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Handhaving doet proef
met bodycams

Hulp bij geldzorgen
of beginnende schulden
via www.Geldfit.nl

zich door die bodycams minder agressief gedragen tegenover handhavers.
Als de proef slaagt, krijgen alle handhavers een bodycam.

Handhavers moeten veilig kunnen
werken in Dordrecht. Dat lukt niet
altijd. Soms worden mensen agressief en bedreigen onze handhavers.
Om de handhavers een veiliger gevoel te geven doen we een proef met

bodycams. Dit zijn kleine camera’s
die je kunt dragen op je kleding.
Zes handhavers krijgen een kleine,
draagbare camera. Uit ervaringen in
andere gemeenten blijkt dat mensen

Waarschuwing
De bodycam staat altijd stand-by. De
handhaver zet de camera alleen aan
als er een onveilige situatie dreigt te
ontstaan. Hij of zij geeft eerst een
waarschuwing en begint daarna met
filmen. Deze beelden slaan we op. In
noodsituaties kan de handhaver de
beelden ook direct naar een computer in de meldkamer sturen. Hij/
zij kan deze livestreamfunctie starten
met een andere knop op de bodycam. De beelden slaan we op. Er zijn
strenge regels opgesteld over wie de
beelden mag bekijken. De politie kan
bijvoorbeeld de opnamen inzien bij
onderzoek naar strafbare feiten. De
proef met de bodycams duurt tot 1
mei 2021.

Houd afstand,
ook van familie en vrienden!

Inwoners van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht kunnen vanaf
nu terecht op de landelijke website
www.Geldfit.nl. Door het invullen
van een eenvoudige test op deze
website, krijgen zij inzicht in hun
financiële situatie. De gemeenten
zetten deze website in om mensen
met geldzorgen of (dreigende) schulden tijdig te helpen en waar nodig
door te verwijzen naar de juiste
organisatie
De huidige coronamaatregelen heeft
het leven van veel mensen ingrijpend
veranderd. Inwoners worden er op
allerlei manieren door geraakt. In hun
gezondheid, hun werk, maar ook in
hun portemonnee. Zo kunnen zij te
maken krijgen met geldproblemen. De
gemeenten willen inwoners op tijd helpen om erger te voorkomen. Dit doen

ze in samenwerking met www.Geldfit.
nl: een website waarbij inwoners door
het invullen van een paar eenvoudige
vragen direct een persoonlijk advies
krijgen met hulp voor hun financiële
situatie.
Hoe werkt www.Geldfit.nl?
Mensen beantwoorden een paar eenvoudige vragen over hun financiën. Op
basis van de gegeven antwoorden geeft
www.Geldfit.nl direct een advies dat
past bij de persoonlijke situatie. Het
hulpaanbod biedt tips en hulpmiddelen
waarmee mensen zelf aan de slag kunnen gaan. Mocht er uit de test komen
dat er behoefte is aan meer financiële
hulp, dan worden inwoners doorverwezen naar een (lokale) hulporganisatie,
bijvoorbeeld naar het Dorpsnetwerk,
het Sociaal Wijkteam of de Sociale
Dienst Drechtsteden. Meer informatie
vindt u op www.Geldfit.nl.

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
krijgt u berichten over zaken als bouwplannen en regelgeving direct in uw mailbox. Op www.overuwbuurt.overheid.nl
staat hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Bekendmakingen
ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl. Dat 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 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.

Officiele publicaties
Milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij
de volgende meldingen in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
1. Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit
Maxwellstraat 2 Dordrecht
Locatie: Maxwellstraat 2 Dordrecht
Datum ontvangst: 3 augustus 2020
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-20-377218.
2. Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit Baan-

hoekweg 18 Dordrecht
Locatie: Baanhoekweg 18 te
Dordrecht
Datum ontvangst: 2 oktober 2020
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-20-379921.
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 bekendmakingen uitsluitend
een informatief karakter hebben.
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Omgevingsrecht
Z-19-352855
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en
wethouders van Dordrecht maakt bekend dat het, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
voornemens is een omgevingsvergunning aan De Haan Minerale Oliën
B.V. te verlenen.De aanvraag voor de
omgevingsvergunning is ontvangen op
6 mei 2019. Deze aanvraag gaat over
wijzigingen van de vestiging Haan Postiljon gelegen aan de Rijksstraatweg 28
te Dordrecht.
De aanvraag betreft: het slopen van
het bestaande shopgebouw; het slopen
van de vloeistofdichte wasboxvloer;
het slopen van de droogloopluifel (niet
gehele luifel); het verplaatsen van de
wasboxconstructie en de technische
ruimte; het bouwen van een nieuw
verkoopgebouw; het omkleuren van
de luifel; het aanpassen van de dibond
plaat luifelsigning (41m²) en het
pricesign met stalenbehuizing met led
(4m²); het aanleggen van een nieuwe
vloeistofdichte vloer voor de wasboxen
en het inrichten van de shop t.b.v.
verkoop traditionele tankstation assortiment aangevuld met burgers, frites,
pizza, tosti etc.
Het betreft de volgende activiteiten
- Bouwen
- Handelsreclame maken
- Handelsreclame toestaan
- milieu
- wijzigen van een inrichting.
Ter inzage*
De ontwerpbeschikking en andere
ter zake zijnde stukken liggen van 2
november 2020 tot en met
14 december 2020 ter inzage in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht. De stukken kunt u inzien
met of zonder afspraak op maandag,
woensdag en vrijdag (van 09.00 - 12.00
uur) en

dinsdag en donderdag (van 14.00 19.30 uur).
(*) Informatie voor het inzien van
stukken kan afwijken in verband
met de Coronamaatregelen. Voor
het laatste nieuws raadpleeg de
website van uw gemeente.

Zienswijze
Binnen zes weken na de dag waarop
de ontwerpbeschikking ter inzage is
gelegd, kan eenieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen
dienen te worden gezonden aan de
directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300
AN Dordrecht. Hierna zullen wij een
definitief besluit opstellen waartegen
belanghebbenden beroep kunnen
instellen.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de behandelend
ambtenaar, de heer Remmerswaal,
telefoon (078) 770 85 85. Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen
wordt een verslag gemaakt. 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.
Z-19-365157
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

plaatsen van een nieuwe transformator
met toebehoren ter vervanging van
transformator TR403. Het betref de
volgende activiteiten:
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1
onder c Wabo)
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)
Ter inzage**
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 5 november 2020 tot en met 17 december
2020 ter inzage in het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht. U
kunt de stukken inzien met of zonder
afspraak op maandag, woensdag en
vrijdag (van 09.00 - 12.00 uur) en
dinsdag en donderdag (van 14.00 19.30 uur).
(**) Informatie voor het inzien van
stukken kan afwijken in verband
met de Corona maatregelen. Voor
het laatste nieuws raadpleeg de
website van uw gemeente.

Zienswijze
Binnen zes weken na de dag waarop
de ontwerpbeschikking ter inzage is
gelegd, kan eenieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen
dienen te worden gezonden aan de
directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300
AN Dordrecht. Hierna zullen wij een
definitief besluit opstellen waartegen
belanghebbenden beroep kunnen
instellen.

Uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en
wethouders van Dordrecht maakt bekend dat het, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
voornemens is een omgevingsvergunning aan TenneT TSO B.V. te verlenen.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 23 december
2019. Deze aanvraag gaat over het
wijzigen van het 380 kV transformatorstation Crayestein, door het

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de behandelend
ambtenaar, de heer Remmerswaal,
telefoon (078) 770 85 85. Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen
wordt een verslag gemaakt. 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.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van een dakkapel
op het achterdakvlak van de woning
Locatie: Johan Wagenaarstraat 6
Datum besluit: 23 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het transformeren van het pand
tot een woning
Locatie: Stek 6
Datum besluit: 26 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Eastonstraat 36
Datum besluit: 27 oktober 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een warmtepomp op dak
Locatie: Lombardstraat 2
Datum besluit: 27 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Mina Krüseman-erf 238
Datum besluit: 27 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden en verbouwen van
het clubhuis
Locatie: Nieuweweg 86
Datum besluit: 28 oktober 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een uitbouw
aan de achterzijde en zijkant van de
woning, alsmede een berging aan de
zijkant van de woning
Locatie: Vrieseweg 137
Datum besluit: 27 oktober 2020
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een vrijstaande

woning
Locatie: Nabij laan van Braets /
Smitsweg
Datum besluit: 22 oktober 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verbouwen van een winkelruimte
Locatie: Voorstraat 233
Datum besluit: 23 oktober 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het in gebruik nemen van een
bouwwerk waarin onzelfstandige woonruimten aanwezig zijn
Locatie: Vondelstraat 37
Datum besluit: 27 oktober 2020

Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (beuk (Fagus sylvatica))
Locatie: Oranjepark
Datum besluit: 26 oktober 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (witte paardenkastanje
(Aesculus hippocastanum))
Locatie: Parklaan, hoek Vlotlaan 11
Datum besluit: 26 oktober 2020
Activiteit: Kap 00222581
Voor: het vellen of doen vellen van
3 houtopstanden (2 x grootbladige
populier (Populus lasiocarpa) 1 x rode
paardenkastanje (Aesculus x carnea))
Locatie: Wantijpark
Datum besluit: 26 oktober 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (1 treurwilg (Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’))
Locatie: Maasstraat aan het water,
ter hoogte van de Develstraat
Datum besluit: 27 oktober 2020
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 doen vellen van twee
houtopstanden
Locatie: Selma Lagerlöf-erf 244
Datum besluit: 26 oktober 2020
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het realiseren van een evenement
Maria Koningin van Dordrecht
Locatie: Wantijdijk
Datum besluit: 26 oktober 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

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (witte paardenkastanje
(Aesculus hippocastanum))
Locatie: Maasstraat t.h.v. huisnummer 198
Datum besluit: 26 oktober 2020
Activiteit: Kap

telefonisch contact opnemen met de
gemeente. Bereikbaar op 14 078.

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 plaatsen van een dakkapel
Locatie: Provincialeweg 111 C
Datum besluit: 23 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van een bestaand
vlot in het Wantij
Locatie: Wantijpark 2
Datum besluit: 28 oktober 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
drie houtopstanden (twee els en een
esdoorn))
Locatie: Singel 491 1
Datum besluit: 22 oktober 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Willem Marisstraat 25
Datum besluit: 27 oktober 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 overkapping
Locatie: Merwedestraat 40
Datum ontvangst: 19 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakterras
Locatie: Krommedijk 5
Datum ontvangst: 20 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen ikv het Tiny Houses
project
Locatie: Dresselhuijsstraat
Crabbehof
Datum ontvangst: 21 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een functiewijziging van de bovenverdieping en een
uitbreiding middels een dakopbouw
Locatie: Spuiweg 91
Datum ontvangst: 22 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het renoveren van het kantoor,
veranderen/aanpassen van brandscheidingen en het realiseren van een
nieuwe entree
Locatie: Baanhoekweg 38
Datum ontvangst: 23 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 9 zonnepanelen
op het platte dak
Locatie: Spuiboulevard 313
Datum ontvangst: 24 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Laan van Braets, kavel 6
Datum ontvangst: 26 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak
Locatie: Seringenstraat 33
Datum ontvangst: 27 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een schuur
Locatie: Windsingel 5
Datum ontvangst: 27 oktober 2020
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Noordendijk 42
Datum ontvangst: 28 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Overkampweg 443
Datum ontvangst: 28 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van de
woning
Locatie: Van den Broek-erf 287
Datum ontvangst: 28 oktober 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Vrije Wilg, kavel 5
Datum ontvangst: 22 oktober 2020
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het vervangen van de handelsreclame
Locatie: Johan de Wittstraat 25
Datum ontvangst: 21 oktober 2020
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van een LED
scherm aan het pand
Locatie: Amstelwijckweg 21
Datum ontvangst: 22 oktober 2020
Activiteit: Bouw, Weg aanleggen of
veranderen
Voor: het bouwen van een garage

Locatie: Van der Duyn van Maasdamplantsoen 23
Datum ontvangst: 22 oktober 2020
Activiteit: Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het uitbreiden van de auto-laad/
losplaats
Locatie: Wieldrechtseweg 35
Datum ontvangst: 22 oktober 2020

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Plein 1940/45
Datum ontvangst: 22 oktober 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Tolburgkamp

Datum ontvangst: 22 oktober 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Wantijpark
Datum ontvangst: 22 oktober 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,
4 november 2020

Eisen van welstand
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.

Colofon
Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht,
e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl.

