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Burgemeester
Wouter Kolff:
Beetje bij beetje versoepelen

Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam
Dordrecht weer gestart
Het Sociaal Wijkteam Dordrecht is
weer gestart met een inloopspreekuur op 1 centraal punt. Heeft u een
vraag voor het wijkteam? Dan bent
u op werkdagen tussen 9.00 en 12.30
uur welkom aan de Bankastraat 10.
Vanwege de coronaregels kunnen er
maximaal 3 bezoekers tegelijk binnen
zijn. Kom daarom het liefst alleen.
Bij het Sociale Wijkteam kunt u terecht
met vragen waar u in het dagelijks leven
tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over het
gezin, geldzaken of gezondheid.
De inlooppunten in de andere wijken
blijven nog gesloten vanwege de coronamaatregelen. U kunt de medewerkers
van het Sociaal Wijkteam wel bellen of
e-mailen. Kijk op www.swtdordrecht.nl
voor meer informatie.

Beste Dordtenaren,
Zijn jullie ook zo blij dat we stapjes kunnen
maken nu de maatregelen beetje bij beetje
worden versoepeld? We moeten ze wel zelf
en samen verdienen!
De aanpak van het coronavirus heeft tot
nu toe goed gewerkt en daar hebben jullie
allemaal aan bijgedragen. We wisten dat
we het virus alleen terug konden dringen
als we samen op zouden trekken en dat
gebeurt gelukkig ook.
We zijn er nog niet maar als we ons aan de
belangrijkste maatregelen houden, komt
er stap voor stap meer ruimte. Het kabinet
gaat de coronamaatregelen afbouwen en
daar werken we vanuit onze stad en regio
stevig aan mee. Dat versoepelen gebeurt
zo snel als het kan, maar niet sneller dan
verantwoord. Want we kunnen Nederland
alleen van het slot houden als iedereen
zich verstandig blijft gedragen en zich aan
de regels blijft houden.
Gezien de afgelopen maanden heb ik er
alle vertrouwen in dat ook wij Dordtenaren
zo verstandig zijn om de deur nog even
op een kiertje te houden en niet open
te gooien. Hoe graag we dat ook soms
zouden willen…
De meivakantie is nu ten einde en de
basisscholen, het speciaal onderwijs en
kinderopvang ontvangen na maanden de
kinderen. Wat hebben zij elkaar gemist!
Ook voor de ouders weer fijn. De scholen
en opvang hebben veel werk verzet om dit
voor elkaar te krijgen maar het is ze gelukt!
Vanaf deze week kunnen ook de fysiotherapeuten, schoonheidsspecialisten, pedicures en kappers weer aan de slag. Nadat
ik in een eerder bericht had aangegeven
dat mijn haar groeide als kool, is er inmiddels weer 3 centimeter bijgekomen. Ook
ik ga proberen een afspraak te maken. Het
gaat wat drukker worden op straat. Dus
het wordt nog belangrijker om ons aan
de maatregelen te houden. En drukte te
vermijden. Maak desnoods rechtsomkeert!
Nadat het kabinet vorige week had aangekondigd de maatregelen te versoepelen,
liep het meteen storm met reserveringen
bij restaurants. Alle ondernemers hebben
de afgelopen periode nagedacht over hoe
ze weer klanten kunnen ontvangen. Nu
bekend is dat vanaf 1 juni maximaal 30
personen in een restaurant of café mogen
zijn, is het voor velen nog steeds een

uitdaging. Maar het is een begin, mensen!
Het blijft passen en meten. Samen vinden
we wel een weg.
Op 1 juli gaat het sanitair op de campings
weer open. En als het goed gaat, mogen
ook de bioscopen, restaurants, cafés,
theaters en concertzalen in plaats van 30
dan maximaal 100 personen ontvangen.
Maar we mogen niet vergeten dat we ons
moeten houden aan de maatregelen. We
houden altijd 1,5 meter afstand en vermijden drukte.
Stapje voor stapje komen we weer een
beetje in de buurt van ons ‘oude’ leven. Ik
zou het enorm zonde vinden als we straks
gewoon weer doorgaan waar we waren
gebleven. Natuurlijk wens ik dat iedereen
weer aan de slag kan en mag genieten
van al het moois wat onze stad te bieden
heeft. Maar we moeten nu helaas wel
waakzaam blijven in de wetenschap dat
dit virus niet uit zichzelf zal verdwijnen.
Er is immers nog geen vaccin of medicijn.
Het is en blijft een enorm verraderlijk virus
dat veel slachtoffers heeft gemaakt. Mijn
gedachten gaan uit naar al die mensen
die het nu niet makkelijk hebben, ziek zijn,
eenzaam zijn of mensen hebben verloren
in deze nare periode.
Dan nog even over de nieuwe stappen
voor de komende maanden. Natuurlijk zijn
er nog open eindjes. We hebben allemaal
veel vragen. En op sommige vragen is
nog geen antwoord te geven. Ook ik heb
bijvoorbeeld geen idee of ik naar het
buitenland op vakantie kan deze zomer.
Dat moeten we echt nog even afwachten.
Maar er is een begin gemaakt om het land
weer beetje bij beetje in gang te zetten. En
dat is een enorme mijlpaal.
Dordtenaren, laten we er met elkaar
voor zorgen dat al dat harde werk van
verpleegkundigen tot schoonmakers, van
verzorgenden en hulpdiensten tot meesters en juffen - eigenlijk van iedereen - niet
voor niets is geweest en we straks weer
van vooraf aan moeten beginnen omdat
we te onvoorzichtig zijn geweest. Dat mag
en kan echt niet gebeuren. We zijn daar
zelf bij en kunnen daar zelf een bijdrage
aan leveren. Ik reken op u zoals jij of u ook
op mij rekent.

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

Samen komen we er wel. Ook al is het
stapje voor stapje…

over zaken als bouwplannen en regelgeving direct in uw

Wouter Kolff
Burgemeester Dordrecht.

kunt aanmelden.

mailbox. Op www.overuwbuurt.overheid.nl staat hoe u zich
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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.

Algemene plaatselijke verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:

Zaaknummer: Z-19-364227

Omschrijving: het organiseren van een
collecte op 13 t/m 19 september 2020
ten bate van de Nierstichting
Locatie: Gemeente Dordrecht
Datum besluit: 22 april 2020
Zaaknummer: Z-20-370161

Omschrijving: het exploiteren van een
terras
Locatie: Pearl Buck-erf 20 te Dordrecht
Datum besluit: 22 april 2020
Zaaknummer: Z-20-366019

Omschrijving: het houden van een
collecte KWF van 30 augustus t/m 5
september 2020
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 20 april 2020
Zaaknummer: Z-20-370775
Omschrijving: aanpassen ontheffing geluidhinder heiwerkzaamheden
project Tromppark fase 2 vanaf 17
augustus 2020
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 22 april 2020
Zaaknummer: Z-20-371051
Omschrijving: ontheffing geluidhinder
op- en afbouwwerkzaamheden evenemententerrein The Passio
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 04 mei 2020
Zaaknummer: Z-19-350328
Omschrijving: het exploiteren van een
terras
Locatie: Museumstraat 38
te Dordrecht
Datum besluit: 24 april 2020

Omschrijving: het organiseren van een
kerstmarkt op 13 december 2020 om
10.00 - 18.00 uur
Locatie: Sarisgang Dordrecht
Datum besluit: 24 april 2020
Zaaknummer: Z-20-367253
Omschrijving: het uitvoeren van werkzaamheden op 7 t/m 19 juni 2020 van
19.30 - 04.30 uur
Locatie: Ten noorden van station
Dordrecht Zuid
Datum besluit: 15 april 2020
Zaaknummer: Z-20-369361
Omschrijving: het organiseren van een
Culinair en Cultureel Festival op 21 t/m
24 mei 2020 vanaf 12.00
tot 22.00 uur
Locatie: Weizigtpark Dordrecht
Datum besluit: 29 april 2020
Zaaknummer: Z-20-369306
Geweigerde vergunningen met
datum besluit: 12 april 2020 tot
en met 08 mei 2020

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

Omschrijving: het houden van Dancetour 2020 op 27 en 28 april 2020
Spuiboulevard
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 24 april 2020
Zaaknummer: Z-20-367482
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 brgemeester, 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.

Er zijn vergunningen geweigerd voor:

Geboren

Datum uitschrijving

Ahmed Abdi Hirsi

02-07-1987

18-03-2020

Baker, KOW

05-01-1991

09-04-2020

Cicek, M

21-03-1987

27-03-2020

Isidora, MMC

21-07-1991

02-04-2020

Janssen, RS

01-02-1973

09-04-2020

Moses, DN

18-03-2015

02-04-2020

Moses, MN

05-09-2013

04-05-2020

Roecx, IAA

05-06-1973

31-03-2020

Rosalina, DM

24-03-2018

02-04-2020

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.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Voor: het realiseren herinrichting eerste
verdieping pand
Locatie: Hofstraat 12
Datum besluit: 1 mei 2020

Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Laurierstraat 36
Datum besluit: 1 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Spicaring 7
Datum besluit: 1 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Twintighoevenweg 19
Datum besluit: 1 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Werf van De Biesbosch 56
Datum besluit: 1 mei 2020
Activiteit: Bouw, Monument

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (2 x Italiaanse
populier (Populus nigra ‘Italica’))
Locatie: Swartenhondstraat / MH
Trompweg
Datum besluit: 1 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van vaste camera’s
in de openbare ruimte
Locatie: Kromhout e.o.
Datum besluit: 4 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuwe
woning
Locatie: Laan van Braets 50 (voorheen Wilgenwende, kavelnr. 24)
Datum besluit: 4 mei 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
op het plat dak
Locatie: Botgensstraat 81 en deels
nr. 83
Datum besluit: 6 mei 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het herstellen van de gevel
Locatie: Vleeshouwersstraat 10

Datum besluit: 4 mei 2020
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een inrit
Locatie: Haringvlietstraat 78
Datum besluit: 4 mei 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (2 x Italiaanse
populier (Populus nigra ‘Italica’))
Locatie: Kortenaerstraat achter
nr. 4
Datum besluit: 4 mei 2020
Activiteit: Kap
Voor: het verplanten van een houtopstand (één fagus sylvatica ‘atropunicea’
(bruine beuk))
Locatie: Muys van Holystraat
Datum besluit: 5 mei 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te vellen van een
houtopstand (meelbes (Sorbus aria))
Locatie: Waterhoenstraat t.h.v.
huisnummer 74
Datum besluit: 6 mei 2020
Activiteit: Monument
Voor: het plaatsen van 18 zonnepanelen
op de achterzijde schuine dakvan een
gemeentemonument
Locatie: Vrieseplein 3
Datum besluit: 6 mei 2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben geweigerd:
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Grote Spuistraat 38
Datum besluit: 30 april 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Overkerk 57 en 45
Datum besluit: 7 mei 2020
Inzage (*)
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een
afspraak maken.
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kan een
belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen
6 weken na verzending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een
bezwaarschrift schorst niet de werking

van het besluit waartegen het is
gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk
voorschrift anders is bepaald.
Een verzoek om schorsing van het
bestreden besluit kunt u indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
(*) 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: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van 51
houtopstanden
Locatie: Nabij N3
Datum besluit: 28 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het samenvoegen van de 2
panden
Locatie: Blekersdijk 34 en 36
Datum besluit: 6 mei 2020

Gemeentenieuws

3

13 mei 2020

Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: het vergroten van de bestaande
dakkapel op het rechter zijdakvlak
Locatie: Eigenhaard 18
Datum besluit: 4 mei 2020
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een boom
Locatie: Bankastraat 6
Datum besluit: 4 mei 2020
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 onttrekkingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende onttrekkingsvergunning
hebben verleend:
Voor: het omzetten van een zelfstandige
woonruimte naar een onzelfstandige
woonruimte 00216410
Locatie: Timorstraat 8
Datum besluit: 6 mei 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 vergroten van de bestaande
dakkapel op het rechter zijdakvlak
Locatie: Eigenhaard 18
Datum besluit: 30 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuwe woning
Locatie: Laan van Braets 50 (voorheen
Wilgenwende, kavelnr. 24)
Datum besluit: 29 april 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het uitbreiden van het pand
Locatie: Haaswijkweg Oost 69A
Datum besluit: 28 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Noordhoevelaan 19
Datum besluit: 7 mei 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een bedrijfspand
met 2 hallen en kantoorruimte, het realiseren van een uitrit en het plaatsen van
een vlaggenmast
Locatie: Nabij de N3 en Keerweer
(Labradoriet)
Datum besluit: 7 mei 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het wijzigen van het gebruik
Locatie: Voorstraat 341
Datum besluit: 8 mei 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 realiseren van een dakkapel en
nokverhoging
Locatie: Jhr. van de Wall Repelaerstraat 30
Datum ontvangst: 7 april 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanbouw aan
de loods
Locatie: Zirkoon 126
Datum ontvangst: 7 april 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 uitbreiden aan de zij- en achterzijde van de woning
Locatie: Baron van Boetzelaerlaan 93
Datum ontvangst: 29 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het renoveren van het dak
Locatie: Groenmarkt 171
Datum ontvangst: 29 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een fietsenhok in
de voortuin
Locatie: Heysterbachstraat 50
Datum ontvangst: 29 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het opbouwen van klimtoestellen in
de sportzaal
Locatie: Maria Montessorilaan 3
Datum ontvangst: 29 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 15 zonnecollectoren op dak van de woning
Locatie: Singel 244
Datum ontvangst: 29 april 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een bedrijfspand
met 2 hallen en kantoorruimte, het realiseren van een uitrit en het plaatsen van
een vlaggenmast
Locatie: Nabij de N3 en Keerweer
(Labradoriet)
Datum ontvangst: 1 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Junolaan 13
Datum ontvangst: 3 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Junolaan 13
Datum ontvangst: 7 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een slaapkamer
aan de achterzijde van het pand
Locatie: Kromhout 167
Datum ontvangst: 5 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuwe woning
Locatie: Laan van Braets,
Wilgenwende kavel 59
Datum ontvangst: 4 mei 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Zuidendijk 224
Datum ontvangst: 5 mei 2020
Activiteit: Bouw, Monument

Voor: het herinrichten van de woonfunctie
van het huis
Locatie: Grote Spuistraat 29
Datum ontvangst: 4 mei 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (één Prunus (sierkers))
Locatie: Meindert Hobbemastraat
Datum ontvangst: 2 mei 2020
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een boom
Locatie: Vest 80
Datum ontvangst: 2 mei 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te vellen van een houtopstand (meelbes (Sorbus aria))
Locatie: Waterhoenstraat t.h.v. huisnummer 74
Datum ontvangst: 2 mei 2020
Activiteit: Monument
Voor: het realiseren van een dakrenovatie
van het pand
Locatie: Nieuwe Haven 10
Datum ontvangst: 5 mei 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,
13 mei 2020

Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet worden getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het
gaat om het uiterlijk van het gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende instanties zijn de grote en kleine
Welstands- en Monumentencommissie. De grote (voltallige) commissie behandelt in principe de aanvragen van complexere
bouwplannen; van beschermde monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten en bouwplannen die binnen de
beschermde stadsgezichten vallen.
Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen of afscheidingen, dan bekijkt een ambtenaar het bouwplan. Dit zal doorgaans de secretaris van de
commissie zijn. Het plan wordt dan getoetst aan de zogenoemde sneltoetscriteria, die in de Welstandsnota zijn opgenomen.
Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1
van het Stadskantoor. De agenda wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente
Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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