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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.

Hoorzittingen

Milieu

Openbare hoorzitting van de
bezwaarschriftencommissie

Locatie: Stadskantoor, Spuiboulevard
300 Dordrecht (Vergaderkamer 5)
Tijdstip: 19.30 uur

Onderwerp: Behandeling van meerdere
bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning voor het realiseren van 53
appartementen, commerciële ruimten
en parkeerplaatsen op de locatie Montessorilaan/Max Gootelaan (Valkzicht) te
Dordrecht.
Datum: maandag 15 juli 2019

Wilt u als toehoorder de hoorzitting
bijwonen? Neem dan vooraf contact op
met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, dhr. mr. P.J. van Bruggen.
Hij is bereikbaar bij het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden te Dordrecht
onder telefoonnummer (078) 770 20 87.

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
Angnoe, SAR
Astrokarijo, TPK
Gambier, YDR
de Jong, KNF
Lizardo, AMS

Geboren

Datum uitschrijving

02-10-1997
27-03-1993
26-08-1996
07-03-1996
08-11-2018

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,

28-05-2019
20-03-2019
29-04-2019
28-05-2019
28-05-2019

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.

Verkeer
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot het:
- Aanwijzen van een algemene
gehandicaptenparkeerplaats op de
Gravensingel ter hoogte van de huisartsenpraktijk in de Gravenhorst.
De volledige tekst van de besluiten
staat op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit
besluit, dan 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 om-

schrijving 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.
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.

Plaatsing mobiele puinbreker
Patersweg e.o.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid maakt (ingevolge
de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10
afvalstoffen, artikel 10.52) het volgende
bekend: In de afgelopen periode is een
kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit ingediend op 24 juni 2019
door Kok Lexmond B.V. ingevolge artikel
4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en
sloopafval” voor het plaatsen van een
mobiele puinbreker op een locatie aan
de Patersweg e.o. te Dordrecht.
Meer informatie
De werkzaamheden vinden plaats in de
periode van 15 juli 2019 tot en met 14
oktober 2019, gedurende maximaal 5

werkdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.
Voor meer informatie hierover kunt
u bellen naar de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid telefoon (078) 770
85 85.

Voor: Melding Activiteitenbesluit Max
Gootelaan 60 Dordrecht
Locatie: Max Gootelaan nabij 60 in
Dordrecht
Datum ontvangst: 29 mei 2019

De directeur vestigt er de aandacht op
dat deze kennisgeving uitsluitend een
informatief karakter heeft.

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-354592.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer Max Gootelaan nabij 60
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende melding in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Activiteit: Milieumelding

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.

Algemene plaatselijke verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: het optreden als straatmuzikant in het centrum van Dordrecht,
elke zaterdag vanaf 12.00 tot18.00 uur
Locatie: Gemeente Dordrecht
Datum besluit: 24 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-355123
Omschrijving: het organiseren van
Race-kids op 6 oktober op het parkeerterrein van FC Dordrecht
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-354632
Omschrijving: het houden van een
shoppingnight op 27 juni 2019 Voorstraat West/Grote Spuistraat
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 24 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-355248
Omschrijving: het organiseren van
Race kids op 7 juli 2019 op parkeerterrein FC Dordrecht
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-354630
Omschrijving: het organiseren van
Race kids op 8 september 2019 op
parkeerterrein FC Dordrecht
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-354631
Omschrijving: het organiseren van
Race-kids op 3 augustus op het parkeerterrein van FC Dordrecht
Locatie: gemeente Dordrecht

Datum besluit: 27 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-354633
Omschrijving: opening van de tentoonstelling ‘Beet’ op 28 juni 2019
Locatie: Museumstraat 32 t/m 40
Dordrecht
Datum besluit: 24 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-354066
Omschrijving: ontheffing eenmalige
openings- en sluitingstijden van 3 tot 7
oktober 2019
Locatie: Rijksstraatweg 30 Dordrecht
Datum besluit: 24 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-354939
Omschrijving: wijzigen tenaamstelling
drank- en horecavergunning
Locatie: Spuiboulevard 3 te Dordrecht
Datum besluit: 27 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-353072
Omschrijving: wijzigen tenaamstelling
ontheffing sluitingstijden
Locatie: Spuiboulevard 3 te Dordrecht
Datum besluit: 27 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-354163
Omschrijving: wijzigen tenaamstelling
terrasvergunning
Locatie: Spuiboulevard 3 te Dordrecht
Datum besluit: 27 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-354158
Omschrijving: het exploiteren van een
snackbar
Locatie: Steegoversloot 199 Dordrecht
Datum besluit: 24 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-353681

Omschrijving: het exploiteren van een
terras
Locatie: Voorstraat 489 te Dordrecht
Datum besluit: 24 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-351293
Omschrijving: het houden van Palm
Parkies op 15, 22 en 29 juli en 5, 12, 19
en 26 augustus 2019 in het Wantijpark
Locatie: Wantijpark Dordrecht
Datum besluit: 27 juni 2019
Zaaknummer: Z-19-353692
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.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

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

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:

Activiteit: Bouw, Brandveilig gebruik
(vergunning), Handelen in strijd met
regels RO (Uitgebreid)
Voor: het verbouwen van het pand voor
eigen bewoning en drie logiesverblijven

Locatie: Oranjelaan 270 te Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning) (Uitgebreid)
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Voor: melding brandveilig gebruik
Locatie: Groenmarkt 16 te Dordrecht
Datum besluit: 18 juni 2019
Inzage
De beschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen ter inzage in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. 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 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.
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.
De beschikking treedt dan niet in werking
voordat de Voorzieningenrechter een
uitspraak heeft gedaan.
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 realiseren van een silotoren
Locatie: Boogaerdtstraat 5 te
Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het constructief wijzigen van de
begane grond en eerste verdieping
Wantijtoren
Locatie: Haringvlietstraat 515 te
Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen reclame tegen de gevel
Locatie: Merwedestraat 48 H te
Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een kantoor en een
gevelwijziging
Locatie: Merwedestraat 64 C te
Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019

Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Sorbus aria (meelbes))
Locatie: Prinses Julianaweg Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019

- 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.

Activiteit: Bouw
Voor: het gedeeltelijk wijzigen van de
gevel en dakkapel
Locatie: Stevensweg 5 te Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtpstand (een Fagus sylvatica ( beukenhaag))
Locatie: Twintighoevenweg
Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019

Een afspraak kan gemaakt worden via het
telefoonnummer 14078, de naam van
de gemeente dient vervolgens te worden
ingesproken.

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een mobiele
berging
Locatie: Oranjelaan 19 Dordrecht
Datum besluit: 24 juni 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Tilia x europaea (een
Hollandse linde))
Locatie: Viottakade
Datum besluit: 28 juni 2019

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het plaatsen van een overkapping in
de achtertuin
Locatie: Jacob van Heemskerckstr 3
te Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje))
Locatie: Werkenmondestraat
Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Aesculus hippocastanum ( witte paardenkastanje))
Locatie: Buiten Walevest Dordrecht
Datum besluit: 27 juni 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van drie
houtopstanden (drie Aesculus hippocastanum (drie witte paardenkastanjes))
Locatie: Wiardi Beckmanplantsoen
Dordrecht, tegenover huis nr. 16, 17
en 31
Datum besluit: 25 juni 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van drie
houtopstanden (twee Alnus glutinosa
(zwarte els) en een (Fagus sylvatica (beuk))
Locatie: Crabbehofpad Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van drie
houtopstanden (drie Fraxinus (essen))
Locatie: Grafelijkheidsweg Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Acer platanoides (Noorse esdoorn))
Locatie: Laan der Verenigde Naties
Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van vier
houtopstanden (vier Thuja occidentalis
(westerse levensboom)
Locatie: Merwesteinpark Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van zes
houtopstanden (zes Salix alba (schietwilg))
Locatie: Oudendijk, tussen prov.weg
en Ieplaan
Datum besluit: 28 juni 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden (een Fraxinus excelsior
“Westhof’s glorie” (gewone es) en een
(Fagus sylvatica “Atropun icea” (bruine
beuken))
Locatie: Park Dubbelsteyn Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden (twee Fraxinus excelsior
“Westhof’s glorie”(gewone es))
Locatie: Park Dubbelsteyn Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2019
Activiteit: Kap

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Prunus avium ( zoete
kers))
Locatie: Zuidhovenlaantje Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het uitvoeren van graafwerkzaamheden Wantijbrug
Locatie: Wantijbrug Randweg N3
Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een erfafscheiding
Locatie: Lyra 4 te Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het uitvoeren van indicatieve in-situ
keuringen van een partij oeverbestorting
vanaf de waterzijde met behulp van een
kraanschip
Locatie: Wantij Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Ontwerpbesluiten ter inzage
Activiteit: Brandveilig gebruik
(vergunning)
Voor: melding brandveilig gebruik
Locatie: Noordendijk 252 te Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Datum ter inzage legging: 8 juli 2019
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 8 juli 2019
tot en met 19 augustus 2019 ter inzage
in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300
te Dordrecht. De stukken kunnen worden
ingezien met of zonder afspraak:

Bezwaar
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan
een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen
bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, namens dezen Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN
Dordrecht. Hierna zullen wij een definitief
besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking
kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Ter 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 zes 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 zes weken:
Activiteit: Bouw
Voor: het verplaatsen van een schutting
Locatie: Azobé 110 te Dordrecht
Datum besluit: 28 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Iepenlaan 1 te Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van gevelisolatie en
nieuwe kunststofkozijnen
Locatie: Kromme Zandweg 29 te
Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het uitbreiden van eetcafe Babylon
Locatie: Voorstraat 291 te Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Sloop
Voor: het renoveren van de achtergevel
Locatie: Boomstraat 29 te Dordrecht

Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het intern verbouwen van het pand
Locatie: Nieuwe Haven 29-31 te
Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het beletteren op de buitenkant van
het Energiehuis
Locatie: Noordendijk 148 te Dordrecht
Datum besluit: 28 juni 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Grotekerksbuurt 31 B te
Dordrecht
Datum besluit: 25 juni 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en brandveilig gebruik
Locatie: Van Eesterenplein 105 te
Dordrecht
Datum besluit: 17 juni 2019
Activiteit: Monument
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Singel 203 te Dordrecht
Datum besluit: 26 juni 2019
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw Procedure afgebroken
Voor: het wijzigen van twee kantoren tot
clientkamers
Locatie: Provincialeweg 106 en 110 te
Dordrecht
Datum ontvangst: 28 mei 2019
Activiteit: Bouw Procedure afgebroken
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Wilgewinde 2 te Dordrecht
Datum ontvangst: 18 juni 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 zonnepanelen
Locatie: Rozenhof 2 te Dordrecht
Datum ontvangst: 23 juni 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van twee
houtopstanden ( bomen)
Locatie: Haaswijkweg Oost 69 a te
Dordrecht
Datum ontvangst: 24 juni 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,
5 juli 2019
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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 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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