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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
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: het houden van een feest
op 17 augustus 2019 Finn’s festival
Locatie: Blauwpoortsplein 13
Datum besluit: 9 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-354865
Omschrijving: ontheffing geluidhinder
van 25 augustus tot 2 september 2019
werkzaamheden aan het spoor
Locatie: Rietveld-erf, Wantijbrug
Datum besluit: 9 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-354463
Omschrijving: ask the..het houden van
een jongeren interactief muziekevenement op 13 juli 2019
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 9 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-354708
Omschrijving: het houden van een mini-

festival op 30 augustus 2019
Locatie: Korte Kalkhaven 3
Datum besluit: 9 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355737
Omschrijving: ontheffing eenmalige
openings- en sluitingstijden op 17 juli
2019
Locatie: Lijnbaan 200
Datum besluit: 9 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355735
Omschrijving: standplaatsvergunning
voor het verkopen van NRC-abonnementen op 9 en 23 augustus
Locatie: Voorstraat
Datum besluit: 9 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-354868
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 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.

Milieu
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het kader
van het activiteitenbesluit milieubeheer
hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Voorstraat 258 A Dordrecht
Locatie: Voorstraat 258 A te
Dordrecht
Datum ontvangst: 8 april 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-350831.
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.
Bekendmaking Wet milieubeheer
Op 19 juni 2019 hebben wij gegevens
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer” (hierna: het
Besluit). Het gaat over het veranderen
van het bedrijf, zijnde een bedrijf dat
zich bezighoudt met het op- en overslaan van grondstoffen en gereed product ten behoeve van de bouw. Het be-

drijf is gelegen aan de Boogaerdtstraat 5
te Dordrecht. De verandering betreft het
verplaatsen van de silotoren naar buiten
het gebouw.
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-355660.

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
Bogaevskaya, M
Brany Pinto, LC
Çolak, C
Rosalina, NEHE
van Setten, R
Vrede, CD
Waterfort, AM

Geboren

Datum uitschrijving

02-12-1991
02-03-1982
25-07-1986
04-08-1994
23-11-1993
05-06-1978
07-06-1999

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,

06-06-2019
13-03-2019
06-06-2019
04-06-2019
20-05-2019
06-06-2019
06-06-2019

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.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 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.

Erfgoedverordening
Aanwijzing Oranjelaan 284, 286, 288
en 290 als gemeentelijk monument
Met ingang van 19 juli 2019 tot 31 augustus 2019 ligt voor eenieder ter inzage in
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, een
beschikking op grond van artikel 3 van de
Erfgoedverordening Dordrecht, inzake de
aanwijzing van Oranjelaan 284, 286, 288
en 290 als gemeentelijk monument.
Op 16 juli 2019 heeft het college van
burgemeester en wethouders, kennis
genomen hebbend van de geconstateerde
cultuurhistorische waarden, besloten
de volgende objecten aan te wijzen als
gemeentelijk monument:
- Oranjelaan 284, kadastraal bekend
gemeente Dordrecht, sectie C, nummer
4397 G
- Oranjelaan 286, kadastraal bekend
gemeente Dordrecht, sectie C, nummer
4398 G
- Oranjelaan 288, kadastraal bekend
gemeente Dordrecht, sectie C, nummer
4399 G
- Oranjelaan 290, kadastraal bekend
gemeente Dordrecht, sectie C, nummer
4400 G

Gelet op de bepalingen van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep aantekenen
bij de Rechtbank te Dordrecht, sector
Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC
Dordrecht.

monument.

Als door betreffende belanghebbende
geen zienswijze is ingediend, is het beroep
waarschijnlijk niet ontvankelijk.

Loswalweg 2, kadastraal bekend gemeente
Dordrecht, kadastrale aanduiding sectie R,
nummers 6796, 6797, 6798 (ged.), 6799
(ged.), 6800.

Het beroepschrift behoort binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit aan de
eigenaar bekend is gemaakt, te weten 18
juli 2019, te zijn ingediend en ten minste
in te houden: de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep
is gericht en de reden(en) van het beroep.
Aanwijzing vroegere gemaalcomplex Loswalweg 2 als gemeentelijk
monument
Met ingang van 19 juli tot 31 augustus
2019 ligt voor eenieder ter inzage in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300, een
beschikking op grond van artikel 3 van
de Erfgoedverordening Dordrecht, inzake
de aanwijzing van het vroegere gemaalcomplex Loswalweg 2, als gemeentelijk

Op 15 juli 2019 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten
het volgende complex aan te wijzen als
gemeentelijk monument:

Gelet op de bepalingen van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep aantekenen
bij de Rechtbank te Dordrecht, sector
Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC
Dordrecht.

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

Als door betreffende belanghebbende
geen zienswijze is ingediend, is het beroep
waarschijnlijk niet ontvankelijk.
Het beroepschrift behoort binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit aan de
eigenaar bekend is gemaakt, te weten 18
juli 2019, te zijn ingediend en ten minste
in te houden: de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep
is gericht en de reden(en) van het beroep.

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: Admiraalsplein 162
Datum besluit: 9 juli 2019
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel in
het voordakvlak van de woning
Locatie: Assumburg 30
Datum besluit: 9 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Generaal S.H. Spoorstraat
70
Datum besluit: 9 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde en achterzijde van de
woning
Locatie: Komatistraat 8
Datum besluit: 8 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van de bestaande
dakopbouw
Locatie: Merbau 116
Datum besluit: 10 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het gedeeltelijk wijzigen van het
gebruik als winkel naar wonen en woonfunctie voor kamergewijze verhuur,
almede het verbouwen en uitbreiden
van de panden
Locatie: Spuiweg 64-68
Datum besluit: 8 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Van Karnebeekstraat 30
Datum besluit: 12 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Wilgenwinde 40
Datum besluit: 11 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verplaatsen van een schutting
Locatie: Azobé 110
Datum besluit: 11 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een overkapping
tegen de bestaande garage, het plaatsen
van een erfafscheiding en het plaatsen
van een aanbouw
Locatie: Laurierstraat 63
Datum besluit: 12 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verbouwen van de vrijstaande
woning
Locatie: Peppellaan 13
Datum besluit: 10 juli 2019
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het wijzigen van de reclame-aanduiding
Locatie: Van Eesterenplein 99
Datum besluit: 11 juli 2019
Verleende splitsingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de

gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende splitsingsvergunning
hebben verleend:
Voor: het splitsen van het pand in 2
appartementsrechten
Locatie: Markettenweg 4A en 8
Datum besluit: 8 juli 2019
Inzage
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een
afspraak maken.
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kan
een belanghebbende op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na verzending aan de aanvrager
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8,
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht, tenzij bij of
krachtens wettelijk voorschrift anders
is bepaald. Een verzoek om schorsing van het bestreden besluit kunt u
indienen bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.
Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij besloten hebben de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning te
verlengen met een beslistermijn van 6
weken:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een carport
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 242
Datum besluit: 9 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Joop den Uylstraat 23
Datum besluit: 12 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van het gevelkozijn
Locatie: Pompstraat 2
Datum besluit: 9 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een condensor
op de achtergevel
Locatie: Grote Markt 75
Datum besluit: 12 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een overkapping
in de achtertuin
Locatie: Langedaal 43

Datum besluit: 11 juli 2019
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een dakopbouw
Locatie: Azobé 154
Datum ontvangst: 4 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning met
bijgebouwen
Locatie: kavel 65 Wilgenwende,
Laan van Braets 130
Datum ontvangst: 4 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het bouwen van een woning
(kavel 29)
Locatie: Laan van Braets (54)
Datum ontvangst: 5 juli 2019
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: nieuwbouw bedrijfspand Olivijn
Locatie: Olivijn
Datum ontvangst: 5 juli 2019
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Wildbaan 5
Datum ontvangst: 5 juli 2019
Activiteit: Brandveilig gebruik
Voor: vergunning brandveilig gebruik
Locatie: Groenmarkt 83
Datum ontvangst: 5 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een

houtopstand (1 kastanje)
Locatie: Singel 349
Datum ontvangst: 5 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van geluidsscherm
Locatie: A16 Dordrecht
Datum ontvangst: 7 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een nokverhoging
Locatie: Eikenlaan 92
Datum ontvangst: 11 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen en uitbreiden van
de woning tot een meer generatie
woning/kangoeroewoning
Locatie: Marslaan 65
Datum ontvangst: 12 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Minnaertweg 14
Datum ontvangst: 8 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een uitbreiding
Locatie: Saffier 2
Datum ontvangst: 11 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
op het dak van een rijksmonument
Locatie: Singel 280
Datum ontvangst: 10 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het afwijkend gebruik van de
garagebox
Locatie: Singel 71
Datum ontvangst: 10 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Smitsweg 20

Datum ontvangst: 12 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een stalen pui
Locatie: Visstraat 25
Datum ontvangst: 12 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een boom
Locatie: Callenburghstraat 2
Datum ontvangst: 8 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van 2 bomen
Locatie: Van Baerleplantsoen 26
Datum ontvangst: 10 juli 2019
Activiteit: Monument
Voor: het uitvoeren van meerjarenonderhoud kosterswoning en consistorie
Locatie: Hof 16
Datum ontvangst: 8 juli 2019
Activiteit: Reclame
Voor: het vervangen van de reclame
omlijsting ATM
Locatie: Krommedijk 2
Datum ontvangst: 10 juli 2019
Activiteit: (Niet gespecificeerd)
Voor: het splitsen van de woning in 2
appartementen
Locatie: Prinsenstraat 47
Datum ontvangst: 9 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 bekendgemaakt in deze krant.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
19 juli 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.
Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen of afscheidingen, dan bekijkt een ambtenaar het bouwplan. Dit zal doorgaans de secretaris
van de commissie zijn. Het plan wordt dan getoetst aan de zogenoemde sneltoetscriteria, die in de Welstandsnota
zijn opgenomen.
Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in
kamer 1 van het Stadskantoor. De agenda wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website
van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitsplannen,
de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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