Gemeentenieuws
20 maart 2020

Burgemeester Wouter Kolff:
Dit is het moment om het beste
in onszelf naar boven te halen
Beste Dordtenaren,
De minister-president gaf in zijn
TV-toespraak een duidelijke stand van
zaken rond het coronavirus. Het virus is
in Nederland en blijft dat voorlopig ook.
Dat is geen leuke boodschap, maar wel
een realistische.

Afval
HVC gaat gewoon door met het
inzamelen van ons afval. Dat
gebeurt volgens het gebruikelijke
schema. Ook het afvalbrengstation aan de Baanhoekweg 8-10
blijft open. Verzoek: heb je milde
verkoudheidsklachten? Wacht dan
nog even met het brengen van je
grof afval. Op de website van HVC
is een speciale pagina over de
dienstverlening in deze periode:
hvcgroep.nl/ons-verhaal/nieuws/
corona-en-onze-dienstverlening.

Ik zie in onze stad heel veel Dordtenaren die zich houden aan de genomen
maatregelen, hoe lastig dit soms ook
is. Ik zie hoe scholen (en kinderopvang)
zich enorm inzetten om de leerlingen
waarvoor het nodig is op te vangen of
te onderwijzen op afstand. Ik zie ouders
die proberen de balans te vinden tussen
thuiswerken en thuisonderwijs. Met
elkaar zetten we de schouders eronder
om in deze uitzonderlijke situatie het
beste te doen.

Enorme waardering heb ik ook voor ondernemers die in moeilijke omstandigheden zoeken naar mogelijkheden om
hun onderneming draaiende te houden.
Ik steek hierbij ook graag de winkeliers
en hun medewerkers die voor ons
allemaal klaar staan een hart onder de
riem. Zij blijven ons voorzien van onze
dagelijkse producten. Super dat jullie
dat doen, in deze onzekere tijden. Ik
weet dat dit niet makkelijk is, maar
jullie helpen de samenleving enorm. Ik
heb overigens ook begrip voor die ondernemers die zich genoodzaakt voelen
de winkeldeuren tijdelijk te sluiten.

Afgelopen maandag heb ik samen met
een aantal collega-burgemeesters
gesproken met een aantal ministers. De
tijdelijke regels voor horecagelegenheden worden iets versoepeld. Bij horecagelegenheden en coffeeshops kan wel
weer afgehaald worden. Maar het is van
uiterst belang dat wij ons ook hierbij
strikt aan de voorschriften blijven
houden. Dus houd genoeg afstand van
elkaar en ga niet op pad als je verkoudheids- of griepverschijnselen hebt! Ik
kan het niet vaak genoeg zeggen.
Er ontstaan mooie initiatieven in onze
stad. Mensen bieden hun hulp aan of
zorgen voor hun buren. We zeggen
steeds vaker: “Wij maken Dordt”. Waarbij “wij” staat voor alle Dordtenaren.
Met elkaar maken we deze mooie stad.
En dat doen we ook in moeilijke tijden,

met elkaar en met zijn allen. Ik ben daar
als burgemeester heel trots op. Bedankt
voor jouw bijdrage!
De enige manier waarop we de
verspreiding van het virus kunnen
beperken, is door ons te houden aan
de maatregelen die zijn genomen. Hoe
lang deze maatregelen nodig zijn en
of er meer nodig is, hangt af van de
manier hoe het virus zich ontwikkelt.
Daarin is ons eigen gedrag bepalend.
Dordtenaren, let op elkaar en vooral op
die mensen die het extra nodig hebben.
Dit is het moment om voor langere
tijd het beste in onszelf naar boven te
halen.
Wouter Kolff
Burgemeester Dordrecht

Gevolgen corona voor publieke diensten in de stad
De maatregelen rondom het coronavirus hebben gevolgen voor
verschillende publieke diensten
en accommodaties in de stad. In
dit bericht vindt u hiervan een
overzicht.
Stadswinkel gemeente
Dordrecht
De stadswinkel blijft open, maar
werkt alleen op afspraak. Er is dus
geen vrije inloop meer. We nemen
alleen de meest dringende zaken
in behandeling. Maak hiervoor een
afspraak. Het gaat om de volgende
producten:

Gemeenteraad
De Raadsgriffie werkt aan een
mogelijkheid om de commissievergaderingen vanaf volgende
week digitaal te houden.
Begraafplaats Essenhof
Begraafplaats Essenhof is
geopend voor uitvaarten. Voor
uitvaartplechtigheden geldt dat
het aantal genodigden onder de
30 personen moet blijven. We
snappen dat dit een moeilijke
maatregel is bij het afscheid
nemen van een dierbare. Helaas
is het onvermijdelijk ook voor
uitvaarten dit maximum aan te
houden. Essenhof heeft hierover
contact met uitvaartondernemers. Meer informatie vindt u op
www.essenhof.nl.

Ook in Dordrecht zijn de economische
en maatschappelijke gevolgen van het
virus voor iedereen voelbaar en staan
gewone banen op de tocht. Daarom
heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten tot uitstel van
betaling voor de gemeentebelastingen
voor ondernemers en komt het kabinet
met een stevig noodpakket voor kleine
en grote ondernemers om vooral ook
de werkgelegenheid te behouden. Goed
nieuws, ook voor zzp’ers.

Ik herhaal nogmaals mijn enorme
waardering voor alle medewerkers in de
zorg, in de breedste zin van het woord.
Dat kan ik niet genoeg benadrukken.
Mooi ook dat kleine en grote Dordtenaren deze waardering ook overbrengen
aan medewerkers in de zorg en bij
hulpdiensten.

Schweitzer Ziekenhuis is gesloten.
Dit betekent dat u thuis een
afspraak maakt en daarna een
geboorte kan aangeven in de
Stadswinkel.

• aangifte geboorte
•	aangifte huwelijk/partnerschap
•	inschrijving vanuit het buitenland
• aanvraag paspoort
• aanvraag identiteitskaart
•	aanvraag rijbewijs korter dan 1
maand geldig
•	aanvraag Nederlands nationaliteit
•	aanvraag voorrang op een
woning
•	aanvraag verklaring omtrent
gedrag voor een nieuwe baan
binnen 6 weken

Voor overige zaken vragen we u
om het bezoek aan de stadswinkel
uit te stellen. Of om die via www.
dordrecht.nl te regelen als dat
mogelijk is.
Huwelijken
We blijven huwelijken voltrekken.
Alleen laten we een beperkt aantal
mensen toe in de ruimte. Dat zijn
het bruidspaar, maximaal 4 getuigen en eventueel de ouders. Dat
zijn dus maximaal 10 personen.
Geboorte aangeven
Het geboorteloket in het Albert

Bibliotheek
De bibliotheken in Dordrecht zijn
voorlopig gesloten. Ook de activiteiten gaan niet door. Meer informatie www.debibliotheekaanzet.
nl/maatregelen-corona
Wijkaccommodaties/
buurthuizen
De locaties van Buurtwerk
Dordrecht sluiten tot en met 6
april. Het gaat om de locaties:
De Nieuwe Stoof in Crabbehof,
De Admiraal in Wielwijk, Koloriet
in Krispijn, De Eendracht in het
centrum, De Wijkhaven in Staart
en het Cultureel Centrum in Sterrenburg. De buurtwerkers zijn wel
digitaal en telefonisch bereikbaar.
Meer informatie vindt u op www.
buurtwerkdordrecht.nl.
Sociale Dienst
De Sociale Dienst Drechtsteden
past haar dienstverlening aan. U
kunt alleen voor spoedgevallen bij
het Werkplein terecht. Er vinden
geen Wmo Huisbezoeken plaats.
Contact met uw contactpersoon
vindt telefonisch plaats. Meer
informatie vindt u op www.socialedienstdrechtsteden.nl.
Wijkhoppers en Drechthopper
De Wijkhoppers rijden niet. De
Drechthopper neemt de diensten
over. De Drechthopper rijdt alleen
als er sprake is van een medische
noodzaak of een andere zeer
urgente reden (bijvoorbeeld een
uitvaart). Meer informatie vindt
u op www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/informatie-coronavirus-vervoer-drechthopper-en-wijkhopper.

Stadsbussen
Qbuzz rijdt volgens een aangepaste dienstregeling. Instappen en
inchecken gaat achterin de bus.
Meer informatie vindt u op www.
qbuzz.nl/dmg/.
Ondernemers
Het Rijk heeft een pakket noodmaatregelen voor ondernemers
opgesteld. Alle actuele informatie
voor Dordtse ondernemers is te
vinden op www.dordrecht.nl/
ondernemers.
Duurzaamheidscentrum
Weizigt
Tot en met 6 april is Duurzaamheidscentrum Weizigt gesloten
voor publiek. Ook alle activiteiten
die Weizigt tot en met 6 april op
de planning heeft staan, worden
geannuleerd of verschoven. Ga
voor meer informatie naar www.
weizigt.nl.
Biesbosch
Tot en met 6 april is Biesboschcentrum Dordrecht gesloten voor
publiek. Dit geldt ook voor het restaurant, de Biestro. Het recreatiegebied de Hollandse Biesbosch is
wel toegankelijk voor wandelaars.
Alle activiteiten, excursies en
rondvaarten tot en met 6 april op
de planning zijn gestopt. Klanten
die al gereserveerd hadden worden hiervan op de hoogte gesteld.
Kijk voor meer informatie op www.
biesboschcentrumdordrecht.nl.
LeerWerkLoket Drechtsteden
Tot 6 april zijn er geen adviesgesprekken op locatie. Iedereen
die tot 6 april een adviesgesprek
heeft, wordt telefonisch of per
mail benaderd. Je kunt ook
zelf contact opnemen met het
Leerwerkloket in jouw regio.
Contactgegevens vind je hier:
https://www.lerenenwerken.
nl/leerwerkloketten/leerwerkloket-drechtsteden.
Evenementen
Alle evenementen in Dordrecht
en omstreken voor meer dan 10
personen zijn afgelast. Inwoners
die kaartjes voor een evenement
hadden, worden persoonlijk geïnformeerd. Ga naar de website van
het desbetreffende evenement
voor meer informatie.
Openbare fietsenstallingen
Vanaf dinsdag 17 maart 12.00 uur
zijn de openbare fietsenstallingen
Achterom (Raamstraat) en Statenplein (Kolfstraat) gesloten.
Cultuur
Alle musea in Dordrecht zijn tot
en met 6 april gesloten. Dit geldt
ook voor de theaters, poppodia en
bioscopen. Meer informatie vindt
u op www.centrumdordrecht.nl.
Weekmarkt
De weekmarkt op de Sarisgang en
het Statenplein gaat tot en met 6
april niet door.
Sportboulevard
Optisport Sportboulevard
Dordrecht is tot en met 6 april
gesloten. Meer informatie vindt
u op www.optisport.nl/locaties/
dordrecht.
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Laatste kans op aandelen in zonnepark Crayestein
toe op volgorde van inschrijvingsdatum
en tijd. Een certificaat van een aandeel
kost € 300,-. Per adres mag u maximaal
10 certificaten kopen.

Op 5 februari is zonnepark
Crayestein officieel geopend. Inwoners van Dordrecht kunnen certificaten van aandelen kopen in het
zonnepark. Maar de sluitingsdatum
komt dichterbij. U kunt zich nog tot
en met 31 maart inschrijven.
Op zonnepark Crayestein wekken een
kleine 12.000 zonnepanelen duurzame
energie op. Tot nu toe heeft het park al
groene stroom opgewekt voor het jaargebruik van ruim 550 huishoudens.
De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat inwoners kunnen profiteren
van duurzame energieprojecten in de
stad. Daarom kunt u aandelen kopen
in zonnepark Crayestein. Tot en met
31 maart kunt u nog inschrijven op
certificaten van aandelen. U doet dit
eenvoudig door het formulier op www.
zoncrayestein.nl in te vullen. Wees er
op tijd bij! De certificaten kennen we

Zonnepark Crayestein
Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) is
een samenwerking tussen de gemeente
Dordrecht en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het doel van ECD is
om de ontwikkeling en het gebruik van

duurzame energie in Dordrecht te stimuleren. ECD heeft in 2019 zonnepark
Crayestein aangelegd. Het zonnepark
ligt op de voormalige stortlocatie
Crayestein aan de Baanhoekweg.
Meer informatie
Wilt u meer weten over zonnepark
Crayestein en de voorwaarden voor inschrijving? Kijk op www.zoncrayestein.
nl voor meer informatie.

Vervanging pollers
enige tijd uitgesteld
De vervanging van de pollers
op 1 april door een systeem met
kentekenherkenning is enige tijd
uitgesteld. Door de situatie met het
coronavirus is deze datum niet meer
haalbaar. Een nieuwe datum voor
invoering is op dit moment niet te
geven.
In de nieuwe situatie beoordeelt een
BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) de overtredingen. Door de aangescherpte maatregelen zijn de trainingen
voor de BOA’s uitgesteld. Daarnaast is
er een groep belanghebbenden die voor
de aanvraag van een ontheffing naar de
Stadswinkel moet komen. Bijvoorbeeld
omdat zij de aanvraag niet via internet
kunnen of willen doen. De Stadswinkel
voert op dit moment alleen (wettelijke)
taken uit die niet kunnen wachten. Het
aanvragen van de ontheffing autoluw
gebied hoort hier niet bij. Het is belangrijk dat iedereen op tijd een ontheffing
in huis heeft voordat het systeem
verandert. Dat kan de gemeente nu
niet garanderen.

GELD

enzo

Verlengen
De gemeente wil het systeem met
kentekenherkenning natuurlijk zo snel
mogelijk gebruiken. Op dit moment
is nog niet te zeggen wanneer dat
is. De pollers blijven vanaf 1 april
nog in gebruik. Ze gaan dan nog niet
naar beneden, omdat de controle op
ontheffingen dan nog niet mogelijk is.
We verlengen de toegangspassen en
transponders van ontheffinghouders,
die nu geldig zijn tot 1 april, zo lang als
nodig is. Ook voor ontheffinghouders

DORDT.nl

die nog geen nieuwe ontheffing hebben
aangevraagd. Het digitaal aanvragen
van een nieuwe ontheffing blijft mogelijk. Ontheffinghouders ontvangen snel
meer informatie. De pollercentrale blijft
nog in bedrijf.
Meer informatie
Alle informatie over het vervangen van
de pollers is te vinden op dordrecht.nl/
autoluw.

Bekendmakingen ook
elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd

Ontdek www.GeldenzoDordt.nl

op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat de bezwaarter-

De website met voorzieningen voor
een makkelijker en leuker leven.

aanvraag.

Vooral als je moeite hebt met rondkomen.

deze krant publiceren

GELD

enzo
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GELD

enzo
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begint op de verzenddatum van de beschikking aan de aanvrager.
De bekendmakingen en besluiten van de gemeente blijven wij ook in

Verkeer
GELD

enzo
DORDT.nl

www.GeldenzoDordt.nl

GELD

enzo
DORDT.nl
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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.

van de elektronische bekendmaking, behalve bij een beschikking op
Bij een beschikking op een aanvraag geldt dat de bezwarentermijn

zo
GELDenzo GELDen
DORDT.nl
DORDT.nl

zo
GELDen

mijn tegen besluiten van de gemeente begint op de datum na de dag

Het college van burgemeester en wetGELD

enzo
houders heeft besloten tot het:
DORDT.nl

-	Aanwijzen van een algemene
gehandicaptenparkeerplaats op de
Chico Mendesring ter hoogte van
huisnummer 188;
-	Aanwijzen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen
van elektrische auto’s op de
Nassauweg op de parkeervakken
ter hoogte van de kruising met de
Waldeck Pyrmontweg;
-	Aanwijzen van een parkeerplaats
ten behoeve van het opladen van
elektrische auto’s op de Patersweg
ter hoogte van huisnummer 53;

-	Aanwijzen van een parkeerplaats
ten behoeve van het opladen van
elektrische auto’s op de Brittenburg ter hoogte van huisnummer
135;
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:
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Verkeer (vervolg)

Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van burgemeester en
wethouders, postbus 8, 3300 AA
Dordrecht.

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 besluit waartegen
u bezwaar maakt en de reden van uw

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

Ventvergunningen
Ventvergunning t.b.v. verkoop van
biologische groenten en fruit aan
huis
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart 2020 een
ventvergunning verleend. Het gaat om
ventvergunningen t.b.v. verkoop van
biologische groenten en fruit aan huis
in de periode: maandag t/m zaterdag,
in het gehele jaar 2020, tussen 09:00
uur en 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 t.b.v. verkoop van
aardappelen, groenten en fruit aan
huis
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart 2020 een
ventvergunning verleend. Het gaat om
ventvergunningen t.b.v. verkoop van
aardappelen, groenten en fruit aan huis
in de periode: maandag t/m zaterdag,

11-02-2020

Boon, MP

10-08-1955

24-01-2020

Diaconu, AE

21-10-1985

31-01-2020

24-01-2020

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.

21-06-1999

12-12-2019

Kamara, B

01-01-1983

11-02-2020

van der Linden, RF

10-07-1961

06-02-2020

Loos, MM

06-07-2019

12-12-2019

Osmanoğulları, AG

14-10-1965

11-02-2020

Poort, EB

08-11-1974

24-01-2020

Rijkee, MJN

03-03-1994

21-01-2020

Rijkee, WJ

13-10-1990

21-01-2020

Rozier, J

12-11-1952

06-02-2020

Soares Bastos, DC

14-08-1999

04-02-2020

Soares Bastos Caravau, BS

17-04-2018

04-02-2020

van der Veen, S

28-01-1980

21-01-2020

Verdonk, K

06-11-1993

11-02-2020

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzagelegging
kan een ieder gedurende zes 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.

Aanvraag: Z-20-365582
Activiteit(en): Milieu (melding activiteitenbesluit)

04-02-2020

07-01-1994

24-05-1995

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-368740.

Ontwerpbesluit ter inzage

08-04-1998

Bochenek, DP

Ibrahimovic, N

- in het stadskantoor, Spuiboulevard
300, 3311 GR Dordrecht, maandag,
woensdag en vrijdag van 09.00 - 12.00
uur en dinsdag en donderdag van 14.00
- 19.30 uur.

Aanvraag: Z-18-336296
Activiteit(en):
•
Bouw
•
Handelen in strijd met regels RO
•
Inrit/Uitweg

Aksu, M

Gomes dos Santos Moreno, D

Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit
Baanhoekweg 38 Dordrecht
Locatie: Baanhoekweg 38 Dordrecht
Datum ontvangst: 27 februari 2020

Ontwerpbesluit ter inzage

11-02-2020

11-02-2020

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 23 maart
2020 zes weken ter inzage. De stukken
kunnen worden ingezien:
- in het stadskantoor, Spuiboulevard
300, 3311 GR Dordrecht, maandag,
woensdag en vrijdag van 09.00 - 12.00
uur en dinsdag en donderdag van 14.00
- 19.30 uur.

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

01-07-1997

24-01-2020

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 23 maart
2020 zes weken ter inzage. De stukken
kunnen worden ingezien:

Ontwerpbesluit Dubbeldamseweg
Zuid 72

Abdirahaman Osman Hima

16-10-1987

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

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Datum uitschrijving

12-07-1983

Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 72
Dordrecht
Datum besluit: 11 maart 2020

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Dubbeldamseweg
Zuid 72

Geboren

Francisca, T

Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 72 te
Dordrecht
Datum verzonden: 17 maart 2020

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.

Naam

Evangelidis, A

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Baanhoekweg 38 Dordrecht

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de
aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter
heeft.

Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te
wijzigen van:

in het gehele jaar 2020, tussen 09:00
uur en 21:00 uur.

Milieu

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770
85 85.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzage legging
kan een ieder gedurende zes 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.
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Saffier 300
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 Saffier
300 Dordrecht
Locatie: Saffier 300 te Dordrecht
Datum ontvangst: 11 maart 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,

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-369303.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Hol-

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.

land 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.

Algemene plaatselijke verordening
Ontvangen aanvragen exploitatievergunning (para commercieel)
Omschrijving: aanvraag voor exploitatievergunning Sportkantine
Locatie: Krommedijk 261 Dordrecht
Zaaknummer: Z-19-360880

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van
20 maart gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging
bij de Burgemeester, Postbus 8, 3300
AA Dordrecht, zienswijzen omtrent het
ontwerpbesluit kenbaar maken.

Ruimtelijke Ordening
Ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat’ ter inzage
Overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens
de openingsuren het ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie
Van Godewijckstraat.’ (NL.IMRO.0505.

BP186Herzgodewijck-2601) met
bijbehorende stukken met ingang van
23 maart 2020 gedurende zes weken
voor iedereen ter inzage in de hal van
het Stadskan¬toor, Spuiboulevard 300
te Dordrecht. Het bestemmingsplan is
tevens in te zien via de website www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het
plan kan ook worden ingezien via
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Ruimtelijke Ordening (vervolg)
www.ruimtelijkeplannen.nl onder het
bovenvermelde planidentificatienummer.
Het plangebied ligt in de 19e Eeuwse
Schil: tussen de Muys van Holystraat,
Beverwijckstraat en Van Godewijckstraat.
Fase 2 van de herontwikkeling van de
UWV-locatie bestaat uit de sloop van
de bestaande kantoorgebouwen Van
Godewijckstraat 21 en Van Godewijckstraat 25. Daarvoor in de plaats
wordt een wooncomplex gerealiseerd
bestaande uit drie woongebouwen met
in totaal 78 woningen met daartussen
collectieve binnentuinen op een halfverdiepte parkeergarage.

Ter inzage
Een ieder kan gedurende de termijn van
terinzagelegging (t/m 4 mei 2020) bij
de gemeenteraad zienswijzen omtrent
het ontwerp naar voren brengen (adres:
Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus
8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te
worden ingediend onder vermelding
van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van
Godewijckstraat’. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij
voorkeur uiterlijk 20 april een telefonische afspraak te worden gemaakt, tel.
(078) 7704951.

Vastgesteld bestemmingsplan 4e
herziening Wielwijk, Crabbehof en
Zuidhoven, locatie Van Gendtstraat’
ter inzage
Overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens
de openingsuren het door de raad op
10 maart 2020 vastgestelde bestemmingsplan ‘4e herziening Wielwijk,
Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van
Gendtstraat.’ (NL.IMRO.0505.BP192Herzgendtstr-3401) met ingang van
23 maart 2020 gedurende zes weken
ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
Het bestemmingsplan is tevens in te
zien via de website www.dordrecht.nl/

ruimtelijkeplannen. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.
In eerdere plannen is aangegeven dat
de scholen zouden verhuizen naar nog
te bouwen
Nieuwbouw op het Admiraalsplein.
Door nieuwe inzichten blijven beide
scholen en de kinderopvang op de
locatie Van Gendtstraat gevestigd en is
het van belang het gebied
weer juridisch terug te bestemmen tot
‘Maatschappelijk’.
Zienswijze
Tot en met uiterlijk 4 mei 2020 kan
degene aan wie redelijkerwijs niet kan

worden verweten dat hij niet tijdig
zijn zienswijze bij de gemeenteraad
naar voren heeft gebracht tegen het
vastgestelde bestemmingsplan beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus
20019, 2500 AE Den Haag).
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van 5 mei 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.

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 00214511
Voor: het plaatsen van twee ramen
Locatie: Arentsburg 121
Datum besluit: 13 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214137
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Gravensingel 59
Datum besluit: 9 maart 2020
Activiteit: Bouw 00213215
Voor: het plaatsen van een personenlift
i.v.m. een woningaanpassing
Locatie: Groenhove 24
Datum besluit: 9 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214477
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Stevenshof 67
Datum besluit: 13 maart 2020
Activiteit: Bouw 00207275
Voor: het vervangen van de kozijnen
Locatie: Vest 183
Datum besluit: 10 maart 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO 00209265
Voor: het opknappen van het pand en
het aanleggen van 18 parkeervoorzieningen
Locatie: Madame Curiestraat 6
Datum besluit: 9 maart 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO 00212065
Voor: het realiseren van twee bovenwoningen
Locatie: Toulonselaan 70, 72 en 74
Datum besluit: 11 maart 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg 00209192
Voor: het realiseren van 10 bedrijfsunits
Locatie: Malachiet 500 t/m 590
Dordtse kil 3
Datum besluit: 11 maart 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument 00213572
Voor: het omzetten van winkelruimte
naar een woning
Locatie: Kuipershaven 7
Datum besluit: 9 maart 2020
Activiteit: Inrit/Uitweg 00210410
Voor: het maken van een uitrit
Locatie: Beverwijcksplaats 4
Datum besluit: 13 maart 2020
Activiteit: Kap 00212201
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (beuk (Fagus Sylvatica)).
Locatie: Berckepad 10
Datum besluit: 10 maart 2020
Activiteit: Kap 00208512
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (mammoetboom (Sequoiadendron))
Locatie: Kromhout 160
Datum besluit: 10 maart 2020
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het aanleggen van een persriool
Locatie: Vissersdijk Beneden
Datum besluit: 11 maart 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.

Datum ontvangst: 9 maart 2020

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 00214527
Voor: het uitbreiden van het pand
Locatie: Haaswijkweg Oost 69A
Datum ontvangst: 11 maart 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw 00210795
Locatie: Grote Spuistraat 38
Datum besluit: 11 maart 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg, Reclame,
Roerende zaken
Voor: het realiseren van een luifel,
erfafscheiding, kluizen, twee reclamezuilen en een in-uitrit 00210580
Locatie: Boogaerdtstraat 5
Datum besluit: 10 maart 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan 00211192
Locatie: Museumstraat 38
Datum besluit: 12 maart 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 00214356
Voor: het plaatsen van een tijdelijke T-Mobile zendmast
Locatie: Merbau 294
Datum ontvangst: 6 maart 2020
Activiteit: Kap 00214343
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Acer campestre
(Spaanse aak))
Locatie: Slauerhoffstraat t.b.v.
huisnr. 26
Datum ontvangst: 6 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214511
Voor: het plaatsen van twee ramen
Locatie: Arentsburg 121
Datum ontvangst: 11 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214445
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Boris Pasternak-erf 141

Activiteit: Bouw 00214443
Voor: het realiseren van een deur en
een dakterras
Locatie: Jacob van Heemskerckstraat 74
Datum ontvangst: 9 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214446
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Mariastraat 17
Datum ontvangst: 9 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214477
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Stevenshof 67
Datum ontvangst: 10 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214539
Voor: het verwijderen van de schoorsteen en het plaatsen van een deur
Locatie: Theophile de Bockstraat
54
Datum ontvangst: 11 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214647
Voor: het verbouwen van het pand tot
appartementen
Locatie: Voorstraat 266
Datum ontvangst: 12 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214648
Voor: het verbouwen van het pand tot
appartementen
Locatie: Voorstraat 266
Datum ontvangst: 12 maart 2020
Activiteit: Bouw 00214444
Voor: het wijzigen van het gebruik
Locatie: Voorstraat 341
Datum ontvangst: 09 maart 2020
Activiteit: Bouw, Flora en Fauna,
Monument, Sloop (Uitgebreid)
00214674
Voor: het renoveren van de kelder van
de brug
Locatie: Engelenburgerbrug
Datum ontvangst: 13 maart 2020

Activiteit: Bouw, Monument
00214493
Voor: het doen van veiligheidsaanpassingen
Locatie: Merwelanden 33
Datum ontvangst: 10 maart 2020
Activiteit: Kap 00214573
Voor: het verplaatsen van een boom
Locatie: Muys van Holystraat
Datum ontvangst: 12 maart 2020
Activiteit: Kap 00214494
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 taxus)
Locatie: Voorstraat 121
Datum ontvangst: 10 maart 2020
Activiteit: Monument 00214584
Voor: het doen van veiligheidsaanpassingen en onderhoud
Locatie: Ottersluis 51
Datum ontvangst: 12 maart 2020
Activiteit: Sloop 00214552
Voor: het slopen van de voorgevel
Locatie: Dubbeldamseweg Noord 13
Datum ontvangst: 11 maart 2020
Activiteit: (Niet gespecificeerd)
00214519
Voor: het verrichten van onderhoud en
aanpassing aan het pand
Locatie: Nieuwstraat 8
Datum ontvangst: 09 maart 2020
Activiteit: (Niet gespecificeerd)
00214406
Voor: het plaatsen van een nieuwe
kozijn
Locatie: Sarisgang 35
Datum ontvangst: 09 maart 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,
20 maart 2020
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