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Inloopbijeenkomst
Verkeersplan Centrum
Op dinsdag 15 oktober organiseren
wij een inloopbijeenkomst over het
Verkeersplan voor de Spuiboulevard
en de omgeving. Woont u in het centrum van Dordrecht? Dan bent u van
harte welkom om hierbij aanwezig
te zijn.
De komende jaren worden er 10.000
woningen toegevoegd aan onze stad
en duizenden nieuwe banen gecreëerd.
Nieuwe woningen en meer banen
geven ook meer verkeer in de stad.
Een nieuw verkeersplan is nodig om
te zorgen dat het centrum bereikbaar
blijft, dat u uw je auto kwijt kunt, dat
de fiets en het OV volop benut worden
en dat u prettig in de (binnen) stad kunt
verblijven. De huidige verkeersstructuur

van de Spuiboulevard en de omgeving
Stationsweg, Johan de Wittsingel,
Burgemeester de Raadtsingel voldoet
niet meer.
Rekening houdend met zoveel mogelijk
wensen van bewoners, ondernemers
en bezoekers hebben wij een nieuw
verkeersplan voor de Spuiboulevard en
omgeving gemaakt. Op de inloopbijeenkomst presenteren wij de hoofdlijnen
van dit plan. Met uw opmerkingen
kunnen wij dit plan afmaken en voor
besluitvorming voorleggen aan het
college en de gemeenteraad.
De inloopbijeenkomst vindt plaats in de
hal van het Stadskantoor. U kunt inlopen tussen 17.00 uur tot 20.00 uur.

Oktober gedichtenmaand
Heeft u inspiratie om een mooi gedicht over het thema eenzaamheid te schrijven? Dat kan nog de hele maand oktober.
In het kader van de campagne tegen eenzaamheid #jebentnietalleen roepen wij iedereen op om een gedicht in te sturen naar jebentnietalleen@dordrecht.nl.
Het zou mooi zijn als het gedicht herkenning oproept en een zekere troost biedt. Uiteraard schrijft u het gedicht zelf. Alle
gedichten worden geplaatst op www.jebentnietalleen.nl. Een deskundige jury kiest de tien mooiste gedichten uit en beloont
de schrijvers met een mooie prijs. Afhankelijk van het aantal inzendingen organiseren we na oktober een avond waarbij alle
dichters worden uitgenodigd.

Bekendmakingen ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat de bezwaartermijn tegen besluiten van de gemeente begint op de datum na de dag van
de elektronische bekendmaking, behalve bij een beschikking op aanvraag. Bij een beschikking op een aanvraag geldt dat de bezwarentermijn begint op de verzenddatum van de beschikking aan de aanvrager. De
bekendmakingen en besluiten van de gemeente blijven wij ook in deze krant publiceren.

Hoorzitting

Blijf op de hoogte

Openbare hoorzitting van de
bezwaarschriftencommissie
gemeente Dordrecht.

van berichten over uw buurt!
Wist u dat u gemakkelijk op de hoogte kunt blijven over besluiten van
de overheid die invloed hebben op uw buurt? Met de e-mail service
van Over uw buurt krijg je berichten over zaken als bouwplannen en
regelgeving direct in uw mailbox.

Onderwerp: Behandeling van een
bezwaarschrift tegen de terrasvergunning t.b.v. Steegoversloot 189 te
Dordrecht
Datum: maandag 21 oktober 2019
Plaats: Stadskantoor, Spuiboulevard
300 Dordrecht (Vergaderkamer 5)

Op www.overuwbuurt.overheid.nl staat hoe u zich kunt aanmelden.

Tijdstip: 19.30 uur
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 telefoon (078)
770 20 87.

Verkeer
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot het:
- Instellen lijnbusstrook
Merwedestraat/Oranjelaan;
- Aanwijzen van een parkeervak ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Overkampweg ter
hoogte van huisnummer 109 (direct
naast de reeds aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeervak ten

behoeve van het opladen van elektrische auto’s op het Marisplein ter
hoogte van huisnummer 64 (1e parkeervak gezien vanaf de Zuidendijk);
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Albert Camus-erf ter hoogte van
huisnummer 34;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Van Eesterenplein ter hoogte van

huisnummer 168;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Dudok-erf ter hoogte van huisnummer 122;
- Uitbreiding parkeerschijfzone
Nassauweg;
- Aanwijzen van een bushalte op de
Volkerakweg ter hoogte van huisnummer 11.

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 het telefoonnummer vermelden,
waarop u overdag te bereiken bent.
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Verkeer (vervolg)
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

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad op 24
september 2019 de 3e herziening
Structuurvisie Dordrecht 2040- diverse
locaties gewijzigd heeft vastgesteld.
Inhoud
In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is
de toekomstige ontwikkeling van het
eiland van Dordrecht beschreven. Deze
structuurvisie is door de gemeenteraad
vastgesteld op 17 december 2013.
De gemeente Dordrecht heeft één
structuurvisie, die onder andere de
leefmilieus per gebied omschrijft.
Met deze 3e herziening van de Structuurvisie heeft de gemeenteraad haar
ruimtelijke beleid voor een aantal
locaties aangepast. Daarmee is de
ruimtelijke visie van de gemeenteraad
weer actueel en kan invulling gegeven
worden aan de opgave om te groeien.

voorlopige voorziening brengt de
Rechtbank een bedrag aan griffierecht in rekening.

Basisregistratie Personen (BRP)

Structuurvisie
Vaststelling 3e herziening
Structuurvisie Dordrecht 2040-diverse locaties

over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden. Voor
de behandeling van een verzoek om

projecten het ruimtelijke kader aangepast.
Dit zijn:
1. Sportvelden Amstelwijck van het
leefmilieu Groen en Recreatie naar
Suburbaan.
2. Scholengebied Noordendijk van het
leefmilieu Stedelijk Wonen naar Rustig
Groen.
3. Sportpark Corridor van het leefmilieu
Groen en Recreatie naar Suburbaan.
4. Sportpark Krommedijk: Herbevestiging Groen en Recreatie, maar Stadionontwikkeling met maatschappelijk
programma past.
5. Zonnecentrales: Herbevestiging van
vigerend beleid, uitgangspunten voor
locaties. Voor deze ontwikkellocaties
zullen verschillende bestemmingsplannen in procedure worden gebracht.

zienswijzen binnengekomen die in
een aantal gevallen hebben geleid
tot een aanpassing van het stuk. De
belangrijkste is het toevoegen van de
Milieu Effect beoordelingstoets en
een paragraaf over de groen-blauwe opgave (wateropgave). Ook is
een aantal specifieke punten uit de
concept 3e herziening structuurvisie
gehaald om meer flexibiliteit te creëren
voor de planuitwerking. Dit is zowel
gebeurd naar aanleiding van ingediende zienswijzen als nieuwe inzichten
ambtshalve. De argumentatie voor de
aanpassingen en wijzigingen in de 3e
herziening van de structuurvisie zijn in
de Nota van Beantwoording vermeld.
De aangenomen amendementen
hebben geleid tot meer aandacht voor
het groen inpassen van geluidsmaatregelen.

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
Alflen, FA

Geboren
04-09-1997

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,

Vaststellingproces Wijzigingen 3e
herziening Structuurvisie Dordrecht 2040
Vanaf 26 oktober 2019 lag het ontwerp
van de 3e herziening zes weken ter
inzage. Iedereen kon een zienswijze indienen. Er zijn verschillende

U kunt de stukken digitaal inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl en op
www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen.
Tegen de vaststelling van deze herziening van de Structuurvisie staat geen
mogelijkheid van bezwaar of beroep
open.

Kennisgeving ontvangst
activiteitenbesluit milieubeheer
Weeskinderendijk 213

zij de volgende melding in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-360899.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat

Activiteit:
- Milieu (melding)

Voor: Melding Activiteitenbesluit Weeskinderendijk 213 ( Hal 3)
Dordrecht
Locatie: Weeskinderendijk 213
te Dordrecht
Datum ontvangst: 30 oktober 2019

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit
besluit op grond van de Algemene wet
bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum
waarop het besluit is verzonden. Dit
kan bij burgemeester en wethouders
van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
voorzien van een handtekening en ten
minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van
de indiener, de dagtekening, nummer/
kenmerk van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de reden van het
bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen
bij de gemeente via www.dordrecht.nl.
Daarvoor moet men beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD
of eHerkenning). Op de genoemde site
staan de precieze voorwaarden vermeld.

09.00 - 12.00 uur en dinsdag en donderdag van 14.00 - 19.30 uur.

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.

In deze herziening is voor een vijftal

Datum uitschrijving
05-09-2019

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.

Milieu

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewon-

nen 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.

Omgevingsrecht
Z-19-358909
Kennisgeving beschikking
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 een
omgevingsvergunning aan Van den
Broek Klimaat B.V. te verlenen. Het
betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De aanvraag
voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 23 augustus 2019 betreft het

aanleggen van een verticaal gesloten
aardwarmtesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW
dat is gelegen binnen een interferentiegebied, artikel 2.2a lid 6 Bor. De locatie
is gelegen aan de Laan van Braets te
Dordrecht, sectie V nr. 2822.
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140 te Dordrecht. Via telefoonnummer
(078)770 85 85 kunt u een afspraak
maken.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na bekendmaking
aan de aanvrager. Het indienen van een
bezwaarschrift houdt de werking van
het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende,
die een bezwaarschrift heeft ingediend,

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam)
verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen.
Voor de behandeling van het verzoek
wordt een bedrag aan griffierecht
geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde
rechtbank via de website www.rechtspraak.nl. Daarvoor is een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Op de genoemde website staan
de precieze voorwaarden vermeld.

Omgevingsvergunningen
Gemeente Dordrecht, verleende
omgevingsvergunning, uitgebreide procedure Laan der Verenigde
Naties n.n.b. Dordrecht
Kennisgeving beschikking
Z-18-341964
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Activiteit:
- Bouw
- Reclame

- Inrit/Uitweg
- Milieu (vergunning)
Voor: het oprichten van een nieuw
tankstation verkooppunt van motorbrandstoffen (inclusief LPG)
Locatie: Laan der Verenigde Naties n.n.b. Dordrecht
Datum besluit: 4 oktober 2019
Ter inzage
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen vanaf 14 oktober
2019 ter inzage en kunnen worden
ingezien: - in het stadskantoor, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht,
maandag, woensdagen vrijdag van

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.

Voorlopige voorziening
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. Voor de
behandeling van het verzoek wordt
een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een beroep en een
verzoek om voorlopige voorziening
instellen bij genoemde rechtbank via
loket.rechtspraak.nl. Daarvoor heeft
u een elektronische handtekening
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de
genoemde website staan de precieze
voorwaarden vermeld.
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 aanpassen van het
gevelkozijn
Locatie: Pompstraat 2
Datum besluit: 30 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
met bijgebouwen
Locatie: kavel 65 Wilgenwende,
Laan van Braets 130
Datum besluit: 30 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een transparante en wegschuifbare balkonbeglazing.
Locatie: Overkampweg 403
Datum besluit: 03 oktober 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het verbouwen van 3 ééngezinswoningen tot 5 appartementen
Locatie: Heysterbachstraat/Oudelandstraat
Datum besluit: 30 september 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het realiseren van 32
eengezinswoningen
Locatie: Maarten Harpertsz
Trompweg, Tromptuinen fase 1
Datum besluit: 30 september 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het verbouwen en opsplitsen
van een woning
Locatie: Prinsenstraat 45
Datum besluit: 30 september 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het realiseren van een uitbouw
van de woning
Locatie: Gevaertsweg 12
Datum besluit: 03 oktober 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Monument,
Sloop
Voor: het realiseren van 2 woningen
op de verdiepingen van de winkel en
het wijzigen van de winkelpui
Locatie: Voorstraat 337
Datum besluit: 01 oktober 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging
gebruik van de bedrijfswoning
Locatie: Smitsweg 4
Datum besluit: 03 oktober 2019
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dordrecht maken
bekend dat zij de volgende aanvragen

omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een serre
Locatie: Bakema-erf 238
Datum besluit: 03 oktober 2019
Activiteit: Reclame
Voor: omgevingsvergunning
bedrijfspand
Locatie: Kromhout 177
Datum besluit: 30 september 2019
Verleende onttrekking- en
splitsingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende onttrekkingsen splitsingsvergunning hebben
verleend:
Voor: het samenvoegen van
meerdere woonruimtes
Locatie: Munt 4
Datum besluit: 03 oktober 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.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Zonnepark Dordrecht
Wieldrechtse Zeedijk ‘ ter inzage.
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht maken bekend dat zij
voornemens zijn om met toepassing
van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3°
Wabo, af te wijken van het bestemmingsplan Rijksweg A16/N3 voor
het ontwikkelen van een zonnepark
(zonnepanelen) aan de Rijksstraatweg
ong. Dordrecht, kadastraal bekend
gemeente Dordrecht, sectie V nr.
722. Dit ligt in het weiland in de oksel
van de A16 omsloten door het spoor
en de Wieldrechtse Zeedijk
De aanvraag met ontwerpbesluit
“Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk”
(NL.IMRO.0505.PB028Wieldrzeedk-2001) en bijbehorende stukken
liggen met ingang van 14 oktober
2019 voor zes weken tijdens kantooruren ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.
Via telefoonnummer (078) 770 85
85 kunt u een afspraak maken. Het
ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan gedurende de termijn
van terinzagelegging (tot en met
25 november 2019) bij het college
van burgemeester en wethouders
een zienswijze (mening) geven over
het ontwerpbesluit. Adres: College
van burgemeester en wethouders
van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht. De zienswijze kunt u bij
voorkeur schriftelijk indienen onder
vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk”.

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

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 afsplitsen van bestaande
bovenwoning met huisnummer 32
Locatie: Oudenhovenstraat 32
Datum ontvangst: 27 september
2019

Activiteit: Bouw
Voor: het uitvoeren van funderingsherstel en het maken van een
aanbouw
Locatie: Reewegpad 4
Datum besluit: 30 september 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het bouwen van een woning
(kavel 29)
Locatie: Laan van Braets 54
Datum besluit: 30 september 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het plaatsen van een voetbalkooi
Locatie: Spirea 3
Datum besluit: 03 oktober 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van 36
appartementen
Locatie: Touwslagersstraat /
Lijnbaan/ Biesboschstraat
Datum besluit: 03 oktober 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: Verbouwing van een
gemeentelijk monument
Locatie: Weeshuisplein 25
Datum besluit: 03 oktober 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Obrechtstraat 15
Datum ontvangst: 25 september
2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak van de woning
Locatie: Bakema-erf 172
Datum ontvangst: 27 september
2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de kozijnen
Locatie: Vest 183
Datum ontvangst: 27 september
2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een terras op
de uitbouw
Locatie: Kees Boekelaan 18
Datum ontvangst: 27 september
2019
Activiteit: Bouw
Voor: het inrichten van het terrein
Locatie: Boogaerdtstraat 5
Datum ontvangst: 27 september
2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een
fietsenstalling
Locatie: Mauritsweg 157
Datum ontvangst: 30 september
2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van kozijnen en
plaatsen van een dakkapel
Locatie: Badweg 15
Datum ontvangst: 01 oktober 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Singel 385
Datum ontvangst: 01 oktober 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuwe
woonhuis
Locatie: Wilgenwende kavelnummer 16
Datum ontvangst: 02 oktober 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van de
bovenwoningen
Locatie: Kromhout 111
Datum ontvangst: 02 oktober 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van twee woningen
Locatie: Houttuinen 14
Datum ontvangst: 03 oktober 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het uitbreiden van de bedrijfshal
Locatie: Pieter Zeemanweg 188
Datum ontvangst: 27 september 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Locatie: Laan der Verenigde
Naties 325
Datum ontvangst: 30 september
2019
Activiteit: Roerende zaken
Voor: Vestiging van ons bedrijf in
Dordrecht
Locatie: ‘s-Gravendeelsedijk 200
Datum ontvangst: 30 september
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,
11 oktober 2019

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, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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