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Energiecoaches aan de slag in Dordt West

Subsidie voor
waterinitiatieven
Wilt u uw tuin watervriendelijk
maken, of een groen dak boven uw
huis of bedrijf realiseren? Dan kunt
u hiervoor subsidie aanvragen bij
het waterschap Hollandse Delta. U
kunt uw aanvraag tot 15 december
2020 indienen. Een aanvraagformulier vindt u op www.wshd.nl
(onder het kopje aanvragen en
regelen/subsidie aanvragen).
Wateroverlast door hoosbuien is een
groeiend probleem in het stedelijk
gebied, ook in het beheergebied van
Hollandse Delta. Het is een van de
gevolgen van de klimaatveranderingen. De overheid kan deze gevolgen
niet allemaal alleen verhelpen, daar
zijn bewoners, bedrijven en organi-

De gemeente Dordrecht organiseert
dit jaar verschillende activiteiten om
woningeigenaren in de stad te helpen
met energiebesparende maatregelen
voor hun huis. De aandacht ligt daarbij op de wijken Crabbehof, Wielwijk
en Oud- en Nieuw-Krispijn.
In deze wijken staan veel oudere woningen met een lager energielabel. Met
kleine maatregelen kunnen woningeigenaren makkelijk energie besparen. En ze
verbeteren ook meteen het comfort in
hun woning.
Energiecoaches
Om zoveel mogelijk woningeigenaren
te helpen, zet de gemeente speciaal opgeleide energiecoaches in. De
gemeente werkt daarvoor samen met

Drechtse Stromen. De energiecoaches
gaan verschillende activiteiten voor
woningeigenaren organiseren. Op bekende ontmoetingsplekken in de wijken
verzorgen ze vaste inloopspreekuren.
Ook organiseren de energiecoaches
verschillende buurtacties en gaan ze bij
woningeigenaren langs. Als het nodig is,
helpen de energiecoaches natuurlijk ook
met het aanbrengen van bijvoorbeeld radiatorfolie, tochtstrips of ledverlichting.

Subsidie
De gemeente krijgt € 405.000 subsidie
om woningeigenaren te helpen. Het geld
is bedoeld om woningeigenaren persoonlijk te adviseren. Maar ook concreet
voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. Bijvoorbeeld
voor het aanbrengen van tochtstrips,
het vervangen van gloei/spaarlampen
door ledverlichting en het plaatsen van
radiatorfolie.

Groepsaankopen
Naast de energiecoaches die aan de slag
gaan in Dordrecht West, organiseert de
gemeente ook stadbrede activiteiten.
Samen met het Regionaal Energieloket
organiseert de gemeente groepsaankopen en gebiedsgerichte advies- en
aankoopacties.

Wilt u ook energiecoach worden?
De gemeente zoekt nog enthousiaste
bewoners die aan de slag willen als
energiecoach. Iedere energiecoach krijgt
een opleiding en een vrijwilligersvergoeding. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan
een mail naar MMH.vanden.Bosch@
dordrecht.nl.

Blijf op
op de
de hoogte
hoogte van berichten over uw buurt!
Blijf

saties ook bij nodig. Samen wil het
waterschap er voor zorgen dat wijken
klimaatbestendiger worden. Meer
groen en minder tegels, waterbergende of groene daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere
‘spons’ voor een plotseling teveel aan
water.
Groot succes
Het waterschap startte in 2019 met
de subsidieregeling. Die bleek een
groot succes. Na vier maanden was
de subsidiepot al uitgeput. Daarom
heeft het waterschap besloten om de
regeling ook dit jaar voort te zetten. Zo
schaften velen een regenton aan om
regenwater te hergebruiken en werden diverse groene daken gerealiseerd.

Bekendmakingen ook
elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.
officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat de bezwaartermijn tegen besluiten van

van berichten over uw buurt!

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

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.

dat de bezwarentermijn begint op de verzenddatum van de beschikking aan de

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

Ruimtelijke ordening

aanvrager. De bekendmakingen en besluiten van de gemeente blijven wij ook in deze
krant publiceren.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘1e
herziening Stadspolders, locatie
Loswalweg 2’ ter inzage

Algemene Plaatselijke Verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: het verlengen van een
exploitatievergunning voor een coffeeshop
Locatie: Bagijnhof 31 Dordrecht
Datum besluit: 6 januari 2020
Zaaknummer: Z-19-361535
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.
Bekendmaking invoering camera¬toezicht Kromhout, Vrieseplein,
Cornelis De Wittstraat
De burgemeester van de gemeente
Dordrecht heeft op 19 december 2019
gebruikgemaakt van zijn bevoegdheid op
grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Dordrecht en
hiermee cameratoezicht ingesteld tot 1
december 2022 in het gebied Cornelis
de Wittstraat, Vrieseplein, Kromhout,
Noordendijk, Matena’s pad, Kasperspad,
Koningin Wilhelminastraat en Johan de
Wittstraat.

Nut en noodzaak van continuering van
cameratoezicht in het gebied wordt voor
de eindtermijn geëvalueerd.
De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage tot 21 februari 2020 in
de centrale hal van het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
De stukken zijn ook in te zien via www.
dordtveilig.nl.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar instellen bij de burgemeester van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht. Een bezwaarschrift schorst
niet de werking van het besluit. Degene
die bezwaar heeft ingediend, kan ook
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de president van de rechtbank te Dordrecht, Postbus 7003, 3300
GC Dordrecht. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het team
Openbare Orde en Veiligheid & Kabinet,
telefoonnum¬mer (078) 770 42 05.

Als gevolg van een tekortkoming in de
planologische procedure dient het bestemmingsplan “1e herziening Stadspolders, locatie Loswalweg 2” opnieuw ter
inzage te worden gelegd. Overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt daarom tijdens de openingsuren
het door de raad op 29 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan ‘1e herziening
Stadspolders, locatie Loswalweg 2’ (NL.
IMRO.0505.BP200Herzloswal2-3001) met
bijbehorende stukken met ingang van
20 januari 2020 gedurende zes weken
voor iedereen ter inzage in de hal van het
Stadskan¬toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens in te zien via de website
www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen.
Het plan kan ook worden ingezien via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder het
bovenvermelde planidentificatienummer.
Het cultuurhistorisch waardevolle
gemaalcomplex ‘t Vissertje aan de
Loswalweg, dat tevens een potentieel

gemeentelijk monument is, is in het
geldende bestemmingsplan “Stadspolders” bestemd voor Recreatie, met een
functieaanduiding voor horeca, cultuurhistorische waarden en de dubbelbestemming Waterkering. Diverse pogingen
om binnen de voorwaarden van het
bestemmingsplan een koper te vinden
voor dit complex zijn mislukt.
In oktober 2016 heeft een tweetal
ondernemers voorgesteld het complex
te restaureren, als zij het gebouw en de
bijbehorende gronden voor een symbolisch bedrag van de gemeente kunnen
verwerven en er een woning, horeca en
een klein kantoor mogen realiseren. Deze
plannen waren ten tijde van het opstellen
en in procedure brengen van het bestemmingsplan “Stadspolders” nog onvoldoende concreet om in de planvorming
mee te nemen.
De beoogde combinatie van gemaal,
woning, horeca en kantoor vormt een
functionele invulling die goed past bij het
karakter van het complex en verder verval
van het gemaal tegen zal gaan.
Vervolg op pagina 2

Gemeentenieuws

2

17 januari 2020

Ruimtelijke ordening (vervolg)
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de
volgende wijzigingen aangebracht:
• gewijzigd wordt artikel 3.2.4 in
“binnen het bouwvlak mag één
dienstwoning worden opgericht met
een maximale inhoud van 350 m3, een
kantoor met een maximale oppervlakte
van 140 m2 bvo en een horecabedrijf
met een maximale oppervlakte van 210
m2 bvo”;
• vanwege de wijziging vervallen artikel
3.3.1 en artikel 3.3.2.
Ambtshalve worden de volgende wijzi-

gingen in de verbeelding aangebracht:
• de plangrens en de functieaanduiding
‘parkeerterrein’.
Tegen het besluit van de gemeenteraad
tot het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de beroepstermijn
(t/m 2 maart 2020 beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag). Het beroep kan uitsluitend
worden ingediend door:
• Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn

Basisregistratie Personen (BRP)
geweest om een zienswijze in te dienen;
• Belanghebbenden, die beroep
instellen tegen de wijzigingen die bij de
vaststelling zijn aangebracht.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 3 maart 2020. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, wordt
de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het
verzoek is beslist.

Ventvergunningen
Ventvergunning verkoop schepijs
voor de heer B. Buersens
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 aan de
heer B. Buersens een ventvergunning
verleend. Het gaat om een ventvergunning t.b.v. de verkoop van schepijs.
Periode: 14 januari 2020 t/m 31 december 2020 van maandag t/m zaterdag,
dagelijks van 09.00 uur tot 21.00 uur
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.
Ventvergunning verkoop schepijs
voor de heer L.J.J. Claessen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2020 aan de
heer L.J.J. Claessen een ventvergunning
verleend. Het gaat om een ventvergunning t.b.v. de verkoop van schepijs.
Periode: 15 januari 2020 t/m 31 december 2020 van maandag t/m zaterdag,
dagelijks van 09.00 uur tot 21.00 uur.
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.
Ventvergunning verkoop schepijs
voor de heer L.A.M. Claessen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2020 aan de
heer L.A.M. Claessen een ventvergunning
verleend. Het gaat om een ventvergunning t.b.v. de verkoop van schepijs.
Periode: 15 januari 2020 t/m 31 december 2020 van maandag t/m zaterdag,
dagelijks van 09.00 uur tot 21.00 uur.
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.
Ventvergunning verkoop schepijs
voor de heer M.J. Lathouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2020 aan de
heer M.J. Lathouders een ventvergunning
verleend. Het gaat om een ventvergunning t.b.v. de verkoop van schepijs.
Periode: 15 januari 2020 t/m 31 december 2020 van maandag t/m zaterdag,

dagelijks van 09.00 uur tot 21.00 uur.
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.
Ventvergunning verkoop schepijs
voor de heer R.J.A. Luyckx
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2020 aan de
heer R.J.A. Luyckx een ventvergunning
verleend. Het gaat om een ventvergunning t.b.v. de verkoop van schepijs. Periode: 1 januari 2020 t/m 31 december 2020
van maandag t/m zaterdag, dagelijks van
09.00 uur tot 21.00 uur.
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.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- Aanwijzen van een parkeervak ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Lyra ter hoogte van
huisnummer 1 (direct naast de reeds
aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeervak ten
behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op het Boris Pasternak-erf ter
hoogte van huisnummer 297 (direct naast
de reeds aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op de Magnoliastraat ter hoogte
van huisnummer 7;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op de Cornelis de Wittstraat tegenover huisnummer 22;
- Geslotenverklaren voor alle motorvoer-

tuigen van de Vriesestraat, gedeelte Vest
– Lenghenstraat en Stoofstraat;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de Planetenlaan ter hoogte van huisnummer 232.

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.

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 burgemeester en wethouders,
postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Het indienen van een bezwaarschrift
houdt de werking van het besluit niet
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.

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,

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
van Ginkel, MF

Geboren

Datum uitschrijving

06-09-1965

21-10-2019

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,

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.

Milieu
Melding Activiteitenbesluit
Planckstraat 63
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 Activiteitenbesluit Planckstraat 63 Dordrecht
Locatie: Planckstraat 63
te DORDRECHT
Datum ontvangst: 5 april 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-350673.
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.
Ingediende aanvraag activiteitenbesluit milieubeheer Dubbeldamseweg Zuid 72
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvraag voor een
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Activiteit: Milieu (melding)
Voor: Melding activiteitenbesluit Dub-

beldamseweg Zuid 72 Dordrecht
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 72
Dordrecht
Datum ontvangst: 12 juli 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-356886.
Tegen de hiervoor genoemde aanvraag
kan op dit moment geen bezwaar of
beroep worden ingediend. Dat kan pas
nadat het college over deze aanvraag
heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt
niet ter inzage.
Ingediende aanvraag activiteitenbesluit milieubeheer Wolwevershaven 9
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvraag voor een
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Activiteit: Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Wolwevershaven 9 Dordrecht
Locatie: Wolwevershaven 9
Dordrecht
Datum ontvangst: 10 december 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-365587.
Tegen de hiervoor genoemde aanvraag
kan op dit moment geen bezwaar of
beroep worden ingediend. Dat kan pas
nadat het college over deze aanvraag
heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt
niet ter inzage.

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kerkeplaat 6
Kennisgeving aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure

Voor: Uitbreiding acceptatie
Locatie: Kerkeplaat 6 te Dordrecht
Datum ontvangst: 23 december 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
maken bekend dat zij een aanvraag
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen.

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan
op dit moment geen bezwaar of beroep
worden ingediend. Dat kan pas nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over
deze aanvraag hebben beslist. Die beslissing wordt eveneens
bekend gemaakt.

Aanvraag:
Activiteit: Milieu (neutraal wijziging)
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Verleende omgevingsvergunning
Planckstraat 63
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben verleend:
Aanvraag: Z-19-362014
Activiteit: Milieu (omgevingsvergunning
beperkte milieutoets)
Voor: omgevingsvergunning beperkte
milieutoets
Locatie: Planckstraat 63 te Dordrecht
Datum besluit: 13 januari 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 te Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85
85 kunt u hiervoor 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.
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: Brandveilig gebruik (vergunning) (Uitgebreid)
Voor: gebruiksvergunning
Locatie: Admiraalsplein 168
Datum besluit: 07 januari 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:
- 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 belang-

hebbenden, 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 zes 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.
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 aanpassen van de indeling
Locatie: Calandstraat 24 B
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de aangegeven
pui delen
Locatie: Sisarijs- of Sarisgang 15
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Aletta Jacobs-erf 173
Datum besluit: 09 januari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van gezondheidszorgfunctie naar woonfunctie van een ruimte
op begane grond
Locatie: Stek 13
Datum besluit: 10 januari 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het transformeren van bestaande
kantoorlagen naar appartementen
Locatie: Korte Parallelweg 235
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het terugsplitsen van de woning in
een beneden- en bovenwoning
Locatie: Riouwstraat 75
Datum besluit: 08 januari 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: legalisatie van 2 in afwijking gebouwde garageboxen
Locatie: Singel 81

Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning
Locatie: Wilgenwende kavel 64
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van de kozijnen in de
achtergevel
Locatie: Voorstraat 430
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het maken van aanpassingen aan
de woning
Locatie: Hoge Nieuwstraat 38
Datum besluit: 07 januari 2020
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het vervangen van de handelsreclame
Locatie: Statenplein 72
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Brandts Buysstraat
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (1 x treurbeuk (Fagus sylvatica ‘Pendula’))
Locatie: Singel 87
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (zilveresdoorn (Acer saccharinum))
Locatie: Sumatraplein
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van zes
houtopstanden (4 x iep (Ulmus) 2 x linde
(Tilia))
Locatie: Houttuinen en
Blauwpoortsplein
Datum besluit: 08 januari 2020
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een trafogebouw
Locatie: Toermalijnring
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een iep
Locatie: Halmaheiraplein 5
Datum besluit: 10 januari 2020
Ontwerpbesluiten ter inzage
Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning)
Voor: melding brandveilig gebruik
Locatie: Boogschutter 71
Datum besluit: 09 januari 2020
Datum ter inzage legging: 20 januari 2020
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen van 20 januari 2020
tot en met 2 maart 2020 ter inzage in
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300. De
stukken kunnen worden ingezien met of
zonder afspraak:
- 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.
Bezwaar
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan
een ieder gedurende 6 weken schriftelijke
of mondelinge zienswijzen inbrengen bij
burgemeester en wethouders van Dordrecht, namens dezen Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN
Dordrecht. Hierna zullen wij een definitief
besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen. Wij
maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan
worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
en men belanghebbende is.
Verleende onttrekking- en splitsingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende onttrekkings- en splitsingsvergunningen hebben verleend:
Voor: het splitsen in appartementsrechten
Locatie: Eduard Douwes Dekkerstraat
/ Bilderdijkstraat
Datum besluit: 09 januari 2020
Voor: het samenvoegen van meerdere
woonruimtes
Locatie: Zuilenburg 102
Datum besluit: 08 januari 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 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. 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 splitsen van het pand in 2
woningen
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 116
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: De Wilg, kavel 12
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO

Voor: het verzoek om afwijken bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik
als dierenspeciaalzaak
Locatie: Mijlweg 53B
Datum besluit: 06 januari 2020
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een uitrit
Locatie: Hazelaarlaan 20
Datum besluit: 09 januari 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 bouwen van een garage
Locatie: Singel 32
Datum ontvangst: 18 november 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 verzoek om wijzigen gebruik van
de bestemmingsplan
Locatie: Vrieseweg 54
Datum ontvangst: 03 januari 2020
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
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Aletta Jacobs-erf 173
Datum ontvangst: 06 januari 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van alle houten kozijnen door kunststof kozijnen
Locatie: Suze Groeneweg-erf 437
Datum ontvangst: 09 januari 2020
Activiteit: Bouw, Sloop
Voor: het verbouwen van de bestaande
woning
Locatie: Peppellaan 9
Datum ontvangst: 09 januari 2020
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een inrit
Locatie: Iepenlaan 35 Dordrecht
Datum ontvangst: 06 januari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het verplanten van twee houtopstanden (2 x linde (Tilia cordata ‘Rancho’))
Locatie: Blauwpoortsplein Dordrecht
Datum ontvangst: 09 januari 2020
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een Esdoorn
Locatie: Neurenburgpad Dordrecht
Datum ontvangst: 09 januari 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 17 januari 2020

