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Openbare bekendmakingen

Voor kinderen onder de 17 jaar is er een 
stempelactie. Met een volle stem-
pelkaart kunnen ze een cadeaukaart 
winnen van 100 euro.

Twee dagen
Kerstbomen inleveren kan op twee 
dagen: op maandag 2 januari van 11.00 
tot 16.00 uur en zaterdag 7 januari van 
11.00 tot 15.00 uur. We vragen u de 
boom leeg – dus zonder versieringen – 
aan te bieden. Ook willen we u vragen 

de kluit eraf te halen. De inleverpunten 
voor oude kerstbomen vindt u op 
www.dordrecht.nl/kerstbomenactie.

De kerstbomen krijgen een goede be-
stemming. We versnipperen de bomen 
en maken er compost van.  
Wilt u uw kerstboom na zaterdag 7 
januari inleveren? Dan kunt u de boom 
zelf naar het afvalbrengstation van HVC 
aan de Baanhoekweg 8-12 brengen.

De feestdagen zijn voorbij, dus de kerstboom mag de deur uit. We heb-
ben in de stad 22 speciale inzamelpunten voor kerstbomen. In elke wijk 
zijn er plekken waar u de kerstboom kunt inleveren. Een ingeleverde 
kerstboom levert 0,50 eurocent op. 

Lever uw kerstboom in! 

Daarom biedt de gemeente Dordrecht 
vanaf 1 januari 2023 financiële steun, 
in de vorm van een speciale subsidie-
regeling. De subsidieregeling wordt 
gefinancierd uit het crisis- en herstelf-
onds. Het crisis- en herstelfonds is  een 
antwoord op geluiden uit de Dordtse 
samenleving. Er bestond al een (Corona) 
crisisfonds. Dit fonds is uitgebreid naar 
ruim 5 miljoen euro en is nu inzetbaar 
voor meer dan alleen hulp die met 
corona te maken heeft. De regels voor 
coronahulp blijven bestaan. 

Voorwaarden 
Verschillende soorten organisaties en 
organisatoren kunnen een aanvraag 
doen. Welke organisaties of organi-
satoren dat zijn, waarvoor ze precies 
een aanvraag kunnen doen en hoe, 
is vanaf januari 2023 te vinden op de 
subsidiepagina van de gemeente. Er zijn 
voorwaarden. Organisaties moeten ook 
gebruik maken van de financiële steun 
van het Rijk (de TEK-regeling, Tege-
moetkoming Energiekosten). En in ruil 
voor de steun moeten ze iets terug-
doen. Bijvoorbeeld energiebesparende 

maatregelen nemen en bereid zijn om 
-indien mogelijk- (extra) maatschap-
pelijke activiteiten te organiseren voor 
inwoners, zoals het openstellen van een 
accommodatie voor bewoners. 

Aanvragen
Op www.dordrecht.nl/crisisfonds 
kunnen Dordtse maatschappelijke 
organisaties meer informatie vinden en 
via www.dordrecht.nl/subsidies vanaf 
januari de aanvraag doen.

Gemeente komt voor minimaal 80% tegemoet

Crisis- en herstelfonds maakt energiesubsidie 
mogelijk voor sociaal-maatschappelijke activiteiten

In Dordrecht maken veel inwoners gebruik van maatschappelijke activiteiten. Veel Dordtenaren hebben deze 
activiteiten hard nodig. Zeker nu. De stijging van de energieprijzen heeft ook grote gevolgen voor organisaties en 
activiteiten in de stad. Ze mogen niet omvallen en hun activiteiten mogen niet stilvallen door tekorten als direct 
gevolg van de energiecrisis.

U bent tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
dinsdag 10 januari van harte welkom. 
De receptie vindt plaats in het Stadhuis 
(Stadhuisplein 1) tussen 20.00 uur en 
22.00 uur. 
Wij verzoeken u binnen te komen via de 
entree aan de Voorstraat 367. 

Het eerste uur staat het college op een 
rij zodat er kans is alle bestuurders de 
hand te schudden. Na de toespraak van 

burgemeester Kolff (20.45 uur) versprei-
den de collegeleden zich zodat er ook 
individuele contacten mogelijk zijn.

Graag tot ziens op dinsdag 10 januari!

Burgemeester Wouter Kolff, de wet-
houders Maarten Burggraaf, Chris van 
Benschop, Rik van der Linden, Peter 
Heijkoop, Marc Merx, Tanja de Jonge en 
gemeentesecretaris Carlo Post

Nieuwjaarsreceptie 
gemeente Dordrecht

U bent van harte welkom op dinsdag 10 januari

Het college van burgemeester en wethouders wenst alle inwoners van 
Dordrecht de beste wensen voor komend jaar. Graag kijken we tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis met u terug op het afgelopen jaar 
en blikken we met u vooruit naar komend jaar. 

Ventvergunning

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 21 december 2022 een 
ventvergunning verleend voor:
- het verkopen van internet-en telecom-
diensten in de periode: Maandag t/m 
zaterdag in het gehele jaar 2023, tussen 
09:00 uur en 21:00 uur. 
 
Ingevolge het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden 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 be-
zwaarschrift 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.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten tot het:

- Opheffen van de gereserveerde 
dienstenparkeerplaats op het 1e haakse 
parkeervak aan de oostzijde van het 
Grotekerksplein;
- Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats bij het 
werkadres op het Geldelozepad ter 
hoogte van de ingang van Hellingen 20; 
- Aanwijzen van een parkeervak ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Groenekruislaan 
ter hoogte van huisnummer 51 (direct 
naast de reeds aanwezige laadpaal);   
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Neptunuslaan ter 
hoogte van huisnummer 22;
- Verplaatsen van een autodateparkeer-
plaats op de Veststraat. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten 
staat op www.officielebekendma-
kingen.nl/gemeenteblad, rubriek 
verkeersbesluit of –mededeling. 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.

Op grond van artikel 6:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht moet 
het bezwaarschrift ondertekend zijn. 
Verder moet het ten minste bevat-
ten: uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar maakt en de reden van uw 
bezwaar. Vermeld ook het telefoon-
nummer waarop u overdag te bereiken 
bent.

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift 
houdt de werking van het besluit niet 
tegen. In spoedeisende gevallen kunt 
u de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Adres: 
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. 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. 

Verkeer
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Naam  Geboren     Datum uitschrijving

Abukhar, I 05-07-2002 21-11-2022

Ahmad, M 27-02-2018 21-11-2022

Ahmad, S 11-01-2017 21-11-2022

Bekir, ID 02-08-1963 21-12-2022

Bocharova, H 04-01-2001 21-11-2022

Chaij, M 01-07-1999 21-11-2022

Derfoufi, I 31-01-2001 21-11-2022

Derkach, I 19-07-2002 21-11-2022

Drachuk, Y 11-09-2000 21-11-2022

Errozma, M 29-04-2000 21-11-2022

Kamara, BWL 24-08-1969 21-11-2022

Khechfah, F 15-01-2004 21-11-2022

Konshak, NG 21-12-1979 21-11-2022

Kucherenko, L 13-07-2000 21-11-2022

Lekhbia, A 25-05-2003 21-11-2022

Musa, ZP 08-02-1997 21-11-2022

N’Diaye, SM 23-04-1998 21-11-2022

Sabina, NSM 17-08-2002 23-12-2022

Stadnikova, D 23-08-1991 21-11-2022

Tabokas, M 16-04-1984 23-11-2022

Yakovenko, M 16-12-1992 21-11-2022

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (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 Neder-
land is hiermee beëindigd. De gemeen-
te heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen, zoals belasting-
dienst, uitkeringsinstanties, pensi-
oenfondsen en zorgverzekeraars. Deze 
wijziging heeft gevolgen voor voorzie-
ningen 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.

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:

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘7e herziening Krispijn, locatie 
Charlotte de Bourbonstraat zuid – 
Witte Dorp’ ter inzage

In de wijk Krispijn is woningcorporatie 
Woonbron voornemens om ter plaatse 
van de locatie rondom de Charlotte 
de Bourbonstraat in de wijk Krispijn te 
Dordrecht de bestaande woningen te 
vervangen. Het gaat om de sloop van 
80 grondgebonden woningen en de 
realisatie van 143 woningen verdeeld 
over vier appartementencomplexen met 
in totaal 90 sociale huurwoningen en 
verder 39 rijwoningen in de sociale huur 
en 14 kooprijwoningen.

De gemeenteraad heeft het bestem-
mingsplan op 20 december 2022 vast-
gesteld. U kunt dit bestemmingsplan 
van 29 december 2022 t/m 8 februari 
2023 bekijken op 3 manieren:
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
U kiest voor NL.IMRO.0505. 
BP197Hercharlotzd-3001

• Op www.dordrecht.nl/ruimtelijke-
plannen 

U kiest voor Vastgestelde bestem-
mingsplannen en daarna bestemmings-
plan ‘7e herziening Krispijn, locatie 
Charlotte de Bourbonstraat zuid – Witte 
Dorp’

• In de hal van het Stadskantoor, Spui-
boulevard 300 te Dordrecht. De tijden 
waarop u welkom bent zijn: maandag 
t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur

Dit staat in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening. Het bestemmingsplan 
met bijlagen ligt voor zes weken ter 
inzage. 

Wilt u beroep indienen? U stuurt dan 
vóór 8 februari 2023 een brief naar:

Raad van State, 
postbus 20019 
2500 EA Den Haag

Bestemmingsplan

Z-22-407492
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Het college van burgemeester en 
wethouders van Dordrecht maakt 
bekend dat zij, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
voornemens zijn een omgevingsvergun-
ning te verlenen aan Stedin Netbeheer 
BV. De aanvraag heeft betrekking op de 
locatie Baanhoekweg 2 te Dordrecht. 
De bestaande inrichting wordt gesplitst 
in een zelfstandige inrichting van Stedin 
en een zelfstandige inrichting van 
Tennet TSO. 
De ontwerpbeschikking en andere 
ter zake zijnde stukken liggen van 29 
december 2022 tot en met 
10 februari 2022 ter inzage in het 
Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te 
Dordrecht.
De stukken kunnen worden ingezien 
met of zonder afspraak:
- maandag, woensdag en vrijdag van 
09.00 - 12.00 uur;
- dinsdag en donderdag van 14.00 - 
19.30 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via 
het telefoonnummer 14078, de naam 
van de gemeente dient
vervolgens te worden ingesproken.

Zienswijzen
Binnen zes weken na de dag waarop 
de ontwerpbeschikking ter inzage is 
gelegd, kan een ieder daarover zienswij-
zen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen 
dienen te worden gezonden aan de 
directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 

AN Dordrecht. 
Hierna stellen wij een definitief besluit 
op waartegen een ieder beroep kunnen 
instellen.

Voor het naar voren brengen van mon-
delinge zienswijzen kan contact worden 
opgenomen met de
behandelend ambtenaar, via telefoon-
nummer 078 - 770 85 85 met vermel-
ding van zaaknummer 
Z-22-407492. Van mondeling naar 
voren gebrachte zienswijzen wordt een 
verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts be-
roep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid maakt namens het college van 
burgemeester en wethouders van 
gemeente Dordrecht bekend dat zij 
op grond van de artikelen 14 en 15 van 
het Besluit uniforme saneringen (BUS) 
heeft ingestemd met de resultaten van 
de sanering en instemt met het nazorg-
plan van de locatie Noordendijk 258 te 
Dordrecht. 
Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-22-418856.

Inzage
De beschikking en de overige van 
belang zijnde stukken liggen, tot zes 
weken na publicatie van het besluit, 

ter inzage bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140 te Dordrecht, waar de stukken elke 
werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur 
kunnen worden ingezien. U kunt de 
stukken ook opvragen door een e-mail 
te sturen aan: bodemsanering@ozhz.nl.

Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbende(n) bij ons een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen tegen dit 
besluit. Dit moet geschieden binnen 
zes weken na publicatie van het besluit, 
onder vermelding van “Bezwaar Wbb” 
in de linkerbovenhoek van enveloppe. 
Het bezwaar dient te worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente Dordrecht, 
p/a Servicegemeente Dordrecht, ter 
attentie van afdeling JKC, Postbus 619, 
3300 AP Dordrecht.

Tevens kan er bij de Voorzieningenrech-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State een voorlopige 
voorziening worden gevraagd ingevol-
ge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet 
milieubeheer juncto artikel 2 van bijlage 
2: bevoegdheidsregeling bestuursrecht-
spraak van de Algemene wet bestuurs-
recht.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies 
en Ondergrond, telefoon (078) 770 85 
85.

Omgevingsrecht

Binnengekomen aanvragen met da-
tum ontvangst tussen: 10 december 
2022 en 23 december 2022
 
Zaaknummer: Z-22-419584
Datum ontvangst: 20 december 2022
Omschrijving: aanvraag exploiteren van 
een horecabedrijf
Locatie: Voorstraat 261 te gemeente 
Dordrecht
 
Zaaknummer: Z-22-419720
Datum ontvangst: 21 december 2022
Omschrijving: aanvraag voor het houden 
van een wegwedstrijd op de openbare 
weg op 11 maart 2023
Locatie: Sportpark Reeweg en Halmahei-
raplein te gemeente Dordrecht
 
Zaaknummer: Z-22-419327
Datum ontvangst: 14 december 2022
Omschrijving: aanvraag voor een exploi-
tatievergunning inclusief terras
Locatie: Voorstraat 293 te gemeente 
Dordrecht

Zaaknummer: Z-22-419282
Datum ontvangst: 12 december 2022

Omschrijving: aanvraag terrasvergunning
Locatie: Wijnbrug 1 te gemeente Dor-
drecht
 
Zaaknummer: Z-22-419284
Datum ontvangst: 12 december 2022
Omschrijving: aanvraag horecavergun-
ning
Locatie: Wijnbrug 1 te gemeente Dor-
drecht

Verleende vergunningen met datum 
besluit tussen: 10 december 2022 en 
23 december 2022

Zaaknummer: Z-22-408310
Datum besluit: 12 december 2022
Omschrijving: alcoholvergunning
Locatie: Groenmarkt 82 te gemeente 
Dordrecht

Zaaknummer : Z-22-418107
Datum besluit : 5 december 2022
Omschrijving : vergunning vuurwerk-
show
Locatie : Drierieverenpunt, Damiaten-
bolwerk, Groothoofd en Merwedekade te 
gemeente Dordrecht

Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaan-
de besluiten, kunt u binnen zes weken 
na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar 
maken bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen. U dient uw 
bezwaarschrift te richten aan: het College 
van Burgemeester en Wethouders óf 
de Burgemeester, Postbus 8, 3300 AA 
Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de Al-
gemene 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 recht-
bank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

Algemene plaatselijke verordening

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 wijzigen van de begane 
grond naar kantoorfunctie, het reali-
seren van diverse gevelwijzingen, het 
plaatsen van een dakkapel in het zijdak-
vlak, het uitvoeren van funderingsher-

stel en een interne verbouwing van een 
dakkapel in het zijdakvlak, het uitvoeren 
van funderingsherstel en een interne 
verbouwing vanbovengelegen woning
Locatie: Muys van Holystraat 2
Besluitdatum: 19 december 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het vervangen en vergroten 
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van de garage
Locatie: Dubbelsteynlaan Oost 203
Besluitdatum: 19 december 2022

Activiteit: Bouw  
Voor:  transformatie van het pand naar 
een woning
Locatie: Weeshuisstraat 8 A
Besluitdatum: 19 december

Activiteit: Bouw  
Voor:  het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Assumburg 77
Besluitdatum: 21 december 2022

Activiteit: Bouw  
Voor:  transformatie van het pand naar 
een woning
Locatie: Weeshuisstraat 8 A
Besluitdatum: 19 december

Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de kap tussen 
2 woningen
Locatie: Stevensweg 70
Besluitdatum: 21 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor:  het uitbreiden van de studio
Locatie: Keplerweg 31
Besluitdatum: 20 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van het pand in 2 
appartementsrechten
Locatie: Achterhakkers 71
Besluitdatum: 21 december 2022
  
Activiteit: Bouw veranderen Rijksmo-
nument
Voor: het realiseren van een tijdelijke 
constructie t.b.v. ondersteuning van 
een spant
Locatie: Stationsplein 1
Besluitdatum: 19 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor:  het uitbreiden van de studio
Locatie: Keplerweg 31
Besluitdatum: 20 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van het pand in 2 
appartementsrechten
Locatie: Achterhakkers 71
Besluitdatum: 21 december 2022
  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag
omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit: Bouw
Voor:  het plaatsen van twee verticale 
windmolens op de schuur in het achte-
rerfgebied
Locatie: Frans Lebretlaan
Besluitdatum: 21 december 2022

Activiteit: Bouw    
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan
Locatie: Merwedestraat 5
Datum besluit: 16 december 2022
      
Activiteit: Bouw    
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan
Locatie: Merwedestraat 5
Datum besluit: 16 december 2022

Ontwerpbesluiten ter inzage 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO, Kap, Monument, Sloop    
Voor: het realiseren van een stadskloos-
ter in het voormalige Leprooshuis    
Locatie: Vriesestraat 115     
Datum besluit: 23 december 2022  
           
Inzage  
De ontwerpbeschikking en andere 
ter zake zijnde stukken liggen van 29 
december 2022 tot en met 
9 februari 2023 ter inzage in het 
Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te 
Dordrecht. De stukken kunnen
worden ingezien met of zonder afspraak 
op:
- maandag t/m woensdag van 08:30 
uur tot 17:00 uur
- donderdag van 08:30 uur tot 19:30 
uur
- vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.  

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 be-
roep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.  

Geweigerde 
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben geweigerd

Activiteit: Bouw
Voor:  het plaatsen van twee verticale 
windmolens op de schuur in het achte-
rerfgebied
Locatie: Frans Lebretlaan
Besluitdatum: 21 december 2022

Verleende onttrekking- 
en splitsingsvergunningen     
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende onttrekkings- en split-
singsvergunningen hebben verleend:     

Voor: voor het samenvoegen van 2 
woningen
Locatie: Vest 72A en B
Besluitdatum: 20 december 2022

Voor: het splitsen in 2 appartements-
rechten
Locatie: Vriesestraat 114
Besluitdatum: 16 december 2022

Woningvormingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende woningvormingsvergun-
ning hebben verleend 
Voor: woningvormingsvergunning van 1 
woning naar 3 woningen
Locatie: Burgemeester de Raadtsingel 
77 te
Besluitdatum: 16 december 2022

Inzage  
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op te vragen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Voor 
informatie over het opvragen van de 
stukken kunt u bellen naar 
(078) 770 85 85.

Bezwaar  
Tegen bovenstaande besluiten kan een 
belanghebbende op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege 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, Post-
bus 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 plaatsen van zonnepanelen 
aan de voorzijde van de woning
Locatie: Toulonselaan 81
Besluitdatum: 15 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van een pand

Locatie: Vriesestraat 114
Besluitdatum: 21 december 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van een pand
Locatie: Vriesestraat 114
Besluitdatum: 21 december 2022

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van 
twee bomen (bloesemboom en een 
conifeer) in de voortuin
Locatie: Stooplaan 7
Besluitdatum: 16 december 202
    
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen 
kan op dit moment geen bezwaar of be-
roep worden ingediend. Dat kan pas na-
dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-
land over deze aanvraag hebben beslist. 
Die beslissing wordt eveneens bekend 
gemaakt.  

Vergunningen en meldingen, 
woensdag 28 december 2022

Omgevingsvergunningen (vervolg)

Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, 

e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl

Colofon

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 gemeente-
lijke monumenten en bouwplannen die binnen de beschermde stadsge-
zichten vallen. 

Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebou-
wen 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.


