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Van 1 tot en met 8 oktober 2019

Week tegen Eenzaamheid

Veel te doen tijdens
Week van de Opvoeding 2019
Begin oktober staat ieder jaar in het teken van opvoeden. In Dordrecht is er dit jaar weer veel te doen voor jong en
oud. De Week van de Opvoeding trappen we feestelijk af in het stadion van FC Dordrecht. Wethouder Rik van der
Linden (Jeugd) opent de week. Daarna is er een energieke lezing van opvoedkundige Marina van der Wal, kunt u in
verschillende praktische workshops nieuwe tips opdoen en de gezellige opvoedmarkt bezoeken.
Openingsavond: maandag 7 oktober 2019
Locatie: FC Dordrecht, Krommedijk 210 (gratis parkeren)
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Aanmelden: Uiterlijk 6 oktober 2019 via e-mail: weekvandeopvoeding@dordrecht.nl
Diverse activiteiten
Verder in de week kunt u diverse activiteiten (gratis) bezoeken waaronder een heuse Opvoedparty, een Groots Kinderfeest, een
Kinderboekenweekactiviteit ‘Ga je mee met Boer Boris’, een DordtLAB, een kookworkshop en een Supermarkt Safari. Kijk voor
meer informatie op www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding.

Gratis herfstbloeiers nu bij de Eikenhof

Wist u dat bijna de helft van de
Dordtenaren zich wel eens alleen
voelt? Eenzaamheid heeft vele gezichten, ongeacht leeftijd of hoeveelheid sociale contacten.
Van 1 oktober tot en met 8 oktober is de
Week tegen Eenzaamheid. Een belangrijke week om extra aandacht te vragen
voor het thema eenzaamheid. Er zijn al
veel initiatieven om mensen bij elkaar
te brengen in Dordrecht. Ga naar www.
jebentnietalleen.nl voor de activiteitenkalender. Naast de activiteitenkalender
boordevol initiatieven om samen iets te
doen, kunt u ook inspirerende verhalen

lezen van Dordtenaren die met eenzaamheid te maken hebben.
Ook u kunt iets doen! Kent u iemand die
zich vaak alleen voelt? Begroet iemand
simpelweg met een ‘goedemorgen’ of
nodig diegene eens uit voor een wandeling, een kop koffie of bezoek een van
de leuke initiatieven. Ontdek zelf hoe u
het verschil maakt.
Laten we ons samen inzetten om eenzaamheid te herkennen en verminderen, want eenzaamheid oplossen kan
niemand, maar doorbreken kunnen we
allemaal.

Blijf op de hoogte
De herfst grijs en grauw? Nee,
natuurlijk niet. Het is het seizoen
van prachtige kleuren, ook in de
tuin! Het is bij uitstek een goed
seizoen om in de tuin aan de slag
te gaan. Operatie Steenbreek helpt
u om uw tuin te vergroenen en op
te fleuren.
De actie Operatie Steenbreek van de
gemeente Dordrecht komt nu naar
Land van Valk. Dordtenaren die een
tuintegel inleveren, krijgen daarvoor
gratis een tuinplant in de plaats. Dat
kan op de Buurtfair van de Eikenhof
aan de Dubbeldamseweg Zuid 362

van berichten over uw buurt!
op zaterdag 28 september van 12.00
tot 17.00 uur. De eerder aangegeven
Operatie Steenbreek actie in Stadspolders was door het voorspelde
slechte weer afgelast.
Tuin opfleuren
Medewerkers van Operatie Steenbreek nemen speciaal herfstbloeiers
mee zoals herfstaster, ereprijs,
hemelsleutel, longkruid en vrouwenmantel. Met deze planten kunnen
Dordtenaren ook in de herfst hun
tuin opfleuren. Tegel eruit, de grond
mengen met goede tuinaarde en zorgen voor beplanting die u mooi vindt.

Minder wateroverlast bij hevige
regenval
Het vergroenen van tuinen is
belangrijk. Groene tuinen zorgen
voor minder wateroverlast bij hevige
regenval. En een groene tuin zorgt
ook voor verkoeling tijdens warme
dagen. Op de Buurtfair kunt u één
(of meer) tegels inleveren. In de
plaats mag u een plantje mee naar
huis nemen. Ook krijgt u tips en
ideeën om uw tuin te vergroenen.
Daarnaast zijn er nog tal van andere
activiteiten op de Buurtfair van de
Eikenhof.

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.

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

Gemeentenieuws
27 september 2019
Winkeltijdenwet
Ontheffing openstelling winkels
winkelcentrum Sterrenburg vrijdag
29 november 2019
Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben ontheffing verleend aan:
Winkelcentrum Sterrenburg, P.A.
de Kokplein 171 te Dordrecht voor
openstelling van de winkels in het
winkelcentrum op vrijdag 29 november
2019 van 22.00 uur tot 23.00 uur ten
behoeve van een shopping night in het
kader van Black Friday. Het betreft een
ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden
Dordrecht. Dit besluit is inmiddels ter
kennis van aanvragers gebracht.
Tegen bovenstaand besluit kan een
belanghebben¬de 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 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 president
van het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven (CBB), Postbus 20021,
2500 EA Den Haag.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen
bij de gemeente Dordrecht, telefoon
(078) 770 48 88.
Ontheffing openstelling alle winkels in de binnenstad zondag 15
december 2019
Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben ontheffing verleend aan:
Alle winkels in de binnenstad van
Dordrecht, vallend in het bestemmingsplan Historische Binnenstad
(2011), voor openstelling op zondag 15
december 2019 tussen 11.00 uur en
12.00 uur.
Op die dag vindt vanaf 11.00 uur de
Kerstmarkt plaats in de binnenstad. De
ontheffing is verleend om de winkels,
gelegen aan de route van de Kerst-

markt, in de omgeving daarvan en
langs de aanlooproutes naar de Kerstmarkt, de gelegenheid te geven om
gelijktijdig met de Kerstmarkt open te
kunnen gaan. Dit besluit is inmiddels
ter kennis van aanvragers gebracht.
Tegen bovenstaand besluit 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 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 president
van het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven (CBB), Postbus 20021,
2500 EA Den Haag.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen
bij de gemeente Dordrecht, telefoon
(078) 770 48 88.

Verkeer
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot het:
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Dudok-erf ter hoogte van huisnummer 116;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op
de Sweelinckstraat ter hoogte van
huisnummer 20;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Nessestraat ter hoogte van huisnummer 16;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
J.J.A. Gouverneurstraat ter hoogte
van huisnummer 31;
-Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Doelstraat tegenover de huisnummers 1 t/m 7 ter hoogte van de hoek
Weeshuisplein;
- Aanwijzen van een parkeervak ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Brederodestraat

ter hoogte van Hooftstraat 88 (direct
naast de reeds aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeervak
ten behoeve van het opladen van
elektrische auto’s op de Leeuwstraat
op de parkeervakken tegenover
huisnummer 17.
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.

Algemene plaatselijke Verordening
Er zijn vergunningen verleend
voor:
Omschrijving: het organiseren van
een High Tea i.c.m. een rijtoer met
oldtimers op 23 september 2019 om
13.00 - 16.00 uur
Locatie: Haaswijkweg Oost 69
A, Statenplein en Museumstraat
Dordrecht
Datum besluit: 19 september 2019
Zaaknummer: Z-19-359717
Omschrijving: optreden straatmuzikant in 2020 in Het Hof en rondom
Grote Kerk ivm Dordrecht 800 jaar
Locatie: binnenstad gemeente
Dordrecht
Datum besluit: 19 september 2019
Zaaknummer: Z-19-358351
Omschrijving: het organiseren van

Optimist on Tour op 25, 26 en 27
september 2019 Lijnbaan
Locatie: Lijnbaan Dordrecht
Datum besluit: 19 september 2019
Zaaknummer: Z-19-359135
Omschrijving: het verstrekken van
zwak alcoholhoudende drank op een
50 jarig jubileumfeest op 20 september 2019 om 16.00-21.00 uur
Locatie: Van Schendelstraat 24
Dordrecht
Datum besluit: 16 september 2019
Zaaknummer: Z-19-357757
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.

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.

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

Geboren

Datum uitschrijving

Albertus, HMT

03-10-1992

20-08-2019

Angelov, MH

11-05-1954

13-08-2019

Berghian, OI

24-06-1962

15-08-2019

Bos, RJ

23-02-1959

17-07-2019

Çalişğan, MI

29-12-1996

13-08-2019

Çalişğan, MF

16-04-1991

13-08-2019

del Castilho, CR

18-03-1999

12-08-2019

Dinçsoy, A

10-09-1991

13-08-2019

Fortes Lopes da Costa, MI

30-04-1976

14-08-2019

van Geene, SKR

30-09-1986

16-07-2019

Hammoudi El Kaouini, A

13-01-1974

05-08-2019

de Luca, P

18-05-1989

05-08-2019

Macaya, II

24-05-1985

20-08-2019

Mustafova, YH

20-01-1994

14-08-2019

Nelemans, S

02-08-1971

13-08-2019

Reguła, TT

15-06-1988

13-08-2019

Reguła, BL

21-08-2017

13-08-2019

Sala, A

06-01-1992

19-08-2019

van der Wiel, AA

21-08-1976

15-08-2019

Witt, SM

10-10-1989

13-08-2019

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,

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.

Hoorzittingen
Openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente
Dordrecht. Maandag 7 oktober 2019,
vergaderkamer 5 Stadskantoor, Spuiboulevard 300 Dordrecht
Onderwerp
Behandeling van een bezwaarschrift
tegen de omgevingsvergunning en
DHW-vergunning t.b.v. Wijnstraat 153
te Dordrecht.

Tijdstip: 19.30 uur
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.
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Omgevingsvergunningen
Kennisgeving ontwerp-beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerpbesluiten ter inzage
Burgemeester en wethouders van
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning vergunning te verlenen voor de volgende
activiteiten:
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
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een vogelobservatieplek door het plaatsen van een
kijkhut ter hoogte van de Zeedijk tussen
de Oude Veerweg en de Van Elzelingenweg (Positie 2)
Locatie: Zeedijk
Ligging en inhoud
De ontwerp omgevingsvergunningen
hebben betrekking op het plaatsen van
een observatiehut en een observatiescherm in de Noorderdiepzone, ter
hoogte van de Zeedijk tussen de Oude
Veerweg en de Van Elzelingenweg.
Indienen zienswijze
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
Nieuwe Dordtse Biesbosch voor het
realiseren van vogelobservatieplekken
met behulp van een observatiehut en
een observatiescherm in de Noorderdiepzone.
De aanvragen met ontwerpbesluiten
voor het realiseren van vogelobservatiehut en een vogelobservatiescherm”
en bijbehorende stukken liggen met
ingang van 30 september 2019 voor zes
wekentijdens 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 onder het planidentificatienummer
NL.IMRO.0505.PB026Observ-2001.
Een ieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging (tot en met 11 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
Observatiehut en -scherm Noorderdiepzone “.
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 nieuwe
voordeur
Locatie: Mauritsweg 13
Datum besluit: 16 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een overkapping
Locatie: Reeweg Oost 120
Datum besluit: 19 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het verlengen van het viaduct
KW6
Locatie: Rijksweg A16
Datum besluit: 18 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een warmtestation
Locatie: Sperwerstraat 57
Datum besluit: 17 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Troelstrahof Dordrecht,
kavel 12
Datum besluit: 18 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Troelstrahof Dordrecht,
kavel 9
Datum besluit: 17 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
aan de voorgevel woning
Locatie: Van den Broek-erf 234
Datum besluit: 16 september 2019
Activiteit: Bouw, Brandveilig gebruik
Voor: het wijzigen van de brandcompartimentering
Locatie: Provincialeweg 106 en 110
Datum besluit: 17 september 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het splitsen van de woning in 2
wooneenheden
Locatie: Vossiusstraat 81
Datum besluit: 16 september 2019

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 aanpassen van het bestaand
gebouw m.b.t. de gevel en nieuwe
ruimte indeling
Locatie: Merwedestraat 48 M
Datum besluit: 17 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van gevelreclame,
zuil en ander bewegwijzering
Locatie: Mijlweg 83
Datum besluit: 17 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het aanleggen van een zonnepark
Dordrecht
Locatie: Nabij Baanhoekweg 22
Datum besluit: 18 september 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van banieren en
winkelwagenopstelplaats
Locatie: Admiraalsplein 162
Datum besluit: 16 september 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een dakkapel in
het voordakvlak van de woning
Locatie: Regulushof 30
Datum besluit: 17 september 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Oranjelaan 11
Datum besluit: 18 september 2019
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd

met regels RO, Monument
Voor: het gebruiken en verbouwen van
een rijksmonument tot kleinschalig
hotel met museumkamers
Locatie: Wijnstraat 87
Datum ontvangst: 24 juli 2019

Datum ontvangst: 12 september 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een schutting
Locatie: Reigerstraat 58
Datum ontvangst: 29 augustus 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een muurdoorbraak
Locatie: Beekenstein 77
Datum ontvangst: 16 september 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: Verzoek om: ‘principe uitspraak’
Locatie: Oudendijk 110
Datum ontvangst: 13 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van gezondheidszorgfunctie naar woonfunctie
Locatie: Stek 13
Datum ontvangst: 11 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een woning
Locatie: Voorstraat 456
Datum ontvangst: 11 september 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een serre
Locatie: Bakema-erf 238
Datum ontvangst: 17 september 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Marslaan 13
Datum ontvangst: 16 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Oudendijk 114
Datum ontvangst: 18 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: actualisatie brandscheidingen
kantoor met bedrijfsruimte
Locatie: Redeléstraat 2
Datum ontvangst: 17 september 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van twee dakkapellen
Locatie: Suze Groeneweg-erf 432
Datum ontvangst: 15 september 2019

Activiteit: Brandveilig gebruik
Voor: gebruiksvergunning
Locatie: Maarten Harpertszoon
Trompweg 235
Datum ontvangst: 11 september 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (twee sierpruimen)
Locatie: Damstraat 11
Datum ontvangst: 17 september 2019

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van parkeerplaatsen op eigen terrein
Locatie: Stek 13
Datum ontvangst: 11 september 2019

Activiteit:
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 zwarte den)
Locatie: Rembrandtlaan 15
Datum ontvangst: 17 september 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 Salix Alba (schietwilg))
Locatie: Ottersluis ter hoogte van
huisnummer 21
Datum ontvangst: 13 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.

Activiteit: Sloop
Voor: het slopen van objecten t.b.v.
realisatie Leefwerf
Locatie: Zuidelijke insteekhaven,
Stadswerven

Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
27 september 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

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.

kleine Welstands- en Monumentencommissie. De grote (voltallige) commissie behandelt in principe de aanvragen van

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

Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie

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.

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.

Colofon
Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl
Eindredactie: Hamid Amaziane

