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U bent van harte welkom op dinsdag 7 januari

Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur

Lever oude kerstboom in
en ontvang geld!
Heeft u uw oude kerstboom al afgetuigd? Op donderdag 2 januari en woensdag
8 januari kunt u deze tussen 10.00 en 15.00 uur op verschillende plekken in
Dordrecht inleveren. Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt u 50 eurocent.
Dit jaar is er ook weer een Sleep-je-rijk actie met een stempelkaart. Kinderen tot 17
jaar die meedoen aan de actie kunnen leuke prijzen winnen. Met elke ingeleverde volle
stempelkaart maken ze kans op een cadeaukaart van 100 euro (in te leveren bij ruim
23.000 winkels). De inleverpunten voor oude kerstbomen en de voorwaarden voor de
Sleep-je-rijk-actie vindt u op www.dordrecht.nl/winter.

Het gemeentebestuur wenst alle bewoners van Dordrecht
een gelukkig Nieuwjaar toe. Graag blikken we tijdens de
nieuwjaarsreceptie met u terug op de ontwikkelingen die
in onze stad gaande zijn. Grote projecten zijn inmiddels
afgerond of zullen het komende jaar afgrond worden. De
gemeente heeft in 2019 weer veel in gang gezet en de ambitie uitgesproken om de komende jaren te werken aan een
betere bereikbaarheid, meer werk en meer woningen.
U bent tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 7 januari
van harte welkom. De receptie vindt plaats in het Stadhuis
(Stadhuisplein 1) tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Wij verzoeken u binnen te komen via de entree aan de Voorstraat 367.
Het eerste uur staat het college op een rij zodat er kans is alle

bestuurders de hand te schudden. Na de toespraak van burgemeester Kolff (20.45 uur) verspreiden de wethouders zich door
de hal zodat er ook individuele contacten mogelijk zijn. Tijdens
de receptie wordt tot 21.00 uur geen alcohol geschonken.
Graag tot ziens op dinsdag 7 januari!
A.W. Kolff
P.H. Sleeking
M. Burggraaf
P.J. Heijkoop
H. Van der Linden
M. Stam
J. Scholten

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

Gemeentenieuws goed gewaardeerd
Relatief veel mensen lezen het Gemeentenieuws in deze krant. Dat blijkt uit een onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Aan het lezersonderzoek in Dordrecht deden 856 mensen mee. 63% van hen geeft aan het
Gemeentenieuws te lezen, van wie 25 procent iedere week.

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.

De meeste mensen die het Gemeentenieuws lezen zijn ouder dan 34 jaar. Zij lezen het vooral voor nieuws over activiteiten
en evenementen in de stad, wegwerkzaamheden en voor de officiële publicaties.

Blijf op de hoogte
van berichten over uw buurt!

De uitkomst van het lezersonderzoek laat zien dat het Gemeentenieuws in deze krant nog steeds voorziet in de nieuwsbehoefte van een grote groep Dordtenaren. Voor ons een mooie reden om vooral door te gaan met het plaatsen van het
Gemeentenieuws in deze krant.

Wist u dat u gemakkelijk op de
hoogte kunt blijven over besluiten
van de overheid die invloed heb-

Officiële publicaties

ben op uw buurt? Met de e-mail
service van Over uw buurt krijg je
berichten over zaken als bouwplannen en regelgeving direct in

Basisregistratie Personen (BRP)

uw mailbox.

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

Abdirahman Mahamud Abdulle
Alberto, SM
Anisimov, AA
Boberek, S
Craane, JM
Dimša, A
Firma, LC
Francisca, RM
van den Heuvel, N
Ilgin, A
Ismail, AA
Ivanova, ER
Ivanova, KE
Mongen, RM
Nawrocka, JM
Pántya, LR
Shen, B
Tachi, IA
Verstraeten, PWC
de Wind, SL
Ziani, I
Zouitni, NEH

08-06-1998
24-09-1977
06-10-2015
30-10-1982
11-01-1986
03-04-1991
30-08-1986
22-08-1993
23-07-1987
02-12-1974
27-09-1978
25-08-1978
28-12-2002
30-09-1969
24-02-1987
10-08-1975
23-10-1999
10-08-1983
18-02-1986
23-05-1971
24-12-1998
23-09-1989

31-10-2019
19-11-2019
05-11-2019
21-11-2019
21-11-2019
29-10-2019
19-11-2019
14-11-2019
31-10-2019
13-11-2019
13-11-2019
22-11-2019
22-11-2019
14-11-2019
21-11-2019
21-11-2019
31-10-2019
13-11-2019
19-11-2019
21-11-2019
19-11-2019
14-11-2019

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

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.
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Algemene Plaatselijke Verordeningen
Er zijn vergunningen verleend
voor:

Datum besluit: 27 december 2019
Zaaknummer: Z-19-363407

Omschrijving: tijdelijke standplaats
voor sampling van Yes (Nestlé) op 1
maart 2020 in de Vriesestraat/Sarisgang
Locatie: Algemeen adres te
Dordrecht
Datum besluit: 27 december 2019
Zaaknummer: Z-19-364300

Omschrijving: het houden van een
vuurwerkshow op 31 december 2019
Damiatebolwerk, Groothoofd en
Merwekade
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 24 december 2019
Zaaknummer: Z-19-362950

Omschrijving: standplaatsvergunning voor de verkoop van staatsloten
op de Voorstraat van 4 januari t/m 20
maart 2020
Locatie: Algemeen adres te
Dordrecht

een horecabedrijf
Locatie: Groenmarkt 1 Dordrecht
Datum besluit: 20 december 2019
Zaaknummer: Z-19-361321
Omschrijving: informatiestandplaats
(bakfiets) op 21 december 2019
Locatie: Groenmarkt 9 Dordrecht
Datum besluit: 20 december 2019
Zaaknummer: Z-19-364499

Omschrijving: het exploiteren van
een terras voor onbepaalde tijd
Locatie: Groenmarkt 1 Dordrecht
Datum besluit: 20 december 2019
Zaaknummer: Z-19-362579

Omschrijving: het exploiteren van
een terras voor bepaalde tijd
Locatie: Scheffersplein Dordrecht
Datum besluit: 20 december 2019
Zaaknummer: Z-19-362862

Omschrijving: het exploiteren van

Omschrijving: het houden van een

educatieve avond met Instagrambekendheden op 24 december 2019
Locatie: Tolbrugstraat Landzijde 4 - 6
te Dordrecht
Datum besluit: 24 december 2019
Zaaknummer: Z-19-364744
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.

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 splitsen van woning naar 2
zelfstandige woningen
Locatie: Marthinus Steynstraat 21
Datum besluit: 20 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een tijdelijke
unit
Locatie: Pearl Buck-erf 22
Datum besluit: 20 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de kozijnen
Locatie: Groen van Prinstererweg
66

Datum besluit: 24 december 2019
Activiteit: Bouw
Voor: Laurierstraat 44
Locatie: Laurierstraat 44
Datum besluit: 23 december 2019
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, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Noordendijk, nabij de
Baden Powelllaan Dordrecht
Datum besluit: 23 december 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument, Sloop
Voor: het restaureren van het casco en
het toevoegen van nieuwbouw en een
steeg
Locatie: Museumstraat 65

Datum besluit: 24 december 2019
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een uitrit
Locatie: Hazelaarlaan 12
Datum besluit: 24 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een monumentale Sequioa boom
Locatie: Kromhout 160
Datum besluit: 23 december 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: het splitsen van het pand in een
boven- en benedenwoning
Locatie: Grotekerksbuurt 10
Datum ontvangst: 20 december 2019
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van 7 bedrijfsunits

Locatie: Robijn
Datum ontvangst: 23 december 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Museumstraat 38
Datum ontvangst: 24 december 2019
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van 3 houtopstanden
(3x Esdoorn)
Locatie: Kromhout 110
Datum ontvangst: 23 december 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.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
2 januari 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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