelis van Beverenstraat
15
Datum besluit: 17 juli 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het intern verbouwen van het pand
Locatie: Nieuwe Haven 29-30
Datum besluit: 18 juli 2019
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het vervangen van de handelsreclame
Locatie: Brouwersdijk 34
Datum besluit: 19 juli 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Locatie: Van Eesterenplein 105

Activiteit: Monument
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Singel 203
Datum besluit: 19 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Iepenlaan 1
Datum besluit: 24 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van een kantoorruimte
naar een woning
Locatie: Jacob Catsstraat 81
Datum besluit: 25 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Drakensteynlaan 35
Datum besluit: 26 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een nokverhoging
aan de achterzijde en dakkapel aan de
voorzijde
Locatie: Eikenlaan 92
Datum besluit: 26 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de reclame-omlijsting van de pinautomaat
Locatie: Krommedijk 2
Datum besluit: 26 juli 2019
Activiteit: Bouw, Brandveilig gebruik
(vergunning), Handelen in strijd met
regels RO, Reclame
Voor: het verzoek om wijziging gebruik en
het plaatsen van reclame
Locatie: Achterom 65
Datum besluit: 23 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verbouwen van het pand

Locatie: Varkenmarkt 17
Datum besluit: 23 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van cameramasten en
slagbomen ten behoeve van de beveiliging op het bedrijventerrein Louterbloemen
Locatie: ‘s-Gravendeelsedijk nabij
huisnummer 10 / Van Leeuwenhoekweg nabij huisnummer 21 /
bedrijventerrein Louterbloemen
Datum besluit: 26 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het realiseren van een winkelwoning
Locatie: Voorstraat 337-339
Datum besluit: 24 juli 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het beletteren op de buitenkant van
het Energiehuis
Locatie: Noordendijk 148
Datum besluit: 25 juli 2019
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van reclame
Locatie: Slangenburg 8
Datum besluit: 26 juli 2019
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het vervangen van de handelsreclame
Locatie: Van Oldenbarneveltplein 63
Datum besluit: 22 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Acer pseudoplatanus
(gewone esdoorn))
Locatie: Nieuwe Merwedeweg
Datum besluit: 23 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van 28
houtopstanden (15 Fraxinus excelsior
(gewone es) en (13 Acer pseudoplatanus
(gewone esdoorn))
Locatie: aan de Oever van het Wantij,
achter Oranjelaan 1
Datum besluit: 25 juli 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 omzetten van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte
Locatie: Beekmanstraat 87
Datum besluit: 16 juli 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 6 weken:
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Arentsburg 101
Datum besluit: 15 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanbouw
Locatie: Blekersdijk 36
Datum besluit: 18 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Aletta Jacobs-erf 206
Datum besluit: 19 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Vredenburg 96
Datum besluit: 16 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verbouwen van een woonhuis
Locatie: Stevensweg 84
Datum besluit: 19 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Rietveld-erf 119
Datum besluit: 22 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuw facilitair
centrum
Locatie: Dubbelsteynlaan Oost
Datum besluit: 25 juli 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: handelen in strijd met bestemmingsplan
Locatie: Oude Veerweg
Datum besluit: 23 juli 2019
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het herontwikkelen en verbouwen
van het pand
Locatie: Burgemeester de Raadtsingel
Datum besluit: 24 juli 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging van het
gebruik van de bedrijfswoning
Locatie: Smitsweg 4
Datum besluit: 25 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het transformeren van de Kazerne
van kantoren naar woningen
Locatie: Buiten Walevest 15 B
Datum besluit: 23 juli 2019

Voor: het realiseren van de aanbouw
Locatie: Aletta Jacobs-erf 564
Datum ontvangst: 16 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 vervangen van de reclame-omlijsting van de pinautomaat
Locatie: Krommedijk 2
Datum ontvangst: 10 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de (sub)brandcompartimentering
Locatie: Admiraalsplein 162
Datum ontvangst: 11 juli 2019

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het verbouwen van de woning tot
3 appartementen met een dakopbouw
Locatie: Vrieseweg 78
Datum besluit: 24 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van het pand in 2
woningen
Locatie: Steegoversloot 171
Datum ontvangst: 15 juli 2019

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het maken van een uitrit
Locatie: Oranjelaan 11
Datum besluit: 15 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van de aanbouw
Locatie: Aletta Jacobs-erf 564
Datum ontvangst: 16 juli 2019

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van een oprit
Locatie: Jan Ligthartlaan 7
Datum besluit: 22 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van 36 koopappartementen en maatschappelijk onroerend
goed
Locatie: Wilgenkroon, Wilgenwende
Datum ontvangst: 17 juli 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 transformeren van een huidig
kantoorpand naar 34 appartementen
Locatie: Burgemeester de Raadtsingel 49
Datum ontvangst: 25 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van airco buitenunits
op het platte dak
Locatie: Loevestein 45
Datum ontvangst: 25 juni 2019
Activiteit: Bouw

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Locatie: Zuidendijk 165
Datum ontvangst: 15 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een steiger
Locatie: Zuidelijke Insteekhaven
(Stadswerven)
Datum ontvangst: 19 juli 2019

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van 36 appartementen
Locatie: Wantijhof Lijnbaan, Touwslagerstraat
Datum ontvangst: 18 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.

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van reclame
Locatie: Slangenburg 8
Datum ontvangst: 17 juli 2019
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het vervangen van de handelsreclame
Locatie: Van Oldenbarneveltplein 63
Datum ontvangst: 17 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Taxodium Distichum
(moerascipres))
Locatie: Sluisweg 1
Datum ontvangst: 15 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vernieuwen van de spoorconstructie
Locatie: Baanhoekweg 50
Datum ontvangst: 15 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een voetbalkooi
Locatie: Spirea 3
Datum ontvangst: 15 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het veranderen van de raamkozijn
aan de voorkant van de woning
Locatie: Chico Mendesring 480
Datum ontvangst: 18 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Zuidendijk 165
Datum ontvangst: 15 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Locatie: Kinkelenburg 71
Datum ontvangst: 19 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van uitvalschermen
Locatie: Boomstraat 33
Datum ontvangst: 18 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een achteringang
Locatie: Singel 19/21
Datum ontvangst: 18 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een stacaravan
voor een tijdelijke verblijf
Locatie: Laan van Braets 130
Datum ontvangst: 18 juli 2019

Verleende vergunningen
Omschrijving: het exploiteren van een
shoarmazaak
Locatie: P.A. de Kok-plein 167
Datum besluit: 26 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-356330
Omschrijving: een eenmalige ontheffing
van de sluitingstijden in de nacht van
vrijdag 26 juli 2019 op zaterdag 27 juli
2019 van 02.00 uur tot 03.00 uur in
verband met een tennistoernooi
Locatie: Schenkeldijk 13
Datum besluit: 25 juli 2019

Zaaknummer: Z-19-356290
Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande besluiten, kunt u binnen 6
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 tenminste 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.

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, beeldkwaliteitsplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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