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Informatiebijeenkomst Wantijbrug (N3)
op 11 december

Op woensdag 11 december organiseert Rijkswaterstaat van 18.00 tot
20.30 uur een informatiebijeenkomst
voor bewoners en ondernemers over
de komende werkzaamheden aan de
Wantijbrug.
De Wantijbrug in de N3 is in slechte staat
en moet gerenoveerd worden. Daarvoor
gaat de brug 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. We verwachten daardoor forse verkeershinder in Dordrecht,

Papendrecht en de rest van de regio.

18.30 uur en de tweede om 19.30 uur.

Programma informatiebijeenkomsten
Op de informatiemarkt informeert
Rijkswaterstaat u over de werkzaamheden aan de Wantijbrug en de N3, de
hinder en omleidingen en de maatregelen die er worden genomen om de
overlast zoveel mogelijk te beperken. U
kunt er met al uw vragen terecht. Ook
zijn er medewerkers van de gemeente
aanwezig die u kunnen vertellen over de
lokale maatregelen.

Waar en wanneer
Woensdag 11 december
Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50 in Dordrecht
18.00 – 20.30 uur
U kunt op elk gewenst tijdstip binnenlopen. U hoeft zich niet aan te melden.

Tijdens de bijeenkomst worden er twee
presentaties gegeven: de eerste om

Meer informatie
Informatie over de renovatie van de
Wantijbrug is te vinden op www.
rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrug
of bel met het gratis informatienummer
van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Opruimdag in Nieuw-Krispijn

ParkApp verandert
naar 2Park
Gebruikt u de bezoekersregeling om
uw bezoek voordelig te laten parkeren? Kijk dan even in uw mailbox.
Maandag 2 december heeft u namelijk
een e-mail ontvangen van no-reply@
eloketten.nl. De e-mail gaat over de
verandering van ParkApp naar 2Park.
We gaan dinsdag 10 december over naar
dit nieuwe systeem. Het enige dat u
hoeft te doen om de bezoekersregeling
te blijven gebruiken is inloggen bij 2Park.
In de mail leggen we stap voor stap uit
hoe het werkt. Al uw gegevens gaan 10
december vanzelf over. U hebt de e-mail
ook gekregen als u de kentekenswitch
gebruikt. Geen e-mail ontvangen? Kijk in

dan ook even in uw spambox.
Uitleg 2Park
Wilt u live uitleg krijgen over 2Park? Dat
kan op woensdag 11 december tussen
14.00 en 21.00 uur. Ieder uur is er dan
een demonstratie van 2Park. Daarna is
er ruimte voor vragen en hulp bij het
gebruik. U bent van harte welkom. De
demonstraties vinden plaats in vergaderkamer 1 van het Stadskantoor.
Meer weten?
Kijk op www.dordrecht.nl/2Park voor
meer informatie. Of neem contact met
ons op via 14 078 of chat met ons via de
website.

afvalcoaches. Voor de kinderen is er
een voetbalactiviteit.
Opruimdagen houden we in 2020 in
alle wijken in West: Crabbehof, Krispijn en Wielwijk. Kijk voor de data op
www.dordrecht.nl/schonestad.
Schone wijk
De opruimdag is een van de acties
in West voor een schone wijk met
minder zwerfafval.

‘n Schone straat… je hebt het zelf in
de hand. Maar een beetje hulp bij
het schoonhouden van de wijk is
natuurlijk altijd fijn. Op woensdag 11
december van 10.00 tot 16.00 uur is
er een opruimdag in Nieuw-Krispijn.

Aan de Waldeck Pyrmontweg staat
dan een speciale container waarin
bewoners van Nieuw-Krispijn hun
grof afval kwijtkunnen. Er is ook een
mini-milieustraat. Wie vragen heeft,
kan die stellen aan de aanwezige

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.

Het Buurt Service Team en HVC
makendagelijks extra ronden. Ze
halen zwerfvuil en afval weg dat
naast de ondergrondse containers
staat. In 2020 volgen nog meer acties
zoals de inzet van extra handhavers.
Verder werken we samen met de
woningcorporaties, Wijk voor Wijk en
buurtpreventie aan een plan om het
gedrag van mensen te veranderen. En
natuurlijk heeft iedere bewoner een
eigen rol: ‘n Schone straat … je hebt
het zelf in de hand’.

Verkoop van de Dordtpas
is gestart
Sinds deze week kan iedereen in
Dordrecht en daarbuiten een Dordtpas bestellen via de website www.
Dordtpas.nl of aan de balie van
het Stadskantoor. Hiermee kun je
vanaf 1 januari 2020 gratis of met
korting naar het zwembad, museum,
bioscoop, theater en nog veel meer.
De Dordtpas is de pas om eropuit te
trekken, nieuwe dingen te ontdekken
en samen te beleven. Met de Dordtpas
haal je alles uit de stad. Eind 2018
heeft de gemeenteraad besloten om

de Dordtpas vanaf 2020 uit te geven.
Acties die eraan komen
De pas is vanaf 1 januari 2020 te
gebruiken, maar voor wie niet kan
wachten, is de website nu al online met
een voorproefje van de acties die eraan
komen. Een keer gratis naar de film bij
Kinepolis (daarna met korting), voor €
5,- naar Blijdorp of 50% korting op een
abonnement of onbeperkt gratis naar het
Onderwijsmuseum. Nieuwsgierig naar de
andere acties? Kijk op www.Dordtpas.nl.
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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, 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.

Burgemeester en wethouders van
Dordrecht hebben besloten om, naar
aanleiding van een daartoe ontvangen
verzoek, aan SushiPoint Dordrecht B.V.,
ten behoeve van de inrichting gelegen
aan de Voorstraat 298, 3311 ET te Dordrecht, in het belang van de bescherming van het milieu, het verzoek om
maatwerkvoorschriften te weigeren. In
het verzoek wordt verzocht om van de
verplichting voor het hebben van een
vetafscheider af te zien. Besloten is dat
artikel 3.131, lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is
op de binnen de inrichting aanwezige
activiteiten.
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140 te Dordrecht. Via telefoonnummer

078-770 85 85 kunt u een afspraak
maken.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze
beschikking. Het maken van bezwaar
dient te geschieden door het indienen
van een bezwaarschrift gericht aan de
burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA, Dordrecht.
Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6
weken na de datum van verzending van
deze beschikking. Een bezwaarschrift
moet worden ondertekend en dient in
ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Deze beschikking treedt in werking
met ingang van de dag na verzending
aan de aanvrager, tenzij voor deze
datum bezwaar is ingesteld en om een
voorlopige voorziening is verzocht. U
kunt een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen bij de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze
kan een voorlopige voorziening treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist.
Men kan ook digitaal een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Op de genoemde website staan
de precieze voorwaarden vermeld.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:
- Aanwijzen fietspad in 2 richtingen
Oranjelaan gelegen tussen de Noordendijk en de Maasstraat oostzijde;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Rozenhof ter hoogte
van huisnummer 31;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Jan Ligthartlaan ter
hoogte van huisnummer 20;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Chico Mendesring ter
hoogte van huisnummer 160;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de Peppellaan ter hoogte van huisnummer 36.

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

Milieu
Bekendmaking Wet Milieubeheer

Basisregistratie Personen (BRP)

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten
staat op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
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, 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. Wilt u ook het telefoonnum-

mer 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/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.

Geboren

Datum uitschrijving

Bounou, Y

10-05-1999

29-10-2019

Burgaz, ST

29-10-1998

09-10-2019

Ciobanu, CC

14-01-1996

15-10-2019

Ciobanu, PA

04-06-1998

15-10-2019

Drakpe, K

08-02-1997

15-10-2019

Horoiu, C

10-04-1992

15-10-2019

Jasak, JH

22-12-1992

17-10-2019

Maćkowiak, SR

13-12-1975

24-10-2019

Mante, RSK

25-04-1998

22-10-2019

van der Mooren, M

12-09-1972

15-10-2019

Spits, E

24-12-1972

29-10-2019

Trucă, CI

06-06-1980

15-10-2019

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.

Ventvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 28 november 2020
aan de heer G.J.J. Ruijkrok een ventvergunning verleend. Het gaat om een
ventvergunning t.b.v. verkoop golfballen.
Periode: Maandag t/m zaterdag in het
gehele jaar 2020 tussen 09:00 uur en
21:00 uur.
Ingevolge het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belangheb-

benden die het hiermee niet eens zijn,
hiertegen binnen zes weken na de datum
van vergunningverlening bij het college
een bezwaarschrift indienen. Het adres
is: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Overeenkomstig de wet moet het bezwaarschrift zijn ondertekend en bevat het
tenminste de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is
gericht en de gronden van het bezwaar.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking

Datum besluit: 25 november 2019

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Singel 385
Datum besluit: 26 november 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 nokverhoging en een dakkapel op het voordakvlak van de woning
Locatie: Verhulststraat 76
Datum besluit: 26 november 2019

Activiteit: Bouw
Voor: actualisatie brandscheidingen
kantoor met bedrijfsruimte
Locatie: Redeléstraat 2
Datum besluit: 25 november 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het renoveren van het dak
Locatie: Taankade 18
Datum besluit: 27 november 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van 36 koopappartementen en maatschappelijk onroerend
goed
Locatie: Wilgenkroon, Wilgenwende

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
Locatie: Bakema-erf 303
Datum besluit: 27 november 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Troelstrahof, kavel 11
Datum besluit: 28 november 2019

Voor: nieuwbouw bedrijfspand Dordtse
kil III, kavel 11
Locatie: Olivijn 650
Datum besluit: 28 november 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een dakopbouw
Locatie: Mildenburg 11
Datum besluit: 28 november 2019

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
op het dak van een rijksmonument
Locatie: Singel 280
Datum besluit: 26 november 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van twee dakkapellen
Locatie: Walenburg 31
Datum besluit: 28 november 2019

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het maken van een uitweg
Locatie: Stek 13
Datum besluit: 28 november 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nieuw kozijn
aan de zijkant van de woning
Locatie: Aletta Jacobs-erf 150
Datum besluit: 29 november 2019

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

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO

Voor: het bouwen van 2 woningen
Locatie: Houttuinen 14
Datum besluit: 27 november 2019
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningsvrij hebben verklaard:
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een houtopstand
Locatie: Visserstuin 203
Datum besluit: 28 november 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.
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
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 wijzigen van gezondheidszorgfunctie naar woonfunctie van een ruimte
op begane grond
Locatie: Stek 13
Datum besluit: 28 november 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plegen van grootonderhoud en
het aanbouwen van een bijgebouw
Locatie: Campanula 36
Datum besluit: 29 november 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een nieuw bedrijfshal
Locatie: Pieter Hoebeeweg n.n.b.
Kadastrale sectie L, 2978 en 2979
Datum besluit: 26 november 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verbouwen van 1ste verdieping
en zolder van het pand

Locatie: Voorstraat 431
Datum besluit: 28 november 2019

Locatie: Madame Curiestraat 6
Datum ontvangst: 19 november 2019

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Locatie: Laan der Verenigde Naties
325
Datum besluit: 28 november 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het verplaatsen van een deur van
de supermarkt naar de centrale hal
Locatie: Admiraalsplein 85
Datum ontvangst: 19 november 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 zonnepanelen
Locatie: Kinkelenburg 109
Datum ontvangst: 17 november 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een schuur in de
voortuin
Locatie: Rijksstraatweg 88
Datum ontvangst: 20 november 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 tijdelijke
hulpbrug
Locatie: Houttuinen (tegenover
nummer 32 C, D)
Datum ontvangst: 18 november 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een garage
Locatie: Singel 32
Datum ontvangst: 18 november 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het opknappen van het pand en het
aanleggen van 18 parkeervoorzieningen

Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de aangegeven
puidelen
Locatie: Sisarijs- of Sarisgang 15
Datum ontvangst: 19 november 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een dakopbouw
Locatie: Mildenburg 11
Datum ontvangst: 22 november 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nieuw kozijn
aan de zijkant van de woning
Locatie: Aletta Jacobs-erf 150
Datum ontvangst: 24 november 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van 40 woningen
Locatie: M.H. Trompweg,
Tromptuinen Fase 2
Datum ontvangst: 29 november 2019

eens bekend gemaakt in deze krant.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen
Gemeente Dordrecht, verlengen
beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Merwedestraat
56 te Dordrecht
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij hebben besloten de beslistermijn op de volgende aanvraag om een

omgevingsvergunning te verlengen met
6 weken:
Aanvraag: Z-19-361772
Activiteit: Milieu (neutraal wijziging)
Voor: milieuneutrale verandering voor
activiteiten met stikstof
Locatie: Merwedestraat 56
Datum besluit: 2 december 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.

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

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het aanpassen van de
voorgevelpui
Locatie: Kuipershaven 19
Datum ontvangst: 25 november 2019

Welstandsnota zijn opgenomen.

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het herontwikkelen van het
Lindershuis
Locatie: Lange Breestraat,
Bagijnhof
Datum ontvangst: 27 november 2019

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

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 even-

Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stadskantoor. De agenvan 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.
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