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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: terrasvergunning
Locatie: Admiraalsplein 1
Datum besluit: 30 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355945
Omschrijving: het organiseren van
een popfestival Charge op 24 augustus 2019 van 14.00 tot 23.00 uur
Locatie: Energieplein
Datum besluit: 2 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-355058
Omschrijving: het exploiteren van
een horecabedrijf
Locatie: Voorstraat 282
Datum besluit: 2 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-355343
Omschrijving: het exploiteren van
een terras
Locatie: Voorstraat 282
Datum besluit: 2 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-355344
Geweigerde vergunning
Omschrijving: weigering ontheffing
sluitingstijden

Locatie: Voorstraat 237
Datum besluit: 6 augustus 2019
Zaaknummer: Z-19-350079
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.
Ontvangen aanvragen drank- en
horecavergunning (para commercieel)
Omschrijving: aanvraag voor voetbalclub GSC/ODS
Locatie: Nieuwe Noordpolderweg
50
Zaaknummer: Z-19-357243
Omschrijving: aanvraag voor Stichting DOOR
Locatie: Spuiboulevard 220
Zaaknummer: Z-19-357978
Het ontwerpbesluit ligt met ingang
van 8 augustus gedurende 6 weken
ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de
terinzagelegging bij de burgemeester,
postbus 8, 3300 AA Dordrecht zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit
kenbaar maken.

Milieu
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
Slangenburg 8 te Dordrecht
Locatie: Slangenburg 8
Datum ontvangst: 17 juli 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-357166.

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.
----Aanvraag:
Z-19-356014

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

Denis, RC

24-04-1993

27-06-2019

Giordano, PL

05-07-1986

29-04-2019

Jaņina, S

15-04-1987

30-07-2019

Jaņins, T

21-06-2018

30-07-2019

Jamal, O

05-04-1993

06-05-2019

Klein, JC

21-02-1979

30-04-2019

Koster, PJ

07-08-1968

24-06-2019

Meeldijk, D

06-10-1987

30-04-2019

Mehmed, SK

11-07-1970

22-05-2019

Mehmed, SM

24-01-1969

22-05-2019

Meijers, R

30-06-1988

30-07-2019

de Mooij, J

16-07-1997

27-06-2019

Özdemir, Y

11-02-1973

15-04-2019

Scharnes, L

08-05-1973

06-05-2019

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.

Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit
Rijksstraatweg 30 te Dordrecht
Betreft: het actualiseren van het
Postillion Hotel
Locatie: Rijksstraatweg 30
Datum ontvangst: 26 juni 2019
Tegen de hiervoor genoemde
aanvraag kan op dit moment geen
bezwaar of beroep worden ingediend.
Dat kan pas nadat het college over
deze aanvraag heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten:
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Loudonstraat ter hoogte van huisnummer 79;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Borneostraat ter hoogte van huisnummer 5.

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

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten
staat op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

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?

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

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/
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.

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 ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Dordrecht, 8 augustus 2019
Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn
een omgevingsvergunning vergunning te
verlenen voor de volgende activiteit:
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Omgevingsvergunningen
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: verplaatsing en restauratie van
Oranjerie met washuis
Locatie: Van Baerleplantsoen 22, 26,
30 en 30A
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 9 augustus tot en met 19 september 2019 ter inzage op het Stadskantoor, Spuiboulevard
300. De stukken kunnen digitaal 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 6 weken schriftelijke zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Dordrecht.
Deze kunt u opsturen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, postbus
550, 3300 AN Dordrecht.
Na behandeling van de zienswijzen
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 u ook een zienswijze heeft
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
en men belanghebbende is.
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.
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 vergroten van de dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Locatie: Bankastraat 265
Datum besluit: 30 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Joke Smit-erf 115

Datum besluit: 02 augustus 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Sloop
Voor: het renoveren van de achtergevel
Locatie: Boomstraat 29
Datum besluit: 29 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Sloop
Voor: het veranderen en vergroten van
het dierenzorgcentrum
Locatie: Celsiusstraat 8
Datum besluit: 29 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen en of doen vellen van
een houtopstand (een Fraxinus excelsior
(gewone es))
Locatie: Hermann Hesse-erf ter
hoogte van huisnummer 30/31
Datum besluit: 31 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van 2
houtopstanden (2x Chamaecyparis
cypres)
Locatie: Van Slingelandtlaan 31
Datum besluit: 31 juli 2019
Omgevingsvergunningvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (els)
Locatie: Adelaarstraat ter hoogte
van huisnummer 2
Datum besluit: 31 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (1x Ulmus (iep))
Locatie: Octant
Datum besluit: 2 augustus 2019
Verlengen beslistermijn aanvraag
voor 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: Domela Nieuwenhuisweg 11
Datum besluit: 2 augustus 2019

Voor: het veranderen van de indeling van
het rijksmonument
Locatie: Voorstraat 17
Datum besluit: 1 augustus 2019

een houtopstand (een Fraxinus excelsior
(gewone es))
Locatie: Hermann Hesse-erf ter
hoogte van huisnummer 30/31
Datum ontvangst: 23 juli 2019

Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het aanpassen van een bestaande
schuur
Locatie: Windsingel 20
Datum ontvangst: 24 juli 2019
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Kap
Voor: het vellen en of doen vellen van 8
houtopstanden
Locatie: Hofje de Hoop 1
Datum ontvangst: 24 juli 2019
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het aanleggen van een kabel ten
behoeve van realisatie trafostation op
eigen terrein
Locatie: Boogaerdtstraat 5
Datum ontvangst: 22 juli 2019
Activiteit: (Niet gespecificeerd)
Voor: het bouwen van een liftschacht
met lift en het plaatsen van zonnepanelen op het dak en restauratie van het
pand
Locatie: Singel 78
Datum ontvangst: 22 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van het bestaand
gebouw met betrekking tot de gevel en
nieuwe ruimte-indeling
Locatie: Merwedestraat 48 M
Datum ontvangst: 26 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorgevel van de woning
Locatie: Bakema-erf 171
Datum ontvangst: 28 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het aanleggen van een zonnepark
Dordrecht
Locatie: nabij Baanhoekweg 22
Datum ontvangst: 25 juli 2019

Activiteit: Bouw (Regulier)
Voor: het stallen van een container op de
parkeerplaats
Locatie: Drievriendenhof 3
Datum ontvangst: 30 juli 2019

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een uitbouw van
de woning
Locatie: Gevaertsweg 12
Datum ontvangst: 26 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden met dakopbouw op
de gedeelte bedrijfsruimte ten behoeve
van opslag
Locatie: Jacobus Lipsweg 124
Datum ontvangst: 30 juli 2019

Activiteit: Bouw, Inrit/uitweg
Voor: het realiseren van een viertal
woningen
Locatie: Reeweg Zuid
Datum ontvangst: 24 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakrenovatie
Locatie: Kerkeplaat 3
Datum ontvangst: 31 juli 2019

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het intern verbouwen van het pand
Locatie: Kleine Spuistraat 5 B
Datum ontvangst: 26 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
op de woning
Locatie: Marowijne 21
Datum ontvangst: 29 juli 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen en of doen vellen van

Activiteit: Bouw
Voor: het renoveren van het dak

Locatie: Taankade 18
Datum ontvangst: 29 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: Nieuwbouw woning Troelstrahof 8
Locatie: Troelstraweg 8
Datum ontvangst: 30 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorgevel woning
Locatie: Van den Broek-erf 234
Datum ontvangst: 31 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het aanpassen van de woning
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 253
Datum ontvangst: 31 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Reeweg Oost 77
Datum ontvangst: 31 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (1x Ulmus (iep))
Locatie: Octant ter hoogte van huisnummer 134
Datum ontvangst: 30 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: Het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (1x Fraxinus excelsior (es))
Locatie: Vissersdijk ter hoogte van
huisnummer 17
Datum ontvangst: 29 juli 2019
Activiteit: Monument
Voor: het eenvoudig plaatsen van een
anker in de geveltop en vast maken aan
de nokgording van de woning
Locatie: Bagijnhof 72
Datum ontvangst: 30 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,
8 augustus 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een schuur
Locatie: Meerkoetstraat 1
Datum besluit: 1 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.

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Troelstrahof, kavel 12
Datum besluit: 2 augustus 2019

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: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Troelstrahof, kavel 9
Datum besluit: 2 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, beeldkwaliteitsplannen,
de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een overkapping
en een erfafscheiding
Locatie: Werkenmondestraat 8
Datum besluit: 29 juli 2019
Activiteit: Monument
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