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Alcoholvrije gebieden
in Wielwijk en Crabbehof

Het college van burgemeester en wethouders wijst alcoholvrije gebieden aan in Wielwijk en
Crabbehof. In winkelcentra en in het Crabbehofpark is het vanaf 1 april aanstaande verboden
om openlijk alcohol te gebruiken of aangebroken verpakkingen van alcoholhoudende dranken
in bezit te hebben.
Uit informatie van de politie blijkt dat er sinds de zomer van 2015 sprake is van een toename van
overlast die wordt veroorzaakt door een groot aantal personen dat bovenmatig alcohol gebruikt. Burgemeester Wouter Kolff: “Door dit alcoholgebruik vermindert het normbesef en worden remmingen
weggenomen. Dit leidt helaas ook tot ernstig overlastgevend gedrag. In overleg met en op verzoek van
de politie heeft het college nu besloten gebieden aan te wijzen waar openlijk alcoholgebruik verboden
is.”
Overlast terugdringen
De lijst met overlast is groot en bestaat uit samenscholing, intimiderend groepsgedrag, geweldpleging, belemmeren van vrije doorgang in portieken, schreeuwen, naroepen, agressiviteit, lastigvallen
van voorbijgangers, wildplassen en achterlaten van afval. De overlast geeft inwoners, winkeliers en
bezoekers een onveilig gevoel. Wouter Kolff: “Er zijn door verschillende veiligheids- en zorgpartners
diverse acties ondernomen om de overlast tegen te gaan. Helaas is de overlast niet verdwenen. Gezien
de directe relatie met alcoholgebruik, stellen we nu alcohol strafbaar op diverse locaties in Wielwijk en
Crabbehof. Dit geeft Handhaving en de politie een extra instrument in handen om de overlast terug te
dringen

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 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.
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Hoorzittingen

Bodem

Openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente
Dordrecht.

in de Wolwevershaven te Dordrecht.

Datum: Maandag 8 april 2019
Locatie: Vergaderkamer 5 Stadskantoor (Spuiboulevard 300 Dordrecht)
Tijdstip: 19.30 uur
Onderwerp: Behandeling van een bezwaarschrift tegen de afwijzing van de
aanvraag voor een ligplaatsvergunning

Hoorzitting bijwonen
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
Abubakar, M
Angnoe, RAS
Dardak, Y
File, SPL
Hakiev, MR
Kaskrathok, S

Geboren
27-02-1987
06-07-1994
21-02-1997
18-01-1992
30-04-1971
03-05-1957

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,

Datum uitschrijving
04-02-2019
19-06-2018
04-02-2019
07-08-2018
21-02-2019
15-02-2019

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.

Verkeer
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot het:
- Aanwijzen van camperparkeerplaats op het parkeerterrein Energiehuis aan de Noordendijk;
- Instellen parkeerverboden Madoerastraat;
- Aanwijzen van een parkeerplaats
ten behoeve van het opladen van
elektrische auto’s op de Campanula
ter hoogte van huisnummer 46;
- Aanwijzen van een parkeerplaats
ten behoeve van het opladen van
elektrische auto’s op de Lyra ter
hoogte van huisnummer 1 (direct
naast de reeds aanwezige laadpaal);
-Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op
de Kameleonring ter hoogte van
huisnummer 7.
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. 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.

Kennisgeving Besluit Uniforme
Saneringen

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-19-349907.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat zij op 22 maart
2019 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden ter plaatse van de locatie Badweg
21 te Dordrecht. De melding is gedaan
op grond van artikel 39b, derde lid van
de Wet bodembescherming en artikel
6, eerste lid van het Besluit Uniforme
Saneringen.

Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en
binnen twaalf maanden na ontvangst
van de melding gestart worden met de
saneringswerkzaamheden.
Namens het college van burgemeester
en wethouders van gemeente Dordrecht
zal de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid binnen vier weken na ontvangst van
de melding controleren of deze voldoet
aan de eisen van het Besluit Uniforme
Saneringen.

De mededeling aan de saneerder naar
aanleiding van bovengenoemde controle
is geen besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen kan
dan ook geen bezwaar of beroep worden
ingesteld. Indien u van mening bent dat
de melding niet voldoet aan de eisen van
het Besluit Uniforme Saneringen, kunt u
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
hierop wijzen. Een dergelijke mededeling
dient te worden gericht aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Unit Juristen,
APV en Ondergrond Postbus 550 3300
AN Dordrecht. Nadere inlichting kunt u
verkrijgen via (078) 770 85 85.

Milieu
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Krispijnseweg 68
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:
Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit Krispijnseweg 68 Dordrecht
Locatie: Krispijnseweg 68 te
Dordrecht
Datum ontvangst: 13 maart 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-349291.
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.
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer
Baanhoekweg 38
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:
Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit Baanhoekweg 38 Dordrecht
Locatie: Baanhoekweg 38 te
Dordrecht
Datum ontvangst: 14 maart 2019

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-349425.
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.
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Vismarkt 1
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:
Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit Vismarkt 1 Dordrecht
Locatie: Vismarkt 1 te Dordrecht
Datum ontvangst: 4 februari 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-347170.
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.
Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende beschikking maatwerkvoorschriften hebben verleend:
Activiteit: Milieu
maatwerkvoorschriften
Voor: het veranderen van de inrichting
Locatie: Merwedestraat 40 te
Dordrecht
Datum besluit: 25 maart 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer: Z-18-330106
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 bovenstaand besluit 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.
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. 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

Algemene Plaatselijke Verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:

Datum besluit: 19 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-349209

Datum besluit: 21 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-349154

Omschrijving: het organiseren van
de Nationale Buitenspeeldag op 12
juni 2019 op de kop van de Voorstraat-West/Pelserbrug
Locatie: Algemeen adres te Dordrecht
Datum besluit: 22 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-348726

Omschrijving: het houden van een
snuffelmarkt op 21 en 22 april 2019
Locatie: Fanny Blankers-Koenweg 10 20 Dordrecht
Datum besluit: 21 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-348949

Omschrijving: het organiseren van
een circus van 11 t/m 22 april 2019 op
het Plein van Europa
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 22 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-348810

Omschrijving: het houden van een
Rad van Fortuin op 25 mei 2019
Locatie: Dubbelsteynlaan West 70
Dordrecht

Omschrijving: ontheffing geluid ivm
spoorwerkzaamheden op 14 en 15 april
2019 tussen km 26.170 en 26.220
Locatie: gemeente Dordrecht

Omschrijving: het houden van een
rommelmarkt op 18 mei 2019
Locatie: Nassauweg 1 Dordrecht
Datum besluit: 19 maart 2019
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Algemene Plaatselijke Verordening (vervolg)
Zaaknummer: Z-19-347052
Omschrijving: Overname vergunning
horecabedrijf (Lunchroom) No. 38 City
bakery Cafe
Locatie: Nieuwstraat 38 te Dordrecht
Datum besluit: 21 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-346576
Omschrijving: terrasverunning
Locatie: Nieuwstraat 38 te Dordrecht
Datum besluit: 21 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-346580
Omschrijving: ontheffing geluidshinder voor het project “Reconstructie

A16-N3”
Locatie: Reconstructie aansluiting
A16-N3
Datum besluit: 21 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-348492
Omschrijving: het uitbreiden van een
bestaand terras
Locatie: Vriesestraat 146 Dordrecht
Datum besluit: 21 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-349411
Omschrijving: het uitbreiden van een
bestaand terras
Locatie: Vriesestraat 146 Dordrecht
Datum besluit: 21 maart 2019

Zaaknummer: Z-19-347054
Omschrijving: het uitbreiden van een
bestaand terras
Locatie: Wijnstraat 241 te Dordrecht
Datum besluit: 19 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-349368
Omschrijving: het uitbreiden van een
bestaand terras
Locatie: Wijnstraat 241 te Dordrecht
Datum besluit: 19 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-346335
Omschrijving: wijzigen drank- en horecavergunning i.v.m. toevoegen terras

Locatie: Wijnstraat 241 te Dordrecht
Datum besluit: 19 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-346336
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.

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.

Op grond van artikel 6:5 van de

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.

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 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. Voor
de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank
een bedrag van € 174 aan griffierecht in
rekening. Voor meer informatie over dit
besluit kunt u contact opnemen met André
Boogaard, telefoonnummer (078) 770 45
15, e-mailadres jh.boogaard@dordrecht.nl.

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

van Leeuwenhoekweg / bedrijventerrein Louterbloemen
Datum ontvangst: 20 maart 2019

Alcoholverbod
Alcoholvrije gebieden in Wielwijk en
Crabbehof
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht heeft op
19 maart 2019 de winkelcentra Wielwijk en
Crabbehof en het Crabbehofpark aangewezen als gebieden waarbinnen het verboden
is alcoholhoudende drank te gebruiken of
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke
met alcoholhoudende drank bij zich te

hebben, zoals bedoeld in artikel 2:48,
tweede lid, van de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht. Het besluit is vanaf
1 april 2019 van kracht.
De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage van 29 maart 2019 tot en
met 13 mei 2019 in de centrale hal van
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht. Daarnaast kunt u de stukken

raadplegen via www.dordtveilig.nl. Onder
het kopje “Wat is DordtVeilig?” vindt u de
Beleidsdocumenten.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u binnen zes weken na bekendmaking ervan schriftelijk bezwaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Locatie: Maarten Harpertszoon
Trompweg 225E
Datum besluit: 22 maart 2019

Reguliere voorbereidingsprocedure

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het maken van een inrit
Locatie: Iepenlaan 37
Datum besluit: 21 maart 2019

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van drie vlaggenmasten
Locatie: Damplein
Datum besluit: 20 maart 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van 6 woningen
Locatie: Kromhout 151
Datum besluit: 18 maart 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verbouwen van de winkel op
de begane grond en het creëren van
woningen op de eerste verdieping
Locatie: Vriesestraat 92
Datum besluit: 18 maart 2019
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg, Weg
aanleggen of veranderen
Voor: het veranderen van de inrit
Locatie: Opaal 100
Datum besluit: 20 maart 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het herstellen van de fundering
Locatie: Singel 210 t/m 216
Datum besluit: 18 maart 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging van het
bestemmingsplan
Locatie: Johan de Wittstraat 162A
Datum besluit: 20 maart 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

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 Ledschermen
Locatie: Achterom 42
Datum besluit: 20 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een doorgang woning Bankastraat 281 en kantoor 283
Locatie: Bankastraat 281
Datum besluit: 18 maart 2019
Verleende onttrekkingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende onttrekkingsvergunning
hebben verleend:
Voor: het omzetten van zelfstandige
naar onzelfstandige woonruimte
Locatie: Vrieseweg 87
Datum besluit: 20 maart 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 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 plaatsen van een zadeldakloods t.b.v. het opslaan van boten
Locatie: Baanhoekweg 1
Datum besluit: 18 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van de garage en
woning
Locatie: Stek 4
Datum besluit: 18 maart 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het wijzigen van de gevel
Locatie: Lindelaan 16
Datum besluit: 22 maart 2019
Activiteit: Monument, Werk of
werkzaamheden uitvoeren
Voor: het wijzigen van de stuwen onder
de Wijnbrug en de Leuvebrug
Locatie: Voorstraathaven Dordrecht
Datum besluit: 21 maart 2019
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het aanbieden van een chalet voor
Bed en Breakfast
Locatie: Stevensweg 2
Datum ontvangst 7 december 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de vluchtroute
Locatie: Achterom 1
Datum ontvangst: 20 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Amerstraat 31
Datum ontvangst: 22 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nieuw
dierenzorgcentrum
Locatie: Celsiusstraat 8
Datum ontvangst: 22 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Groenedijk 3
Datum ontvangst: 16 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 10 zonnepanelen
Locatie: Grotekerksbuurt 28
Datum ontvangst: 16 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van de verdieping
woonhuis
Locatie: Haaswijkweg West 64
Datum ontvangst: 20 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorgevel van de woning
Locatie: Lindelaan 1
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Rijksstraatweg 174
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van cameramasten
en slagbomen t.b.v. beveiliging bedrijventerrein Louterbloemen
Locatie: ‘s-Gravendeelsedijk 10 /

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Varkenmarkt 17
Datum ontvangst: 19 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: melding brandveilig gebruik
Locatie: Vorrinklaan 202
Datum ontvangst: 20 maart 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van 51 woningen
Locatie: Zuiderpoort, Zuidendijk
/ Theophile de Bockstraat / H.W.
Mesdagstraat
Datum ontvangst: 19 maart 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: Het realiseren van een woning in
een bestaand pand
Locatie: Korte Nieuwstraat 8
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument, Sloop
Voor: het verzoek om wijziging van het
bestemmingsplan
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 104 B
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Voorstraat 417
Datum ontvangst: 19 maart 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: handelen in strijd met regels RO
Locatie: Bagijnhof 72
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het verbreden van de inrit
Locatie: Hazelaarlaan 13
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Activiteit: Kap
Voor: het snoeien van een aangetaste
Italiaanse populier
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 362
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (1 Acer en 1 Robinia
pseudoacacia)
Locatie: Weizigtpark
Datum ontvangst: 18 maart 2019
Activiteit: (Niet gespecificeerd)
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (Linden)
Locatie: Achterhakkers 72
Dordrecht
Datum ontvangst: 18 maart 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,
29 maart 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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