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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.

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

Ali, H

28-04-1980

29-05-2020

Blasweiler, J

09-05-1974

29-05-2020

Glerum, SDA

26-10-1989

29-05-2020

Gurdziel, MM

11-04-1997

29-05-2020

Hammoudi El Kaouini, A

13-01-1974

24-06-2020

Nagel, D

18-11-1993

29-05-2020

Sneper, JD

20-12-1971

29-05-2020

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.

Milieu
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer
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
‘s-Gravendeelsedijk 200 Dordrecht
Locatie: ‘s-Gravendeelsedijk 200
Dordrecht
Datum ontvangst: 23 april 2020
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-371366.
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 omgevingsvergunning Werf van Gips 292
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Aanvraag: Z-20-375326
Activiteit:
• Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)
• Bodem
Voor: het realiseren van grondboringen
t.b.v. aardwarmte en koeling
Locatie: Werf van Gips 292 te
Dordrecht
Datum ontvangst: 25 juni 2020
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.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het Van
Ravesteyn-erf ter hoogte van huisnummer 412;
- Aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Bleijenhoek ter hoogte van huisnummer 287;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Vrankenstraat ter hoogte van huisnummer 11;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Keteldiep ter hoogte van huisnummer 7;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de Iepenlaan ter hoogte van huisnummer 78;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Grafelijkheidsweg ter hoogte van huis-

nummer 40;
- Aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op het Frida
Katz-erf ter hoogte van huisnummer
162.

het besluit waartegen u bezwaar maakt
en de reden van uw bezwaar. Graag ook
het telefoonnummer vermelden, waarop
u overdag te bereiken bent.

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 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
http://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.

omsten te verrekenen. Die wettelijke
plicht tot verrekenen van eventuele
neveninkomsten over enig kalenderjaar van actief dienende, voltijds
politieke ambtsdragers is destijds
voortgevloeid uit een advies van de adviescommissie Rechtspositie politieke
ambtsdragers (commissie-Dijkstal).

Op grond van artikel 6:5 van de
Algemene wet bestuursrecht moet
het bezwaarschrift ondertekend zijn.
Verder moet het tenminste bevatten:
uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt en de reden van uw
bezwaar.

Bezwaar maken
De vaststelling is een besluit waartegen rechtsmiddelen openstaan. Als
belanghebbenden het niet eens zijn
met dit besluit, kunnen zij binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking van het besluit schriftelijk
bezwaar maken. Als bezwaarmaker
dient u dan uw bezwaarschrift te richten aan: het college van burgemeester
en wethouders, postbus 8, 3300 AA
Dordrecht.

Ter inzage
De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in de centrale hal van
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300
te Dordrecht van 30 juni 2020 tot en
met 27 juli 2020

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.

zaaknummer Z-20-375358.

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.

Nevenfuncties
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
heeft op 23 juni 2020 vastgesteld dat
geen der politieke ambtsdragers van
het college i.c. burgemeester A.W.
Kolff, de wethouders M.D. Burggraaf,
P.J. Heijkoop, H. van der Linden, R.E.C.
Reynvaan-Jansen, P.H. Sleeking en
B.C.M. Stam gedurende het kalenderjaar 2019 inkomsten uit nevenfuncties hebben genoten, waarvoor een
verrekenplicht aan de zijde van de
gemeente bestaat.
Toelichting
Het college moet jaarlijks vaststellen
of de burgemeester en de wethouders
wel of geen inkomsten uit nevenfuncties hebben ontvangen. Dit vloeit
voort uit een wettelijke plicht van de
gemeente om eventuele nevenink-

Voor meer informatie over dit vaststellingsbesluit kunt u contact opnemen
met de heer Visser, telefoon (078) 770
41 22.

Saneringen
Melding voorgenomen saneringswerkzaamheden M.H. Trompweg
(Tromptuinen)
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op 23 juni
2020 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden ter plaatse van de locatie M.H.
Trompweg (Tromptuinen) 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-20-375162.
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.

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 Juridisch Advies en Ondergrond,
postbus 550, 3300 AN Dordrecht
Meer informatie kunt u verkrijgen via
telefoon (078) 770 85 85.
Melding voorgenomen saneringswerkzaamheden Romboutslaan 40

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 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op 26 juni
2020 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden ter plaatse van de locatie Romboutslaan 40 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.

De mededeling aan de saneerder

Deze locatie is geregistreerd onder

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 Juridisch Advies en Ondergrond,
postbus 550, 3300 AN Dordrecht
Meer informatie kunt u verkrijgen via
telefoon (078) 770 85 85.
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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.

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:

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

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 2 dakkapellen en
het uitbouwen van de begane grond
Locatie: Houttuinen 21
Datum besluit: 25 juni 2020

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het renoveren van het pand
Locatie: Buiten Walevest 5
Datum besluit: 25 juni 2020

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van markiezen
Locatie: Oranjelaan 284
Datum besluit: 25 juni 2020

Inzage*
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzage.

Activiteit: Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het aanbrengen van een voetgangers- en fietsbrug Oudendijk
Locatie: Oudendijk
Datum besluit: 25 juni 2020

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 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.

(*) 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.

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure

Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het aanleggen van drainageleidingen
Locatie: Stationsplein 1
Datum besluit: 25 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Juliana van Stolbergstraat
23
Datum besluit: 26 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een doorbraak
tussen woonkamer en keuken
Locatie: Oranjelaan 270
Datum besluit: 02 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van tijdelijke opvangunits De Hoop GGZ
Locatie: Provincialeweg 70
Datum besluit: 26 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een overkapping
Locatie: Saffier 300
Datum besluit: 29 juni 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Langedaal 27
Datum besluit: 29 juni 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg, Roerende zaken, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: werkterrein ten behoeve van N3
Locatie: Keerweer ong.
Datum besluit: 29 juni 2020
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het verbouwen van de inpandige
schuur tot een functionele keuken

Locatie: Kasperspad 88-90
Datum besluit: 2 juli 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
vijf houtopstanden (5 x iep (Ulmus))
Locatie: Bosstraat 1
Datum besluit: 2 juli 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (venijnboom (Taxus))
Locatie: Vest 80
Datum besluit: 1 juli 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.

(**) 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.
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een overkapping
Locatie: Tafelberg 33
Datum besluit: 25 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: Johanna Naber-erf 338 bijbehorend bouwwerk
Locatie: Johanna Naber-erf 338
Datum besluit: 26 juni 2020
Verleende onttrekking- en splitsingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende splitsingsvergunning hebben verleend:
Voor: het splitsen van het pand in twee
appartementsrechten
Locatie: Herradesstraat 4
Datum besluit: 26 juni 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.

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

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 aanmeren van een woonboot
Locatie: Wantij Kil
Datum ontvangst: 13 mei 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het doorbreken van de draagmuur tussen de woonkamer en de
keuken
Locatie: Gemmahof 43
Datum besluit: 25 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een gevelkozijn
Locatie: Pompstraat 2
Datum besluit: 25 juni 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het herbouwen van een loods
Locatie: Stevensweg 69
Datum besluit: 23 juni 2020
Activiteit: Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het aanbrengen van een voetgangers- en fietsbrug Oudendijk
Locatie: Oudendijk
Datum besluit: 25 juni 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (venijnboom (Taxus))
Locatie: Vest 80
Datum besluit: 23 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuwe
woning
Locatie: Laan van Braets, Wilgenwende kavel 59
Datum besluit: 2 juli 2020
Activiteit: Bouw, Grondwaterbescherming, Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het plaatsen van een erfafscheiding en het bouwen van een schuurtje
voor opslag
Locatie: Adjudant H.P. Kosterstraat
5
Datum besluit: 30 juni 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: De Jagerweg 1A
Datum besluit: 29 juni 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Inrit/Uitweg, Reclame,
Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het uitbreiden van het terrein
van McDonald’s Noord
Locatie: Kerkeplaat 2
Datum besluit: 1 juli 2020

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het wijzigen van bijeenkomstfunctie naar woonfunctie
Locatie: Stadhuisplein 2
Datum ontvangst: 17 maart 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een energiezuinig huis
Locatie: Troelstrahof
Datum ontvangst: 19 april 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een centrum
voor eerstelijns radiologie
Locatie: Laan der Verenigde Naties
325
Datum ontvangst: 8 juni 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg, Kap,
Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het voeren van een vooroverleg
i.v.m. het verbouwen van een woning,
kappen van bomen en het aanbouwen
/ verlengen van de schuur
Locatie: Talmaweg 119
Datum ontvangst: 17 juni 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 een zonwering
aan de voorkant van het huis
Locatie: Voorstraat 23
Datum ontvangst: 23 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van een dakkapel
Locatie: Vriesepoortshof 23
Datum ontvangst: 25 juni 2020
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het realiseren van een verbouwing van diverse panden
Locatie: Loverstraat 1n Visstraat 13
en 21
Datum ontvangst: 22 juni 2020
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het dempen van een sloot
Locatie: Kadastraal perceel Y 220
Datum ontvangst: 22 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: Aletta jacobs-erf 179
Locatie: Aletta Jacobs-erf 179
Datum ontvangst: 30 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van de schuur
Locatie: Amalia van Solmsstraat 95
Datum ontvangst: 29 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een hekwerk
met schuifpoort rond de bungalow
Locatie: Berkenlaan 4
Datum ontvangst: 29 juni 2020
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Omgevingsvergunningen
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een bijgebouw
en een overkapping
Locatie: Esdoornlaan 73
Datum ontvangst: 30 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak van de woning
Locatie: Godetia 1
Datum ontvangst: 26 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een rolsteiger
Locatie: Grote Kalkstraat 2 - 4
Datum ontvangst: 02 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het intern verbouwen van de
bestaande huisvesting en opvang
Locatie: Kromhout 110
Datum ontvangst: 29 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een pergola
Locatie: Molenzigt 16
Datum ontvangst: 30 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een schaftkeet
en een verfcontainer
Locatie: P.A. de Genestetstraat 2
Datum ontvangst: 02 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een carport

Locatie: Rijksstraatweg 88
Datum ontvangst: 1 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Robinia 3
Datum ontvangst: 29 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een overkapping in de tuin
Locatie: Van Manderstraat 10
Datum ontvangst: 1 juli 2020

Activiteit: Kap
Voor: het vellen van een houtopstand
Locatie: Buiten Walevest
Datum ontvangst: 29 juni 2020
Tegen de hiervoor genoemde aanvra-

gen 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,
8 juli 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.

Activiteit: Bouw
Voor: Waterman 108 - Dakkapel
Locatie: Waterman 108
Datum ontvangst: 26 juni 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Wilgenwende kavel 33
Datum ontvangst: 29 juni 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Voorstraat 130
Datum ontvangst: 26 juni 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
vijf houtopstanden (5 x iep (Ulmus))
Locatie: Bosstraat 1
Datum ontvangst: 29 juni 2020

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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