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Doe mee met
Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur Nieuwjaarsvegen
U bent van harte welkom op dinsdag 7 januari

Met de campagne Nieuwjaarsvegen roepen we alle inwoners op om op 1 januari
om 12.00 uur vuurwerkafval op te ruimen op hun eigen stoep. Vorig jaar brachten Dordtenaren 5.523 zakken met vuurwerkafval naar de inleverpunten. Doet u
dit jaar ook (weer) mee?
Door vuurwerkafval zo snel mogelijk op te ruimen voorkomen we ongelukken en is de
straat weer snel schoon.
Vuurwerkafval inleveren
Vuurwerkafval kunt u op donderdag 2 januari tussen 10.00 en 15.00 uur inleveren bij de
bekende inleverpunten. Deze vindt u op www.dordrecht.nl/winter. Voor iedere (redelijk
volle) afvalzak ontvangt u 1 euro.

Het gemeentebestuur wenst alle bewoners van Dordrecht
een gelukkig Nieuwjaar toe. Graag blikken we tijdens de
nieuwjaarsreceptie met u terug op de ontwikkelingen die
in onze stad gaande zijn. Grote projecten zijn inmiddels
afgerond of zullen het komende jaar afgrond worden. De
gemeente heeft in 2019 weer veel in gang gezet en de ambitie uitgesproken om de komende jaren te werken aan een
betere bereikbaarheid, meer werk en meer woningen.
U bent tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 7 januari
van harte welkom. De receptie vindt plaats in het Stadhuis
(Stadhuisplein 1) tussen 20.00 en 22.00 uur. Wij verzoeken
u binnen te komen via de entree aan de Voorstraat 367. Het
eerste uur staat het college op een rij zodat er kans is alle

bestuurders de hand te schudden. Na de toespraak van burgemeester Kolff (20.45 uur) verspreiden de wethouders zich door
de hal zodat er ook individuele contacten mogelijk zijn. Tijdens
de receptie wordt tot 21.00 uur geen alcohol geschonken.
Graag tot ziens op dinsdag 7 januari!
A.W. Kolff
P.H. Sleeking
M. Burggraaf
P.J. Heijkoop
H. Van der Linden
M. Stam
J. Scholten

Blijf op de hoogte
van berichten over uw buurt!
Wist u dat u gemakkelijk op de
hoogte kunt blijven over besluiten

Maatregelen voor afsluiting Wantijbrug
De Wantijbrug gaat vanaf 20 januari
2020 voor twee en halve maand dicht
voor auto’s, motoren en vrachtwagens.
Nood- en hulpdiensten, openbaar
vervoer en (brom)fietsers en voetgangers mogen wel over de brug. De brug
is in slechte staat en moet gerenoveerd
worden. We verwachten forse verkeershinder in onze stad en de regio.

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid
via de A15 en de A16. Vervoer van gevaarlijke stoffen via de A15, A59, A27 en A16.
Maatregelen voor doorstroming
op wegen
Wij verwachten dat het erg druk wordt
op de wegen in Dordrecht. Vooral op de
route Merwedestraat-Oranjelaan-Noordendijk-Groenezoom-Hastingsweg-Provincialeweg. Hier willen we dat het
verkeer zoveel mogelijk stapvoets kan
doorrijden in plaats van stil te staan.
Daarvoor worden verkeerslichten anders
afgesteld. En op de Merwedestraat
worden kruizen op de weg aangebracht
om het verkeer vanaf de parkeerplaats
bij de supermarkten makkelijker te laten
invoegen.
Sluipverkeer voorkomen
Om sluipverkeer te voorkomen mag het

van de overheid die invloed hebben op uw buurt? Met de e-mail
service van Over uw buurt krijg je

verkeer vanaf de Oranjelaan straks niet
linksaf de Bankastraat in. En wordt de
straat vanaf het Halmaheiraplein afgesloten. Verkeer wordt via de Reeweg-Oost
omgeleid. Ook wordt de brug in de
Baden Powelllaan afgesloten. De Bamendaweg gaat bij de Hastingsweg dicht. De
omleiding loopt via de Vissersdijk. In het
Centrum wordt de middenberm Stationsweg-Singel voor auto’s afgesloten, zodat
het verkeer over de Stationsweg-Johan
de Wittstraat door kan stromen.
Veiligheid fietsers
Voor de veiligheid van de fietsers (scholieren) zetten wij op piektijden verkeersregelaars in bij de rotonde Groenezoom.
Extra (tijdelijke) vrije banen voor
bussen en nood- en hulpdiensten
Het openbaar vervoer en hulpdiensten
mogen wel over de Wantijbrug rijden. Op
een aantal wegen komt een vrije baan
zodat bussen en hulpdiensten niet vast
komen te staan. De (bus)baan op de
Merwedestraat is er al. Op de Oranjelaan
komt stad-uit een vrije baan tussen de
Noordendijk en de Prins-Hendrikbrug.
Op de N3, vanaf de A15 tot aan de afslag
bij de Merwedestraat, en vanaf A16
tussen de afslag bij de Copernicusweg
en de afslag bij de Overkampweg, wordt

een rijstrook beschikbaar gesteld voor
alleen openbaar vervoer en nood- en
hulpdiensten.

berichten over zaken als bouwplannen en regelgeving direct in
uw mailbox.

Op wegen waar voldoende ruimte is komen tekstborden met “zwaailicht? maak
ruimte” te staan.
Bussen rijden vaker en extra
waterbushalte
Buslijn 4 en 8 gaan vaker rijden. Deze lijnen rijden namelijk door het gebied waar
we grote verkeersdrukte verwachten. Zo
is de bus een aantrekkelijk alternatief
voor de auto.

Op www.overuwbuurt.overheid.nl
staat hoe u zich kunt aanmelden.

Bekendmakingen
ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.

Extra Waterbushalte op de Staart
Op de Staart komt op de Kerkeplaat, een
tijdelijke extra waterbushalte voor lijn 23
met een overstapplaats voor deelfiets of
e-bike. Bewoners op de Staart kunnen
zo over het water de Merwedestraat
vermijden. En medewerkers van de bedrijven kunnen makkelijker hun werkplek
bereiken.
Vanaf P+R terrein makkelijk overstappen op deelfiets en e-bike of bus
Op de Laan van Londen in Dordrecht
komt een nieuw P+R terrein en de
bestaande P+R terreinen bij de MerwedeLingeLijn Hardinxveld en Sliedrecht
Baanhoek worden indien mogelijk
uitgebreid. In Papendrecht wordt een
nieuwe carpoolplaats aangelegd bij de
aansluiting van de A15 op de N3. Op
deze plekken komt een overstapplaats
vanwaar u eenvoudig overstapt vanuit
het OV of uw auto op een gratis deelfiets
of e-bike.
Meer informatie vindt u op
www.dordrecht.nl/n3

officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat de bezwaartermijn tegen besluiten
van de gemeente begint op de datum na de dag van de elektronische bekendmaking, behalve bij een beschikking op aanvraag. Bij een beschikking op een aanvraag
geldt dat de bezwarentermijn begint op de verzenddatum van de beschikking aan
de aanvrager. De bekendmakingen en besluiten van de gemeente blijven wij ook in
deze krant publiceren.

Ruimtelijke Ordening
Ontwerpbestemmingsplan ‘1e
herziening Chw bestemmingsplan
Dordtse Kil IV ter inzage.
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
Ruimtelijke Ordening ligt tijdens de
openingsuren het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV’ ter inzage
met bijbehorende stukken met ingang
van 30 december 2019 gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage in de
hal van het Stadskan¬toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het ontwerpbe-

stemmingsplan is tevens in te zien op
www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen.
Het plan kan ook worden ingezien via
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder het
volgende planidentificatienummer:
NL.IMRO.0505.BP196Herzdordtkil4-2001).
Het doel van de partiële herziening is
het op enkele onderdelen wijzigen van
het Chw bestemmingsplan Dordtse
Kil IV zoals dat is vastgesteld door de
gemeenteraad op 11 december 2018.
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Ruimtelijke Ordening (vervolg)
Ten opzichte van dit bestemmingsplan
worden enkele wijzigingen voorgesteld. Het gaat dan om toekenning van
een andere bestemming aan het perceel Rijksstraatweg 142, de toevoeging
van de aanduiding “exploitatiegebied”
en het wijzigen van enkele regels die
bij de uitgifte van de bedrijfskavels
blijken te knellen. De bestemmingswijziging Rijksstraatweg 142 volgt uit
de tussenuitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van 27 juni 2018.
De Afdeling heeft de gemeenteraad

opgedragen een nieuw besluit te
nemen over de bestemming van het
perceel Rijksstraatweg 142.
Het geldende Chw bestemmingsplan
Dordtse Kil IV blijft na de partiële herziening van kracht, met inachtneming
van de aangebrachte wijzigingen.
Een ieder kan gedurende de termijn
van terinzagelegging (t/m 10 februari
2020) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar

Basisregistratie Personen (BRP)
voren brengen (adres: Gemeenteraad
van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht). Deze zienswijzen dienen
bij voorkeur schriftelijk te worden
ingediend onder vermelding van
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
‘1e herziening Chw bestemmingsplan
Dordtse Kil IV. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen dient tijdig,
bij voorkeur uiterlijk 6 februari januari
2020 een telefonische afspraak te
worden gemaakt, telefoon (078) 770
49 16.

Omgevingsvergunningen
Z-19-363993
Kennisgeving aanvraag
omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

De termijn vangt, ingevolge artikel
6:8, vierde lid, van de Awb, aan met
ingang van de dag na de dag waarop
een exemplaar van de beschikking ter
inzage is gelegd.

Reguliere procedure

De beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na het einde van
de beroepstermijn, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een
voorlopige voorziening is verzocht.
Dat kan als onverwijlde spoed dat
vereist. Een verzoek om voorlopige
voorziening dient te worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam.

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Dordrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht op 5 december 2019
een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen van Laan
van Braets 130 te Dordrecht.
De aanvraag betreft “beperkte milieutoets (art. 2.1, lid 1 onder i Wabo)”.
Locatie: Laan van Braets 130 te
Dordrecht
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Brandveilig gebruik
(vergunning) (Uitgebreid)
Voor: vergunning brandveilig gebruik
Locatie: Groenmarkt 83
Datum besluit: 18 december 2019
Inzage
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzage in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300. De
stukken kunnen 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.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar
voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
zij dat niet hebben gedaan, beroep
worden ingesteld bij de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Op grond van artikel 6:7 van de Awb
bedraagt de termijn voor het indienen
van een beroepschrift zes weken.

De beschikking treedt dan niet in
werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Locatie: Torenstraat 3
Datum besluit: 20 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het plaatsen van een scootmobielstalling
Locatie: Mauritsweg 157
Datum besluit: 20 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik van het bestemmingsplan
Locatie: Reeweg Oost 77
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Smitsweg 20
Datum besluit: 17 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het oprichten van een brasserie
Locatie: Van Eesterenplein 212
Datum besluit: 18 december 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 plaatsen van transparante
en wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Overkampweg 297
Datum besluit: 13 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Boris Pasternak-erf 118
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vergroten van de dakopbouw
Locatie: Piersonstraat 17
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een fietsenberging
Locatie: Leeghwaterstraat 6
Dordrecht
Datum besluit: 18 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het bouwen nieuw sanitair
gebouw
Locatie: Baanhoekweg 25
Datum besluit: 19 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een balkon in
de kopgevel van het pand

Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het wijzigen van de gevel aan de
achterzijde van het pand
Locatie: Voorstraat 439
Datum besluit: 18 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Monument
Voor: het Interne verbouwen op de
begane grond en de eerste verdieping
Locatie: Wolwevershaven 30
Datum besluit: 18 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Monument,
Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het renoveren, verbouwen en
uitbreiden van het gemaal
Locatie: Loswalweg 2
Datum besluit: 20 december 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het wijzigen van de functie van
de bijgebouwen
Locatie: Buiten Walevest 15 en15A
Datum besluit: 18 december 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Oranjelaan 11
Datum besluit: 20 december 2019

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

Babaoğlan, R

02-09-1986

12-11-2019

Breed, AL

16-09-1970

13-11-2019

Burky, K

22-11-1995

12-11-2019

Fazliov, MT

21-07-1991

12-11-2019

Finmans, RJG

04-11-1984

05-11-2019

Garcia Juarez, R

02-06-1998

23-10-2019

Hemmes, AF

13-03-1982

05-11-2019

Huisveld, D

26-12-1995

04-11-2019

Koster, M

21-12-1983

12-11-2019

van der Laan, WAJ

14-04-1967

01-11-2019

Seid, IY

31-12-1983

05-11-2019

Timmermans, J

16-09-1996

06-11-2019

Vleesenbeek, D

01-10-1994

05-11-2019

Zimoląg, OM

11-02-2004

12-11-2019

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.

Algemene Plaatselijke Verordeningen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: het houden van een
collecte van 26 januari t/m 1 februari
2020
Locatie: Algemeen adres te Dordrecht
Datum besluit: 19 december 2019
Zaaknummer: Z-19-363763
Omschrijving: het organiseren van een
oriënttatieloop / speurtocht op 19-april
2020 vanaf 10.30 tot 13.00 uur
Locatie: Dordrecht centrum
Datum besluit: 10 december 2019
Zaaknummer: Z-19-361836
Omschrijving: ontheffing voor het
verstrekken van zwak alcoholhoudende
drank op 13 + 14 + 15 december 2019
van 12,00 - 19.00 uur
Locatie: Johan de Wittstraat Dordrecht
Datum besluit: 12 december 2019
Zaaknummer: Z-19-363262

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een uitrit
Locatie: Hazelaarlaan 10
Datum besluit: 16 december 2019

Omschrijving: ontheffing openingsen/of sluitingstijden
Locatie: Rijksstraatweg 32 Dordrecht
Datum besluit: 10 december 2019
Zaaknummer: Z-19-361861

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van een uitrit

Omschrijving: exploitatievergunning
voor een Mac Donalds

Locatie: Rijksstraatweg 32 Dordrecht
Datum besluit: 10 december 2019
Zaaknummer: Z-19-361394
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.
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Locatie: Hazelaarlaan 25
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (een Fraxinus
excelsior (es))
Locatie: Burg. Jaslaan
Datum besluit: 13 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: Het vellen of doen vellen van
een houtoptand (een Fraxinus excelsior (es))
Locatie: Noordhoveweg
Dordrecht
Datum besluit: 13 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: Het vellen of doen vellen van
een houtopstand (een Fraxinus
excelsior (es))
Locatie: Schenkeldijk
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: Het vellen en of doen vellen
van een houtopstand (een fraxinus
excelsior (es))
Locatie: Springerweg
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 Chinese vernisboom (Koelreuteria paniculata))
Locatie: Rembrandtlaan 35
Datum besluit: 17 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 Libanon ceder
(Cerdus libani ‘Glauca’))
Locatie: Remmerstein 66
Datum besluit: 18 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (twee Fraxinus
excelsior (es))
Locatie: Lagenhofweg
Datum besluit: 19 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (twee Fraxinus
excelsior (es))
Locatie: Dubbelsteynpark
Datum besluit: 19 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen
van één houtopstand (één Salix Alba
(schietwilg))
Locatie: Ottersluis ter hoogte van
nummer 21
Datum besluit: 19 december 2019

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het uitvoeren van graafwerkzaamheden
Locatie: Ln der Verenigde Naties 1
Datum besluit: 13 december 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 splitsen van het pand in
twee appartementsrechten
Locatie: Riedijk 104-106
Datum besluit: 16 december 2019
Voor: het splitsen van het pand in
twee appartementsrechten
Locatie: Standhasenstraat 11-13
Dordrecht
Datum besluit: 18 december 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 wijziging van de brandcompartimenten van het pand
Locatie: Kerkeplaat 9
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een hoekdakkapel op zij- en achterdakvlak van
woning
Locatie: Stooplaan 27
Datum besluit: 19 december 2019
Activiteit: Bouw, Brandveilig
gebruik (vergunning)
Voor: het maken van een doorbraak in
een brandmuur
Locatie: Leeghwaterstraat 6
Datum besluit: 19 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het uitbreiden van de 1e etage
Locatie: Burgemeester Jaslaan 42
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het veranderen en uitbreiden
van de bedrijfshal
Locatie: Pieter Zeemanweg 188
en 200
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik van het bestemmingsplan
Locatie: Spuiweg 118 - 130
Dordrecht
Datum besluit: 16 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het splitsen van panden
Spuiweg 63-87 in 13 wooneenheden
Locatie: Spuiweg 63 - 87
Dordrecht
Datum besluit: 17 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg

Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning
Locatie: Laan van Braets 10
Datum besluit: 19 december 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 een carport,
schotelantenne en rolluiken
Locatie: Overkerk 49
Datum ontvangst: 11 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO Procedure
afgebroken
Voor: het plaatsen van een toegangspoortje
Locatie: Wilgenlaan 2
Datum ontvangst: 13 december 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 container
Locatie: Admiraalsplein 85
Datum ontvangst: 11 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de oude
berging
Locatie: Pijnenburg 103
Datum ontvangst: 13 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nieuwbouw tussenwoning
Locatie: Stadswerven, kavel Z5
Dordrecht
Datum ontvangst: 13 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
op zuidwest kant dak
Locatie: Kromhout 27
Datum ontvangst: 14 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een viertal
parkwoningen

Locatie: Nieuwbouw Parkwoningen Reeweg Zuid - bnr. 2, 3 & 4
Datum ontvangst: 19 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: Laurierstraat 44
Locatie: Laurierstraat 44
Datum ontvangst: 20 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het plaatsen van een toegangspoortje
Locatie: Wilgenlaan 2
Datum ontvangst: 13 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Monument
Voor: het verbouwen van de 2 panden
naar 8 appartementen
Locatie: Blauwpoortsplein 10-12
Datum ontvangst: 13 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Monument,
Sloop
Voor: het restaureren van het casco
en het toevoegen van nieuwbouw en
een steeg
Locatie: Museumstraat 65
Datum ontvangst: 18 december 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het afwijken van het bestemmingsplan van kantoorfunctie naar
maatschappelijke dienstverlening
Locatie: Kromhout 177
Datum ontvangst: 10 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
twaalf houtopstanden (elf Juglans
regia en één Salix alba)
Locatie: Zeedijk en Ottersluis
Datum ontvangst: 17 december 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,
vrijdag 27 december 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

Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het herinrichten van de
omgeving van de Visbrug
Locatie: Visbrug
Datum besluit: 10 december 2019

stadsgezichten vallen. Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen of

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:

De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stadskantoor. De agenda wordt uiter-

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Oudendijk 114
Datum besluit: 18 december 2019

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

lijk 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.

Colofon
Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl,
Eindredactie: Hamid Amaziane

