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Woensdag 4 maart 2020
inloopavond belastingen

Bekendmakingen
ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.

Op woensdag 4 maart houden de gemeente en Gemeentebelastingen en
Basisinformatie Drechtsteden (GBD)
een inloopavond over gemeentelijke
belastingen. Op die avond zijn medewerkers van beide organisaties aanwezig. Zij geven u graag antwoord
op al uw vragen over de aanslag
gemeentelijke belastingen 2020 die
u binnenkort ontvangt of pas heeft
ontvangen. Ook helpen zij u bij het

aanvragen van kwijtschelding. Voor
vragen over de WOZ-waarde zijn
taxateurs aanwezig.
U bent van harte welkom tussen 18.00
uur en 20.00 uur in de Stadswinkel aan
de Spuiboulevard 300 in Dordrecht.
Neemt u alstublieft uw identiteitsbewijs
en de aanslag mee. U kunt ook met de
gemeente bellen als u vragen heeft en
niet naar de inloopavond kunt komen.

U bereikt de medewerkers tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 078.

officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat de bezwaartermijn tegen besluiten

Bezwaar maken
Als u er (uiteindelijk) voor kiest om
bezwaar te maken tegen de aanslag,
dan kunt u dat eenvoudig zelf doen.
Het is niet ingewikkeld en gratis. Gratis
wil zeggen: behalve misschien een
postzegel kost het u niets en in de
bezwaarprocedure worden geen extra
kosten gemaakt.

making, behalve bij een beschikking op aanvraag. Bij een beschikking op een

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.
dordrecht.n/belastingen. Daar staan
ook filmpjes die helder uitleggen hoe
OZB-tarieven worden berekend, hoe
WOZ-waardes van woningen tot stand
komen en hoe bezwaar maken werkt.
Ook op de achterkant van het aanslagbiljet vindt u meer informatie over de
aanslag.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
Wist u dat u gemakkelijk op de hoogte kunt blijven over besluiten
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.

Bestuursdwang

Het college van de gemeente Dordrecht heeft op 18 februari 2020 besloten om een last onder bestuursdwang
op te leggen met betrekking tot:
• een grijze scooter van het merk Lico
met het kenteken F74 3PF dat in de
openbare stalling aan de Albert Schweitzerplaats opengeslagen staat.
Verwijderen
Deze scooter wordt een week na deze
bekendmaking van de weg verwijderd
vanwege handelen in strijd met artikel
5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (APV).

Afhalen
Na verwijdering kan de rechthebbende
op de scooter 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.

Verkeer
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot het:
Aanwijzen van een bushalte op de
Baanhoekweg ter hoogte van Baanhoekweg 75 (Sterrenwacht Mercurius).
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 brgemeester 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

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

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.

Datum uitschrijving

Isijk, JJJ

25-08-1992

09-01-2020

Smit, D

17-07-1989

12-12-2019

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

van de overheid die invloed hebben op uw buurt? Met de e-mail

Last onder bestuursdwang

van de gemeente begint op de datum na de dag van de elektronische bekend-

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.

Algemene plaatselijke verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Omschrijving: het wijzigen van de
leidinggevende op het aanhangsel
van de drank- en horecavergunning en een naamswijziging
Locatie: Statenplein 147 - 148
Dordrecht
Datum besluit: 12 februari 2020
Zaaknummer: Z-20-366239

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.

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,

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.

Milieu
Kennisgeving beschikking Maatwerkbesluit Pieter Hoebeeweg
ong.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen:

Aanvraag: Z-19-364288
Activiteit: Milieubeheer
Voor: verzoek om maatwerk voor het
aspect geluid
Locatie: Pieter Hoebeeweg ong.
te Dordrecht
Datum besluit: 11 februari 2020
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Milieu (vervolg)
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 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.
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.

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
Voor: het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel
Locatie: Eikenlaan 82
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakrenovatie
Locatie: Kerkeplaat 3
Datum besluit: 12 februari 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een uitbreiding
Locatie: Saffier 2
Datum besluit: 12 februari 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een woning
Locatie: J.M. Smit-Pietersstraat 4
(voorheen Reeweg Zuid)
Datum besluit: 12 februari 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument, Sloop
Voor: het transformeren van een
schoolgebouw naar een woongebouw
Locatie: Singel 443
Datum besluit: 13 februari 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van het enkele
glas door monumentaal dubbel glas in
voorgevel
Locatie: Kuipershaven 11
Datum besluit: 13 februari 2020
Activiteit: Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het aanpassen van de gevels
Woonboulevard Dordrecht
Locatie: Mijlweg 51A t/m 55E
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (Tilia cordata (winterline))
Locatie: Banckertstraat hoek Jan
van Galenstraat
Datum besluit: 04 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
drie houtopstanden (berk (Betula),
2x leylandii cypres (Cupressocyparis
leylandii)).
Locatie: Prinsenstraat ter hoogte

van nummer 4
Datum besluit: 06 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (één Tilia Europaea
(hollandse linde))
Locatie: Brouwersdijk nabij
nummer 208
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (één Robinia pseudoacacia (witte acacia))
Locatie: Dubbeldamseweg noord
ter hoogte van nummer 9
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden (twee fagus sylvatica)
Locatie: Talmaweg/Crabbehofpad
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (één Fraxinus excelsior
(gewone es))
Locatie: Wantijpark , ter hoogte
van het gasthuis
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden (één Alnus cordata
(hartbladige els) en één Acer (esdoorn))
Locatie: Wantijpark , ter hoogte
van het Wantijpaviljoen
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (één sepulcralis ‘chrysocoma’)
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk/Kamerlingh Onnesweg nabij de vijver
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
twee houtopstanden (één fagus sylvatica en één salix alba)
Locatie: Fietspad bij de N3 (Rondweg en Overkamppark)
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (één Carpinus betulus
(haagbeuk))
Locatie: Het Merwesteinpark
Datum besluit: 12 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (één Acer saccharinum
(zilveresdoorn))
Locatie: Javastraat
Datum besluit: 12 februari 2020

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het verzoek om wijziging van het
bestemmingsplan
Locatie: Grote Kalkstraat 7
Datum besluit: 04 februari 2020
Verleende onttrekking- en splitsingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende onttrekkings- en
splitsingsvergunningen hebben verleend:
Voor: het onttrekken van woonruimte
Locatie: W.H. Vliegenstraat 2-80
even
Datum besluit: 10 februari 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:

dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiding van een kantoorpand
Locatie: Brouwersdijk 145
Datum ontvangst: 10 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een personenlift
i.v.m. een woningaanpassing
Locatie: Groenhove 24
Datum ontvangst: 10 februari 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een drietal
parkwoningen
Locatie: Reeweg Zuid - bnr. 2, 3 & 4
Datum besluit: 13 februari 2020

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Voorstraat 349
Datum ontvangst: 11 februari 2020

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden (kastanje)
Locatie: Sint Jorisweg 55
Datum besluit: 10 februari 2020

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Cornelis de Wittstraat 26 A
Datum ontvangst: 12 februari 2020

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden
Locatie: Tolbrugstraat Waterzijde 3
Datum besluit: 12 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van drie
houtopstanden ( drie Esdoorn))
Locatie: Kromhout 110
Datum besluit: 12 februari 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 vervangen van alle houten
kozijnen door kunststof kozijnen
Locatie: Suze Groeneweg-erf 437
Datum ontvangst: 09 januari 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het uitvoeren van een planologische wijziging
Locatie: Pompstraat 2
Datum ontvangst: 04 november 2019
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Carpinus betulus
(haagbeuk))
Locatie: Het Merwesteinpark
Datum ontvangst: 11 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Acer saccharinum
(zilveresdoorn))
Locatie: Javastraat
Datum ontvangst: 11 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden
Locatie: van Baerleplantsoen
Weizigtpark
Datum ontvangst: 07 februari 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.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.

Vergunningen en Meldingen,
21 februari 2020

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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