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Blijf op de hoogte
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’ krijgt u
berichten over zaken als bouwplannen en regelgeving direct in
uw mailbox. Op www.overuwbuurt.overheid.nl staat hoe u
zich hiervoor kunt aanmelden.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Last onder bestuursdwang
Het college van de gemeente Dordrecht
heeft op 11 augustus 2020 besloten om
een last onder bestuursdwang op te
leggen met betrekking tot:
• een voertuig, namelijk een Opel Tigra
met het kenteken ZST 24LM opgeslagen
staat op de openbare weg aan de Colijnstraat te Dordrecht.

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

Domacassé, SGAJ

17-09-1997

25-06-2020

Zriouil, J

01-05-1994

03-07-2020

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 6 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.

Verwijderen
Dit voertuig wordt een week na deze

bekendmaking van de weg verwijderd
vanwege handelen in strijd met artikel
5:4 en 5:5 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht (APV).
Afhalen
Na verwijdering kan de rechthebbende
op het voertuig zich via telefoonnummer 14078 melden bij Team Handhaving. Na overlegging van de eigendomspapieren en betaling van de ambtelijke voorbereidingskosten, de kosten
van het proces-verbaal van de overtreding, de kosten voor het wegslepen en
de stalling kan de rechthebbende het
bovengenoemde voertuig terugkrijgen.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na dagtekening van het besluit

schriftelijk bezwaar maken bij het
college van de gemeente Dordrecht,
postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn
en ten minste bevatten: uw naam en
adres, de datum, de omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt
en de reden van uw bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het
indienen van een bezwaarschrift houdt
de werking van het besluit niet tegen. In
spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam, postbus
50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken
een voorlopige voorziening (tijdelijke
beslissing) te treffen.

Sanering
Kennisgeving Beschikkingen
Wet bodembescherming
De Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid maakt namens het college van
burgemeester en wethouders van
gemeente Dordrecht bekend dat zij op
grond van artikel 39c, tweede lid van de
Wet bodembescherming (Wbb) heeft
ingestemd met de resultaten van de
sanering en op grond van artikel 39d,
derde lid van de Wbb instemt met het
nazorgplan van de locatie Noorderelsweg/Springerweg te Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-20-369431.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid maakt tevens namens het college
van burgemeester en wethouders van
gemeente Dordrecht bekend dat hij
op grond van artikel 39, tweede lid
instemt met het saneringsplan op de
locatie Wieldrechtse Zeedijk 104 te

Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-20-374111.
Inzage
De beschikkingen en de overige van belang zijnde stukken liggen tot 6 weken
na publicatie van het besluit, ter inzage
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, waar de stukken elke werkdag
van 9.00 uur tot 16.00 uur kunnen
worden ingezien. U kunt de stukken ook
opvragen door een e-mail te sturen aan:
bodemsanering@ozhz.nl.
Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende bij ons een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen tegen dit
Besluit. Dit moet geschieden binnen
6 weken na publicatie van het besluit,
onder vermelding van “Bezwaar Wbb”

in de linkerbovenhoek van envelop.
Het bezwaar dient te worden gericht
aan het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Dordrecht,
p/a Service Centrum Drechtsteden, ter
attentie van afdeling JKC, postbus 619,
3300 AP Dordrecht.
Tevens kan er bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een voorlopige
voorziening worden gevraagd ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht en hoofdstuk 20 Wet milieubeheer en artikel 2 van bijlage 2: bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak
van de Algemene wet bestuursrecht
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u
telefonisch contact opnemen met de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Unit Juridisch Advies en Ondergrond via
(078) 770 85 85.

Omgevingsvergunningen
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, Reclame
Voor: het aanpassen van de reclame
Shell Wielwijk
Locatie: Karel Doormanweg 5
Datum besluit: 4 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een aanbouw
naast de bestaande woning
Locatie: Schuilenburg 78
Datum besluit: 6 augustus 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Jacobus Lipsweg 124
Datum besluit: 10 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Grondwaterbescherming, Handelen in strijd met regels
RO

Voor: het plaatsen van een erfafscheiding en het bouwen van een schuurtje
voor opslag
Locatie: Adjudant H.P. Kosterstraat 5
Dordrecht
Datum besluit: 10 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van 10 appartementen
Locatie: Dubbeldreef
Datum besluit: 10 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Zuidendijk 316
Datum besluit: 10 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een nieuwe
bedrijfsloods
Locatie: Malachiet 400, Industrieterrein Dordtse Kil III
Datum besluit: 10 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een luchtbehandelingskast

Locatie: Steegoversloot 36
Datum besluit: 11 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het verbouwen van een monument
Locatie: Voorstraat 115-117
Datum besluit: 11 augustus 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden aan de zij- en achterzijde van de woning
Locatie: Baron van Boetzelaerlaan 93
Datum besluit: 12 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg, Reclame, Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het uitbreiden van het terrein van
McDonald’s Noord
Locatie: Kerkeplaat 2
Datum besluit: 12 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verwijderen van een dragende
muur en het plaatsen van een stalen
draagbalk
Locatie: Hallincqhof 30
Datum besluit: 12 augustus 2020

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.

Wegens de coronamaatregelen is het
tijdelijk niet mogelijk om stukken in te zien
op het stadskantoor. Voor het inzien van
stukken kunt u contact opnemen met de
gemeente via telefoonnummer 14 078.

Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Bekendmakingen
ook elektronisch
gepubliceerd
De officiële bekendmakingen
worden ook elektronisch gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent

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

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.
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:

van diverse panden
Locatie: Loverstraat 1 en Visstraat 13
en 21
Datum besluit: 12 augustus 2020

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Jacob van Lennepstraat 6
Datum besluit: 6 augustus 2020

Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Activiteit: Kap
Voor: het snoeien van 2 houtopstanden
(acer pseudoplatanus (esdoorn))
Locatie: Vest 60, aan de oever van de
Spuihaven
Datum besluit: 7 augustus 2020

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Overkampweg 135
Datum ontvangst: 9 juni 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nokverhoging
Locatie: Assumburg 135 en 137
Datum ontvangst: 7 augustus 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de woning
Locatie: Anthonie Camerlingstraat 44
Datum ontvangst: 9 augustus 2020
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.

nummer (078) 770 8585 kunt u een
afspraak maken.
Bovenstaande informatie voor het
inzien van stukken kan afwijken in
verband met de Corona maatregelen. Voor het laatste nieuws raadpleeg onze website www.ozhz.nl
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, sector bestuursrecht, postbus
50951, 3007 BM Rotterdam.

Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Verlengen beslistermijn aanvraag
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij
besloten hebben de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning te verlengen
met een beslistermijn van 6 weken:
Activiteit: Bouw, Kap
Voor: nieuwbouw 15 grond gebonden
woningen en transformatie kantoorgebouw naar woongebouw met 20
appartementen
Locatie: Kromhout en
Warmoezierspad
Datum besluit: 10 augustus 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het intern verbouwen van de
bestaande huisvesting en opvang
Locatie: Kromhout 110
Datum besluit: 12 augustus 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 3 vlaggenmasten
Locatie: Merwedestraat 48 G
Datum besluit: 12 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het realiseren van een verbouwing

Ingediende aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het renoveren van de achtergevel
en het dak
Locatie: Voorstraat 172-174
Datum ontvangst: 31 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nieuwe
fietsvoetgangersverbinding (brug)
Locatie: Nabij distripark DK 4
Datum ontvangst: 3 augustus 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van 2
houtopstanden
Locatie: Burgemeester Jaslaan 12
Datum ontvangst: 5 augustus 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (acacia)
Locatie: Twintighoevenweg 15
Datum ontvangst: 6 augustus 2020

Kennisgeving beschikking
Omgevingsvergunning Maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning maatwerkvoorschriften hebben
verleend:
Aanvraag:
Z-20-375448
Activiteit: Milieu (melding)
Voor: Verzoek voor maatwerk voor het
aspect geluid ‘s-Gravendeelsedijk 200
Locatie: ‘s-Gravendeelsedijk 200 te
Dordrecht
Datum besluit: 10 augustus 2020
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 telefoon-

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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