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Werkzaamheden Laan der VN
starten maandag 2 maart
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Maandag 2 maart 2020 starten de werkzaamheden aan de Laan der Verenigde Naties.
De werkzaamheden zijn onderdeel van het
project Dordtse Mijl. De Laan der Verenigde
Naties wordt vanaf de kruising met de Mijlweg tot net voor de kruising met de Ampèrestraat-Handelskade opnieuw ingericht en
geasfalteerd.
Ook komt er een nieuwe afslag naar het nieuwe
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(nog te bouwen) tankstation, ter hoogte van Van
der Wees. De werkzaamheden worden in delen
uitgevoerd. De overlast voor het verkeer verschilt
per fase. Tijdens het werk worden rijstroken
afgezet of verlegd. Het verkeer kan zo beide
richtingen op blijven rijden. Sommige werkzaamheden vinden alleen ‘s avonds en ‘s nachts plaats
om overlast voor het verkeer te beperken. De
planning van de werkzaamheden vindt u op www.
dordrecht.nl (onder het kopje nieuws).
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Ontdek www.GeldenzoDordt.nl
De website met voorzieningen voor
een makkelijker en leuker leven.
Vooral als je moeite hebt met rondkomen.
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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 krijg je berichten
over zaken als bouwplannen en regelgeving
direct in uw mailbox. Op www.overuwbuurt.
overheid.nl staat hoe u zich kunt aanmelden.

VIND JIJ HET EEN LEUKE
UITDAGING ANDEREN TE HELPEN
OM ENERGIE TE BESPAREN?
Meld je dan nu aan als energiecoach!
• Je krijgt van ons een speciale training
• Je werkt samen met andere energiecoaches
onder begeleiding van Drechste Stromen

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.

• Je krijgt een vrijwilligersvergoeding
• Je bent voor 1 jaar minimaal 2 x in maand een
paar uur inzetbaar (door de week en op zaterdag)
• Je gaat in je eigen gemeente aan de slag

Wil je meer weten? Kijk op
drechtsestromen.net/aanmelden

Standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 25 februari 2020 een standplaatsvergunning verleend. Het gaat om een standplaats tijdens
de avondvierdaagse voor de verkoop van snacks
en limonades, van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5
juni 2020, op het Halmaheiraplein. Een en ander
is conform de Algemene Plaatselijke Verordening
Dordrecht.
Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet

bestuursrecht kunnen belanghebbenden die
het hiermee niet eens zijn, hiertegen binnen zes
weken na de datum van vergunningverlening bij
het college een bezwaarschrift indienen. Het adres
is: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Overeenkomstig
de wet moet het bezwaarschrift zijn ondertekend
en bevat het tenminste de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het is gericht en de gronden
van het bezwaar.
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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

den Dekker, EE

22-02-1959

21-01-2020

Jubithana, AF

22-09-1963

21-01-2020

Sabajo, CF

14-12-1969

19-12-2019

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
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,

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat zij op 10 februari
2020 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden ter plaatse van de locatie Visserstuin 54 te Dordrecht. De melding is
gedaan op grond van artikel 39b, derde
lid van de Wet bodembescherming
en artikel 6, eerste lid van het Besluit
Uniforme Saneringen.
Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-20-367507.
Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en
binnen twaalf maanden na ontvangst
van de melding gestart worden met de
saneringswerkzaamheden.
Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht zal de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid binnen vier weken na
ontvangst van de melding controleren
of deze voldoet aan de eisen van het
Besluit Uniforme Saneringen.
De mededeling aan de saneerder
naar aanleiding van bovengenoemde
controle is geen besluit in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Hiertegen kan dan ook geen bezwaar of
beroep worden ingesteld.
Indien u van mening bent dat de
melding niet voldoet aan de eisen van
het Besluit Uniforme Saneringen, kunt
u de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid hierop wijzen. Een dergelijke
mededeling dient te worden gericht
aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, unit Juristen, APV en Ondergrond,
postbus 550, 3300 AN Dordrecht Voor
meer informatie kunt u bellen naar
(078) 770 85 85.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Burgemeester Jaslaan 78A
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende melding in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:

Activiteit: Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitebesluit Burgemeester Jaslaan 78 A Dordrecht
Locatie: Burgemeester Jaslaan 78A
te Dordrecht
Datum ontvangst: 7 februari 2020
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-367552.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen 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.

Bestuursdwang

AOW en pensioen.
Last onder bestuursdwang
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.

Bodembescherming
Melding saneringswerkzaamheden
Visserstuin 54

Milieu

Het college van de gemeente Dordrecht heeft op 25 februari 2020 besloten om een last onder bestuursdwang
op te leggen met betrekking tot:
• een voertuig, met het kenteken
29-TV-HB, dat opgeslagen staat in een
openbaar parkeervak aan de Oranjestraat te Dordrecht.
Verwijderen
Dit voertuig wordt een week na deze
bekendmaking van de weg verwijderd
vanwege handelen in strijd met artikel
5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (APV).

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat zij op 10 februari
2020 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden
ter plaatse van de locatie Visserstuin
ongenummerd te Dordrecht. De melding
is gedaan op grond van artikel 39b,
derde lid van de Wet bodembescherming
en artikel 6, eerste lid van het Besluit
Uniforme Saneringen.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en
binnen twaalf maanden na ontvangst
van de melding gestart worden met de
saneringswerkzaamheden.
Namens het college van burgemeester
en wethouders van gemeente Dordrecht
zal de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid binnen vier weken na ontvangst van
de melding controleren of deze voldoet
aan de eisen van het Besluit Uniforme
Saneringen.
De mededeling aan de saneerder naar
aanleiding van bovengenoemde controle
is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen
kan dan ook geen bezwaar of beroep
worden ingesteld.
Indien u van mening bent dat de melding niet voldoet aan de eisen van het
Besluit Uniforme Saneringen, kunt u
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
hierop wijzen.Een dergelijke mededeling
dient te worden gericht aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, unit Juristen,
APV en Ondergrond, postbus 550, 3300
AN Dordrecht. Voor meer informatie
kunt u bellen naar (078) 770 85 85.

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.

Omgevingsvergunningen

Melding saneringswerkzaamheden
ter plaatse van de locatie Visserstuin
ongenummerd

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-20-367513.

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.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het verwijderen van een draagmuur en deze te vervangen door een
stalen constructie
Locatie: Beekenstein 62
Datum besluit: 18 februari 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een nieuw
opslaggebouw
Locatie: Keerweer 62
Datum besluit: 13 februari 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van de garagedeur
Locatie: Voorstraat 46
Datum besluit: 18 februari 2020
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een inrit
Locatie: Iepenlaan 35 Dordrecht
Datum besluit: 19 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van vijf
houtopstanden (Italiaanse populier
(Populus nigra ‘Italica’))
Locatie: Aalbersestraat Dordrecht
Datum besluit: 20 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van vijf
houtopstanden (vijf Populus x canadensis ‘Robusta’ (Canadese populier))
Locatie: Loswalweg Dordrecht
Datum besluit: 21 februari 2020
Activiteit: Kap

Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (een Tilia x europaea
éuchlora’(krimlinde))
Locatie: Willemstraat hoek Alexanderstraat Dordrecht
Datum besluit: 21 februari 2020
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een esdoorn))
Locatie: Vrieseweg 157
Datum besluit: 10 februari 2020
Activiteit: Kap
Voor: Het vellen of doen vellen van 50
houtopstanden (diverse)
Locatie: Zuidendijk 300
Datum besluit: 20 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.
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat de volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingetrokken:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 2 airco buitenunits op het dak van het appartement
Locatie: Werf van Schouten 160
Datum ontvangst: 05 januari 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 tijdelijk plaatsen van 13 beelden en 8 vlaggenmasten
Locatie: Park Merwestein
Datum ontvangst: 12 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de fundering
Locatie: Toulonselaan 50 t/m 58
Datum ontvangst: 13 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vergroten van de bestaande
dakkapel op het rechter zijdakvlak
Locatie: Eigenhaard 18
Datum ontvangst: 13 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Vechtstraat 19
Datum ontvangst: 16 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van 1 appartement in
2 appartementen
Locatie: Heysterbachstraat 75
Datum ontvangst: 17 februari 2020
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: het moderniseren van de telecommunicatieinstallatie
Locatie: Achterom 103
Datum ontvangst: 18 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen en vergroten van
de loods
Locatie: Stevensweg 52
Datum ontvangst: 18 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het intern verbouwen van het
pand en het plaatsen van een nieuw
koelinstallatie
Locatie: Achterom 42
Datum ontvangst: 20 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nieuw kozijn
Locatie: Visserstuin 104 Dordrecht
Datum ontvangst: 20 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een gevelopbouw op de achtergevel van de woning
Locatie: Denpasarstraat 29
Datum ontvangst: 20 februari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van het pand in een
beneden- en bovenwoning
Locatie: Spuiweg 89
Datum ontvangst: 21 februari 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een vleermuistoren
Locatie: Laan van Londen 1320 t/m
1702
Datum ontvangst: 19 februari 2020

Datum ontvangst: 20 februari 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het omzetten van winkelruimte
naar een woning
Locatie: Kuipershaven 7
Datum ontvangst: 18 februari 2020

Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het plaatsen van een laadpaal

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van 2 woningen
Locatie: Deimospad 21
Datum ontvangst: 12 februari 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verbouwen van het pand tot 8
woningen en 1 studio
Locatie: Voorstraat 298
Datum ontvangst: 18 februari 2020

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van nieuwe gevelreclame
Locatie: Achterom 42
Datum ontvangst: 20 februari 2020

Locatie: Zuidendijk 129
Datum ontvangst: 13 februari 2020
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het aanleggen van een persriool
Locatie: Vissersdijk Beneden
Dordrecht
Datum ontvangst: 20 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,
vrijdag 28 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

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het renoveren van de woning
Locatie: Toulonselaan 19
Datum ontvangst: 20 februari 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het samenvoegen van de begane
grond en de bovengelegen woning
Locatie: Voorstraat 115

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

