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Geef frituurvet een tweede leven
kan zorgen voor verstoppingen. Vooral
de combinatie vet en vochtige doekjes is
bijzonder slecht voor het riool.
Wat moet je doen?
Laat het frituurvet afkoelen. Doe het
daarna terug in de originele verpakking
of in een lege plastic fles. Heeft u restjes
vet? Giet deze met behulp van een trechter in een lege plastic fles. Sluit de fles
goed en breng hem naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Eind van deze week sluiten we
2020 af. Niet zoals anders met veel
vuurwerk, maar waarschijnlijk wel
met een andere traditie: oliebollen bakken. Een groot deel van de
frituurolie verdwijnt na het bakken
bij het restafval of in het riool. Niet
doen!

Vet kan namelijk heel goed hergebruikt
worden voor bijvoorbeeld het maken
van biobrandstoffen. Biobrandstof
gemaakt van gebruikt frituurvet is de
meest duurzame brandstof die er is. Het
heeft de laagste CO2-uitstoot van alle
energiebronnen. Aan vet dat in het riool
terecht komt, kleven grote nadelen. Het

Inzamelpunten
Gebruikt frituurvet of olie kunt u inleveren bij verschillende supermarkten zoals
de Plus in Dubbeldam, het Leerpark, De
Bieshof, en de Vogelbuurt en bij de Jumbo aan de Merwedestraat. Ook verschillende sportclubs in Dordrecht zamelen
het vet in. Een ander inzamelpunt is het
afvalbrengstation aan de Baanhoekweg
8-12.
Kijk voor alle inzamelplekken op www.
frituurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren

Lever uw oude kerstboom in
Als de feestdagen voorbij zijn, gaat
ook de kerstboom weer de deur uit.
Gemeente Dordrecht heeft in de stad
21 speciale inleverpunten voor kerstbomen. In elke wijk is er een aantal
plekken waar u de kerstboom kunt
inleveren.

Om de contactmomenten tot een

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

minimum te beperken is er dit jaar geen
kerstbomenactie met een vergoeding.
De bomen krijgen een goede bestemming. Van de takken en naalden wordt
compost gemaakt. De stam wordt

versnipperd en hier wordt groene elektriciteit en warmte van gemaakt. Ook
worden versnipperde bomen gebruikt
als bodembedekking in bijvoorbeeld
stadsboerderijen.

Officiele publicaties
Bekendmakingen ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Dat
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 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.

Bodembescherming
Kennisgeving Beschikking
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 39, tweede lid Wbb
instemt met het saneringsplan op de
locatie Van Leeuwenhoekweg 33 te
Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-20-379876.
Inzage
De beschikking en de overige van
belang zijnde stukken liggen, tot zes
weken na publicatie van het besluit,
ter inzage bij de Omgevingsdienst

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.

Basisregistratie Personen (BRP)

Op zaterdag 2 januari tussen 12.00 tot
16.00 en zaterdag 9 januari tussen 11.00
en 15.00 uur kunt u uw kerstboom
inleveren. De inleverpunten voor oude
kerstbomen vindt u op www.dordrecht.
nl/kerstbomen.
Wilt u uw kerstboom na zaterdag 9
januari inleveren? Dan kunt u de boom
zelf naar het afvalbrengstation van HVC
aan de Baanhoekweg 8-12 brengen.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!

Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140 te Dordrecht. Hier kunt u de
stukken elke werkdag van 09.00 uur
tot 16.00 uur inzien. 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 kunnen belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen zes
weken na publicatie van het besluit,
onder vermelding van “Bezwaar Wbb”
in de linkerbovenhoek van enveloppe.
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 juncto
hoofdstuk 20 Wet milieubeheer juncto
artikel 2 van bijlage 2: bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak van de
Algemene wet bestuursrecht.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies en Ondergrond, telefoon
(078) 770 85 85.

Geboren

Datum uitschrijving

Dinçsoy, M

02-04-1961

23-11-2020

Ismail, G

08-05-2001

23-11-2020

Szmigielski, TC

15-10-1967

03-12-2020

Tan, S

21-01-1993

17-11-2020

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 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.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
(Uitgebreid)

Voor: het renoveren van de Engelenburgerbrug (middenpijler en landhoofd
Houttuinen)
Locatie: De Engelenburgerbrug en
Lange Geldersekade Dordrecht
Datum besluit: 21 december 2020
Inzage*
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzage in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300. De
stukken kunnen worden ingezien met
of zonder afspraak:
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
- 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 6 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.

(*)Wegens de coronamaatregelen is
het tijdelijk niet mogelijk om stukken
in te zien op het stadskantoor.
Voor het inzien van stukken kunt u
telefonisch contact opnemen met de
gemeente. Bereikbaar op 14 078.

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Marowijne 25
Datum besluit: 23 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Van Schendelstraat 5
Datum besluit: 23 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het omzetten van een winkel tot
een woning
Locatie: Toulonselaan 138
Datum besluit: 17 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een zinken kap
op berging
Locatie: Zuidendijk 413
Datum besluit: 17 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Provincialeweg 111 C
Datum besluit: 17 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het uitbreiden van de entree, het
isoleren van de gevels en het aanpassen van de gevelkleur
Locatie: Blaauwweg 1
Datum besluit: 21 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het vestigen van een New York
Pizza bezorg en afhaalvestiging in het
winkelcentrum Sterrenburg
Locatie: P.A. de Kok-plein 173
Datum besluit: 22 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het intern verbouwen van de
woning
Locatie: Bakema-erf 332
Datum besluit: 23 december 2020

Reguliere voorbereidingsprocedure

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het verbouwen van een gemeentelijk monument
Locatie: Nieuwe Haven 23
Datum besluit: 21 december 2020

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

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van een (goederen)
lift in het pand
Locatie: Wijnstraat 99
Datum besluit: 17 december 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Rietveld-erf 29
Datum besluit: 18 december 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.

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Amazone 217
Datum besluit: 21 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
op de 2e verdieping
Locatie: Madoerastraat 16
Datum besluit: 22 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nokverhoging en aan de voorzijde een dakkapel
Locatie: Johan de Oudestraat 51
Datum besluit: 23 december 2020

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.

(**)Wegens de coronamaatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om
stukken in te zien op het stadskantoor.
Voor het inzien van stukken kunt u
telefonisch contact opnemen met de
gemeente. Bereikbaar op 14 078.
Verleende onttrekking- en splitsingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende onttrekkings- en
splitsingsvergunningen hebben verleend:
Voor: het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte
00224595
Locatie: Boeroestraat 23
Datum besluit: 18 december 2020
Geweigerde onttrekkingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende onttrekkings- en
splitsingsvergunningen hebben geweigerd
Voor: het splitsen van het pand in 2
appartementsrechten
Locatie: Kuipershaven 14
Datum besluit: 21 december 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.
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.
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 ophangen van een markies
Locatie: Wijnstraat 229
Datum besluit: 22 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van 12 eengezinswoningen

Locatie: Leerpark perceel 5C (onderdeel van het Leerpark) aan de
Professor Gunninglaan Dordrecht
Datum besluit: 16 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van nieuwbouw
tolplein Kiltunnel
Locatie: Kiltunnelweg 102
Datum besluit: 17 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een natte
koeltoren
Locatie: Pieter Hoebeeweg 50
Datum besluit: 23 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: Aanvraag voor het bouwen van
een schuur
Locatie: Windsingel 5
Datum besluit: 22 december 2020

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 de airco buitenunit aan de achterzijde
Locatie: Oranjerie 11
Datum ontvangst: 16 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van een bouwplaatsinrichting, damwandinstructie
en betonnen deksloof op damwand
Locatie: Perceel AA3142 Dordrecht
Datum ontvangst: 16 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van kozijnen
Locatie: Singel 353
Datum ontvangst: 18 december 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg,
Reclame
Voor: het bouwen van een terminal
Locatie: kavel 1a Dordtse Kil IV,
gelegen aan Burgemeester van der
Dussenstraat
Datum besluit: 16 december 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Krommedijk 245
Datum ontvangst: 18 december 2020

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

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Kinkelenburg 95
Datum ontvangst: 21 december 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van 38 eengezinswoningen Boomgaard Louisa’s Weelde
Blijf op de hoogte van berichten
over uw buurt!
Locatie: Wilgenwende Louisa’s
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Weelde
Voor: het bouwen van een vrijstaande
Datum ontvangst: 18 december 2020
woning
Locatie: Laan van Braets 66
Activiteit: Bouw
Datum besluit: 15 december 2020
Voor: het renoveren en uitbreiden van
het kinderdagverblijf
Activiteit: Kap
Locatie: Van Gendtstraat 2
Voor: het vellen of doen vellen van drie
Datum ontvangst: 18 december 2020
houtopstanden
Locatie: Oranjepark 1
Activiteit: Bouw
Datum besluit: 21 december 2020
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Lindelaan 65
Activiteit: Kap
Datum ontvangst: 18 december 2020
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (kastanjeboom (AescuActiviteit: Bouw 00227667
lus))
Voor: het bouwen van een garage
Locatie: Troelstraweg 10
Locatie: Rijksstraatweg 164
Datum besluit: 21 december 2020
Datum ontvangst: 19 december 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak 00226479
Locatie: Mina Krüseman-erf 298
Datum ontvangst: 03 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO Proceduretermijn
verlengd
Voor: Aanvraag voor het bouwen van
een schuur 00225001
Locatie: Windsingel 5
Datum ontvangst: 27 oktober 2020
Activiteit: Bouw, Sloop
Voor: het realiseren van een nieuwe
schuur 00226283
Locatie: Simon Vestdijk-erf 109
Datum ontvangst: 29 november 2020
Activiteit: Sloop
Voor: het slopen van het verenigingsgebouw 00225498
Locatie: Zuidendijk 363C
Datum ontvangst: 09 november 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Van Schendelstraat 5
Datum ontvangst: 21 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een Tiny House
Locatie: Dresselhuijsstraat kavel 25
Datum ontvangst: 20 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het vervangen van de garagedeur
voor gevelkozijn
Locatie: Johanna Naber-erf 314
Datum ontvangst: 21 december 2020
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het oprichten van een woonhuis
Locatie: De Vrije Wilg Kavel VW16
Datum ontvangst: 16 december 2020
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van 5 woningen
Locatie: Stevenshof Dordrecht
Datum ontvangst: 18 december 2020
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Burgemeester van der
Leestraat 600 t/m 630, Burgemeester van Zuurenstraat 500 en
510
Datum ontvangst: 16 december 2020
Activiteit: Monument, Sloop
Voor: het uitvoeren van sloopwerkzaamheden ikv herontwikkeling
Locatie: Slikveld 1
Datum ontvangst: 14 december 2020

Eisen van welstand
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 af-

Activiteit: Reclame
Voor: het tijdelijk plaatsen van een
oude telefooncel
Locatie: Hof 6
Datum ontvangst: 19 december 2020

scheidingen, dan bekijkt een ambtenaar het bouwplan. Dit zal doorgaans de secretaris van de commissie zijn. Het plan wordt dan getoetst aan de

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.

Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie

Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.

Vergunningen en Meldingen,
dinsdag 29 december 2020

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.
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