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Op 20 maart zijn er verkiezingen
voor de Provinciale Staten en de Waterschappen en op 23 mei wordt een
nieuw Europees Parlement gekozen.
Deze dagen mogen alle kiezers naar
de stembus om te stemmen. Dit kan
in 65 stembureaus in Dordrecht.
Op elk stembureau zijn 4 leden en
1 voorzitter aanwezig die ervoor
zorgen dat het stemproces goed
en zorgvuldig verloopt. Voor onze
stembureaus zoeken wij nog nieuwe
leden.
Samen met de andere leden van het
stembureau zorgt u ervoor dat het
stemproces goed verloopt. Heeft u zich
altijd al eens afgevraagd wat er allemaal
gebeurt op een stembureau op de dag
van een verkiezing? Meld u dan aan als
lid en ervaar deze unieke dag.
Wat wij van een lid op een stembureau
verwachten, leest u hiernaast.
Vergoeding
Naast deze unieke ervaring krijgt u een
financiële vergoeding voor uw inzet.
Bij interesse kunt u zich aanmelden via
verkiezingen@dordrecht.nl. U volgt een
digitale training die u afsluit met een
toets. Door deze toets bent u bekend
met het stemproces en de werkzaamheden op het stembureau.

Help jij mee op een
stembureau?

Jij brengt mee:

Help jij mee op een stembureau?
Voor onze stembureaus zoeken wij extra leden.
Ben jij…
- 18 jaar of ouder
- sociaal vaardig
- enthousiast
- zelfstandig
- flexibel (tijd, pauzes, locatie, tot laat moeten blijven)
- betrokken bij onze gemeente
Heb jij…
- een gezond stel hersens
- verantwoordelijkheidsgevoel
- doorzettings- en uithoudingsvermogen

Jij ontvangt:

Kun jij…
- werken in teamverband
- je aan de regels houden
- je verdiepen in de gang van zaken rond het stemproces
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Dan ben jij de persoon die wij zoeken voor onze stembureaus.
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Wij bieden jou:
- een unieke dag
- een bijzondere ervaring
- een belangrijke taak
- een digitale training met toets
- een financiële vergoeding
Selectie
In januari volg je een digitale training die je afsluit met een toets.
Door deze toets ben je bekend met het stemproces en de werkzaamheden op een stembureau.
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Belangstelling?

Aanmelden via verkiezingen@dordrecht.nl

Help jij mee?

Aanmelden via verkiezingen@dordrecht.nl

Meld u voor Berichtenbox en ontvang
gemeentelijke belastingen digitaal

In gesprek over nieuw
vrijwilligersbeleid
Eind januari gaan vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaties, raadsleden en beleidsmedewerkers met
elkaar in gesprek over de ambities
en uitgangspunten van het nieuwe
vrijwilligersbeleid. Met dit beleid
wil de gemeente haar vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties beter
ondersteunen en subsidietoekenning
beter onderbouwen.

Betrokken partijen
In de afgelopen maanden heeft de
gemeente gesprekken gevoerd met alle
betrokken partijen in de stad. Daar is
informatie opgehaald die verwerkt is in
de gespreksnotitie die besproken wordt
op 31 januari. De partijen vragen onder
andere aandacht voor kennis, de rol van
de nieuwe vrijwilliger en matching en
waardering.

In maart 2019 wordt de beleidsnotitie
aangeboden aan de gemeenteraad.
Wethouder Peter Heijkoop: “Vrijwilligers
zijn onmisbaar in onze samenleving.
Met dit nieuwe beleid willen we onze
vrijwilligers en organisaties stevig ondersteunen. Zodat zij hun waardevolle
werk kunnen blijven doen.”

Nieuw beleid
Begin 2018 heeft de gemeente besloten
dat het vrijwilligersbeleid nieuwe kaders
nodig heeft en dat de subsidie aan het
Vrijwilligershuis Drechtsteden per 1 juli
2019 stopt. Vanaf dat moment is er
nieuw beleid en één of meer uitvoeringspartners die het helpen uitvoeren.

Wilt u de gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen? Meld u
dan aan voor de Berichtenbox op
MijnOverheid.
Aanmelden gaat eenvoudig en
snel. U logt met uw DigiD in op
mijn.overheid.nl en maakt u een
account aan. Let wel op dat u bij
het onderdeel organisatie kiest
voor Samenwerkingsverbanden en
dan voor Gemeentebelastingen en
Basisinformatie Drechtsteden (GBD).
De GBD verzorgt de uitvoering van de
wet WOZ en de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen voor de gemeenten Dordrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht.

Berichtenbox app
Wilt u de post van MijnOverheid
direct kunnen lezen op uw mobiel of
tablet? Installeer dan de Berichtenbox app. Zodra er dan nieuwe post
is, ontvangt u een melding. Inloggen
doet u makkelijk en snel met alleen
een pincode. U activeert de app
eenmalig met uw DigiD. Download
de app via de officiële stores: de App
Store van Apple of de Play Store van
Google Play.

Voordelen
Uw post ontvangen in mijn MijnOverheid heeft voordelen. Uw gegevens
zijn veilig, altijd beschikbaar en u en
wij besparen op kosten. Bovendien
levert u een positieve bijdrage aan
het milieu omdat er minder papier
wordt verbruikt.
Inwoners die geen computer hebben
of geen digitale diensten willen afnemen via MijnOverheid, hoeven niets
te doen en blijven hun aanslagbiljet
per post ontvangen.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw wijk of buurt?
Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen, plannen en voorschriften.
Snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag. Meld u dan
aan voor de e-mail service bekendmakingen. Aanmelden kan via www.
overuwbuurt.overheid.nl.
Doorloop de volgende stappen:
• Stap 1: vul uw e-mailadres in;
•	Stap 2: vul uw postcode en huisnummer in (kies voor “Hele
gemeente”);

•	Stap 3: u kunt aangeven van welke overheidsinstantie(s) u
bekendmakingen wenst te ontvangen. u kunt deze instellingen later
eventueel aanpassen;
•	Stap 4: kies voor “locatie-specifieke bekendmakingen” én “algemene
bekendmakingen”;
•	Stap 5: Controleer uw gegevens en klik op “aanmelden e-mailservice”.
U ontvangt een e-mail met het verzoek om uw aanmelding te
bevestigen. Na bevestiging ontvangt u voortaan de gewenste
bekendmakingen op het opgegeven e-mailadres. U kunt zich te allen
tijde afmelden voor de e-mailservice vanuit de e-mails die u ontvangt.

Bekendmakingen ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat, als daar sprake van is, 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 uit oogpunt van dienstverlening ook in deze krant publiceren.
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Milieu
Gemeente Dordrecht Kennisgeving
ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Smaragd 200 te Dordrecht
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
Smaragd 200 Dordrecht
Locatie: Smaragd 200 te Dordrecht

Verkiezingen
Datum ontvangst: 8 november 2018
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-18-343015. 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.

Toezicht
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
heeft op 25 januari 2019 besloten om:
De heren P. Klok en V. Willemse aan te
wijzen als toezichthouder als bedoeld
in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht juncto de artikelen
2:10A, 2:11 en 2:12 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Dordrecht.
Hierbij geldt dat deze aanwijzing geldt
voor het gehele grondgebied van de
gemeente Dordrecht en de uit de Algemene wet bestuursrecht voortvloeiende toezichthoudende bevoegdheden
onverkort gelden, met uitzondering van

het bepaalde in de artikelen 5:18 en
5:19 van de Algemene wet Bestuursrecht.
Bovengenoemd besluit is vanaf 25
januari 2019 van kracht.
De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage van 25 januari
2019 tot en met 8 maart 2019 in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht.
Voor meer informatie over het besluit
kunt u contact opnemen met Arianne
de Ruiter, telefoon (078) 770 46 14.

Saneringen
Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming
De Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid maakt namens het college van
burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht bekend dat zij op
grond van de artikelen 14 en 15 van
het Besluit uniforme saneringen heeft
ingestemd met de resultaten van de
sanering van de locatie Vogelplein
ongenummerd te Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-18-338494
Inzage
De beschikking en de overige van
belang zijnde stukken liggen, tot zes
weken na toezending van het besluit
aan de aanvrager, 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 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.
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 Juristen, APV en
Ondergrond, telefoon (078) 770 85 85.

Omgevingsrecht
Z-18-345379
Kennisgeving besluit verlengen
beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben

besloten voor de aanvraag om een
omgevingsvergunning van Valvoline
Europe- Ellis Enterprise te Dordrecht
de beslistermijn te verlengen met een
termijn van maximaal zes weken. De
aanvraag betreft “aanvraag milieuneturale wijziging opslag producten met
ADR-klasse 8”.
Locatie: Wieldrechtseweg 39 te
Dordrecht
Nieuwe uiterste beslisdatum: 15
februari 2019.

Verkiezing van de leden van de
Provinciale Staten en het algemeen
bestuur van het Waterschap op 20
maart 2019
De burgemeester van Dordrecht
maakt het volgende bekend
Stemmen in Dordrecht
De stempas waarmee u uw stem
uitbrengt, ontvangt u uiterlijk 6 maart
2019 per post. U mag met uw stempas
in een stemlokaal naar keuze binnen
de gemeente Dordrecht stemmen. De
stemlokalen binnen onze gemeente
leest u op de bijsluiter bij uw stempas
en op de kandidatenlijst. Ook op www.
dordrecht.nl vindt u het overzicht van
de stemlokalen. PostNL bezorgt de
kandidatenlijst uiterlijk 15 maart 2019
huis aan huis.
In het stembureau moet u zich legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit document
mag op 20 maart 2019 maximaal 5
jaar verlopen zijn. Heeft u geen juist
identiteitsbewijs? Vraag dan op tijd een
nieuw aan.
Overdragen van uw stempas
U mag ook een ander voor u laten
stemmen met een onderhandse
volmacht. U draagt dan uw stempas
over aan een andere kiezer (gemachtigde). Deze gemachtigde stemt zelf ook
voor dezelfde verkiezing in Dordrecht.
Hiervoor gelden regels:
- de gemachtigde brengt uw stem gelijktijdig uit met zijn/haar eigen stem;
- de gemachtigde stemt voor dezelf-

de verkiezing op een stembureau in
Dordrecht;
- de gemachtigde mag per verkiezing
2 machtigingen aannemen (hij/zij
mag per verkiezing dus 3 stemmen
uitbrengen);
- u vult op de achterkant van uw stempas (bij ‘volmachtbewijs’) de naam en
het adres van de gemachtigde in;
- u en de gemachtigde ondertekenen
allebei uw stempas;
- de gemachtigde neemt uw stempas
en (een kopie van) uw identiteitsbewijs
mee naar het stemlokaal. Uw (kopie)
identiteitsbewijs mag op de dag van
de verkiezing niet langer dan 5 jaar
verlopen zijn. De kopie van het identiteitsbewijs mag ook een foto op een
mobiele telefoon of tablet zijn.
Stemmen bij volmacht
Met de schriftelijke volmacht mag een
andere kiezer voor u stemmen. Dit doet
u bijvoorbeeld omdat:
- u uw stempas niet kunt overdragen
aan een andere kiezer, bijvoorbeeld
omdat u al op uw vakantieadres
verblijft;
- u een identiteitsbewijs heeft dat op
20 maart 2019 langer dan 5 jaar is
verlopen;
- u geen identiteitsbewijs heeft.
Hoe vraagt u de schriftelijke volmacht aan?
- op www.dordrecht.nl vindt u het
formulier ‘Stemmen bij volmacht’. Als
zoekwoord geeft u Stemmen in. U print
het formulier en vult dit in. U mag
het formulier ook aan de balie van uw

gemeente ophalen;
- u vult het aanvraagformulier helemaal
in en u plaatst allebei uw handtekening. Uw schriftelijk verzoek moet
uiterlijk 15 maart 2019 bij de gemeente
binnen zijn;
- als de gemeente uw aanvraag heeft
goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde
een volmachtbewijs. Hiermee kan de
gemachtigde voor u stemmen;
- de gemachtigde neemt de schriftelijke machtiging mee naar het stemlokaal
en brengt uw stem tegelijk uit met zijn/
haar eigen stem.
Stempas kwijt
Zonder stempas mag u niet stemmen.
Een vervangende stempas vraagt u
tijdens de openingstijden aan bij de
balie van uw gemeente. Dit mag tot
uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00
uur. De Stadswinkel is deze morgen
hiervoor open.
Samenstelling Kiezersregister
Op 4 februari 2019 stelt elke gemeente
haar kiezersregister vast. Deze datum
bepaalt in welke gemeente u mag
stemmen. U ontvangt uw stempas op
het adres waarop u op 4 februari 2019
staat ingeschreven. Op www.dordrecht.
nl vindt u meer informatie. Met vragen
mag u ook contact opnemen met
Team Verkiezingen. U bereikt ons via
telefoonnummer telefoon 14 078.
Dordrecht, 25 januari 2019
A.W. Kolff
De burgemeester

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
Berghout, MH
Blanco Cordero, I
Boogert, AL
Bruining, RM
Czaplicki, R
Dorst, J
Hamit, LS
Köse, A
Krasimirova, SB
Marchena, XF
Meulens, OO
Mondt, D
Oltra Blanco, I
Oltra Blanco, PD
Oltra Blanco, S
Oltra Cristobal, SR
Sai Aung
Schutte, R

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

Geboren

Datum uitschrijving

16-05-1976
22-04-1977
22-11-1995
31-07-1991
18-08-1981
09-12-1985
12-10-1998
02-03-1988
29-04-2017
09-05-1996
29-10-1983
17-09-1988
17-04-1999
04-08-2008
10-12-2005
17-08-1977
01-01-1995
01-03-1969

18-12-2018
18-12-2018
18-12-2018
04-12-2018
03-12-2018
20-12-2018
11-12-2018
11-12-2018
11-12-2018
18-12-2018
21-12-2018
20-09-2018
18-12-2018
18-12-2018
18-12-2018
18-12-2018
20-12-2018
18-12-2018

heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst,
uitkeringsinstanties, pensioenfondsen
en zorgverzekeraars. Deze wijziging
heeft gevolgen voor voorzieningen zoals:
toeslagen, uitkeringen,

burgemeester en wethouders. Dit doet
u binnen zes weken na de dag van deze
bekendmaking.

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

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.
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Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- Aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Mahonie
ter hoogte van huisnummer 8.
Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten
staat op www.officielebekendmakin-

gen.nl/staatscourant.

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. Graag 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.

770 85 85 kunt u een afspraak maken.

Datum besluit:15 januari 2019

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.

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van 2 naamborden op
de gevel van het pand
Locatie: Noorderstraat 37
Datum besluit:14 januari 2019

Voor: het veranderen van de winkel
naar een woning
Locatie: Wijnstraat 213
Datum ontvangst 3 september 2018

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.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via

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
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 aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Pearl Buck-erf 214
Datum besluit:15 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Zinnia 6
Datum besluit:15 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van een winkelplattegrond
Locatie: Mijlweg 51 C
Datum besluit:17 januari 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw met een overkapping, t.b.v.
vervanging huidige werkplaats
Locatie: Kilkade 2
Datum besluit:16 januari 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het maken van een dakuitbouw
Locatie: Willemstraat 17 en 19
Datum besluit:14 januari 2019
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het wijzigen van de gevel
Locatie: Voorstraat 333
Datum besluit:15 januari 2019
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het restaureren van de boerderij
Locatie: Zuidendijk 302
Datum besluit:16 januari 2019
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (een Chamaecyparis
(coniveer))
Locatie: Loevestein 7
Datum besluit:16 januari 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)

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 zes weken:
Activiteit: Bouw
Voor: plaatsen antenne t.b.v. mobiel
netwerk
Locatie: Oranjepark 67 - 93 (oneven)
Datum besluit:11 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Zeedijk 1A
Datum besluit:14 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Zeedijk 5F
Datum besluit:15 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van het gevelpaneel
alsmede het wijzigen van de kantoorfunctie naar gezondheidszorgfunctie
Locatie: Blaauwweg 555
Datum besluit:16 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het uitvoeren van een inpandige
verbouwing
Locatie: Noordendijk 9
Datum besluit:17 januari 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een vogelobservatieplek door het plaatsen van een
kijkscherm ter hoogte van de Zeedijk
tussen de Oude Veerweg en de Van
Elzelingenweg (Positie 1)
Locatie: Zeedijk
Datum besluit:17 januari 2019
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning
Locatie: Laan van Braets 122 (bouwkavel 61 Wilgenwende)

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Robinia pseudoacacia
(witte acacia))
Locatie: Dubbeldamseweg Noord
Datum besluit:15 januari 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van vijf
houtopstanden ( vijf Salix Alba (schietwilg))
Locatie: Generaal spoorpad
Datum besluit:15 januari 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Betula Pendula (ruwe
berk))
Locatie: Groenedijk t.h.v. nr. 48
Datum besluit:15 januari 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van vijf
houtopstanden (vijf Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ (gewone esdoorn))
Locatie: Groenedijk t.h.v. 76 t
Datum besluit:15 januari 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:

Locatie: Molen de Kraker
Datum ontvangst: 18 januari 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (Els)
Locatie: Park Merwestein achter
Singel 80
Datum ontvangst:18 januari 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van het pand
Locatie: Callistolaan 2
Datum ontvangst:14 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Park Weizigt Biologisch
centrum
Datum ontvangst:18 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden
Locatie: Singel t.h.v. Koninginnenstraat en 522 Dordrecht
Datum ontvangst:12 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden
Locatie: Park Weizigt biologische
centrum
Datum ontvangst:18 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden
Locatie: Sophiastraat, t.h.v. 18 en 28
Datum ontvangst:12 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van vier
houtopstanden
Locatie: Stek
Datum ontvangst:18 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Pyrus calleryana
‘Chanticleer’ (sierpeer))
Locatie: Koninginnenstraat 57/59
Datum ontvangst:12 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Tolbrugkamp nabij nr. 7
Datum ontvangst:18 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
twee houtopstanden (twee Crataegus
monogyna (eenstijlige meidoorn))
Locatie: Palingstraat
Datum besluit:15 januari 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van zonnepanelen
op het platte dak van de kerk
Locatie: Blekersdijk 39
Datum ontvangst:16 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Prunus cerasifera
(kerspruim))
Locatie: Stooplaan 13
Datum besluit:15 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden
Locatie: Dubbeldamseweg noord
t.h.v. 4 en 40 t
Datum ontvangst:18 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Aesculus Hippocastanum (witte paardenkastanje))
Locatie: Tolbrugkamp
Datum besluit:15 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Houthavenplein t.h.v. 30
Datum ontvangst:18 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Weedeweg N.Z hoek bij
bruggetje
Datum ontvangst:12 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Middelweg ong.
Datum ontvangst:18 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Weeskinderdijk thv nr. 13
Datum ontvangst:12 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Molen de haas achter Noorderstraat 16
Datum ontvangst:18 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden
Locatie: Rozenhof 30
Datum ontvangst:16 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Carpinus Betulus
(haagbeuk))
Locatie: Weizigtpark
Datum besluit:15 januari 2019
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Monument Besluit onherroepelijk

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Toulonselaan in het Oranjepark
Datum ontvangst:18 januari 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (Acer)
Locatie: van Baerleplantsoen
Datum ontvangst:12 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van drie
houtopstanden
Locatie: Weizigtpark

Gemeentenieuws
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Datum ontvangst: 18 januari 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Weizigtpark
Datum ontvangst:18 januari 2019
Activiteit: Monument
Voor: het plegen van onderhoud en
het vervangen van ruiten
Locatie: Voorstraat 477 te
Datum ontvangst:13 januari 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,
25 januari 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. Tenzij het om eenvoudige plannen gaat, zoals hierboven omschreven. De kleine commissie toetst eenvoudige
plannen, zoals:
• reclameaanvragen;
•	plannen voor kleine wijzigingen (ook in beschermd stadsgezicht),
bijvoorbeeld
- van een niet monumentale winkelpui;
- wat grotere dakingrepen maar binnen de regels van het dakenlandschap;
-	wijzigingen die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en geen monumentale waarde aantasten;
•	kleine wijzigingen aan monumenten (op aangeven Monumentenzorg).
	Kleine bouwwerken die passen binnen de criteria in de Welstandsnota worden ambtelijk afgedaan, door de secretaris van de commissie.
Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen 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, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de
verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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