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Evenementenstad van het jaar
Welke evenementen bezoekt u wel-
eens? Zijn er evenementen die u graag 
in de stad zou zien? En hoe kunnen 
we de balans tussen leefbaarheid en 
levendigheid bewaren? Deze en andere 
vragen komt u tegen in de vragenlijst. 
Al drie keer was onze stad ‘Evenemen-
tenstad van het Jaar’. Een titel die we 
graag willen houden. Evenementen 
zorgen voor levendigheid en trekken 
bezoekers van binnen en buiten Dor-
drecht, wat fijn is voor de winkeliers en 
horeca.
 
Toekomst van evenementen
Tijdens de coronacrisis konden veel 
evenementen niet doorgaan. Inmiddels 
hebben we te maken met nieuwe lan-

delijke regels en stijgende kosten. Door 
onder andere bouwprojecten is er druk 
op de openbare ruimte. Ook het vinden 
van nieuwe vrijwilligers is een uitda-
ging. Allemaal belangrijke redenen om 
goed na te denken over de toekomst 
van evenementen in Dordrecht.

Wij horen graag uw mening! 
Vul de enquête in of kom naar 
de bijeenkomst 
Als inwoner hebt u ook met evene-
menten te maken. Misschien bezoekt 
u ze of worden ze bij u in de buurt 
gehouden. Daarom willen wij graag uw 
mening horen. Vul de vragenlijst in zo-
dat wij weten hoe u erover denkt. Wilt 
u meer weten of zelf meepraten? Op 
donderdagavond 12 januari 2023 is er 

van 19.00 uur tot 21.30 uur een bijeen-
komst voor inwoners over de toekomst 
van evenementen in Dordrecht in 
schouwburg Kunstmin. Wie hier bij 
wil zijn, kan zich aanmelden 
via evenementen@dordrecht.nl. 
U ontvangt een bevestiging.

Wat vindt u van evenementen in onze stad?
Vul de enquête in en laat het ons weten

Dordrecht is een echte evenementenstad. Dordt in Stoom, Big Rivers, de Dordtse Boekenmarkt, de Dordtse Decemberdagen, Dordrecht is een echte evenementenstad. Dordt in Stoom, Big Rivers, de Dordtse Boekenmarkt, de Dordtse Decemberdagen, 
de kermis – zo maar een greep uit het aanbod. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toekomst iedereen kan genieten van de de kermis – zo maar een greep uit het aanbod. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toekomst iedereen kan genieten van de 
evenementen in onze stad? Daar hebben we uw hulp bij nodig. Daarom houden wij een enquête. evenementen in onze stad? Daar hebben we uw hulp bij nodig. Daarom houden wij een enquête. 
U vindt hem via de QR-code bij dit bericht. Wilt u hem invullen? Hartelijk dank alvast!U vindt hem via de QR-code bij dit bericht. Wilt u hem invullen? Hartelijk dank alvast!

De hoge energiekosten zorgen nog De hoge energiekosten zorgen nog 
steeds voor financiële problemen steeds voor financiële problemen 
bij inwoners in de Drechtsteden. bij inwoners in de Drechtsteden. 
De gemeenteraden van de gemeenten in De gemeenteraden van de gemeenten in 
de Drechtsteden hebben besloten om de de Drechtsteden hebben besloten om de 
eenmalige energietoeslag te verhogen eenmalige energietoeslag te verhogen 
van inwoners met een inkomen tussen van inwoners met een inkomen tussen 
de 120% en 130% van het wettelijk de 120% en 130% van het wettelijk 
sociaal minimum (WSM). sociaal minimum (WSM). 

Het gaat bij gemeente Dordrecht om 
een verhoging van 300 euro. De verho-
ging is voor de Dordtenaren die recht 
hebben op de eenmalige energietoeslag 
van 600 euro. De Sociale Dienst Drecht-
steden zal via een brief contact met hen 
opnemen. 

Meer informatie en aanvragen 
eenmalige energietoeslag

Nog geen eenmalige energietoeslag 
aangevraagd? Of wilt u meer informa-
tie over de eenmalige energietoeslag? 
Op de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden vindt u meer informatie: 
https://www.socialedienstdrechtste-
den.nl/energieinformatie

Via de website kunt u ook de eenmalige 
energietoeslag aanvragen.

Verhoging eenmalige energietoeslag voor Dordtenaren

Hebt u illegaal vuurwerk? Dan kunt u dit Hebt u illegaal vuurwerk? Dan kunt u dit 
zonder straf op vrijdag 23 december in-zonder straf op vrijdag 23 december in-
leveren. Het inleveren kan van 13.00 uur leveren. Het inleveren kan van 13.00 uur 
tot 16.00 uur op de grote parkeerplaats tot 16.00 uur op de grote parkeerplaats 
van FC Dordrecht.van FC Dordrecht.

Illegaal vuurwerk is verboden om af te 
steken en om in bezit te hebben. Dit is 
vuurwerk dat u niet via de legale consu-
mentenhandel koopt. Ook vuurwerk dat 
u niet binnen de vastgestelde verkoop-
dagen van vuurwerk koopt, is illegaal. 
Als u illegaal vuurwerk thuis hebt lig-
gen, kan uw woning gesloten worden. 
U kunt ook een strafblad krijgen.

Illegaal vuurwerk kunt u inleveren bij 
de parkeerplaats van FC Dordrecht. 

Dit kan op vrijdag 23 december tussen 
13.00 uur en 16.00 uur. Kunt u niet 
binnen deze tijden? Dan kunt u het ook 
inleveren bij gemeente Gorinchem of 
gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

Bij gemeente Hardinxveld-Giessendam 
kunt u illegaal vuurwerk inleveren op 
vrijdag 23 december. Dit kan tussen 
8.30 uur en 12.30 uur. Dit is bij de 
kruising Spoorweg met Alexanderstraat. 
Bij gemeente Gorinchem kunt u illegaal 
vuurwerk inleveren op woensdag 28 
december. Dit kan tussen 13.00 uur en 
17.00 uur. Dit is op het parkeerterrein 
Evenementenhal aan de Einsteinstraat 
in Gorinchem.

Illegaal vuurwerk inleveren zonder straf

Openbare bekendmakingen

Last onder bestuursdwang
Het college van de gemeente Dor-
drecht heeft op 7 september besloten 
om een last onder bestuursdwang 
op te leggen met betrekking tot een 
personenauto met kenteken ZS962KY, 
geplaatst op de Chico Mendesring te 
Dordrecht. Het voertuig wordt geken-
merkt door de blauwe kleur en het 
Poolse kenteken. Verder heeft het voer-
tuig 2 zachte voorbanden en krassen 
en deuken rondom de buitenkant van 
het voertuig.

Verwijderen 
Dit voertuig wordt een week na 
bekendmaking van de weg verwijderd 
vanwege het handelen in strijd met 
artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Dordrecht.
 
Betaling kosten en afhalen voer-
tuig
Na verwijdering kan de rechthebbende 
van het voertuig zich via telefoonnum-
mer 14078 melden bij Team Handha-
ving. Na overlegging van de eigendom-
spapieren en betaling van de kosten, 
zijnde de ambtelijke voorbereidings-
kosten, de kosten van het proces-ver-
baal van de overtreding, de kosten voor 
het wegslepen en de stalling, kan de 
rechthebbende het bovengenoemde 
voertuig terugkrijgen.

Gevolgen niet ophalen voertuig
Wanneer het voertuig niet opgehaald 
wordt, dan wordt het voertuig dertien 
weken na bekendmaking door het ber-

gingsbedrijf verkocht. Mocht blijken dat 
de te maken kosten onevenredig zijn 
in verhouding tot de waarde van het 
voertuig, dan is de gemeente bevoegd 
het voertuig na een termijn van twee 
weken vanaf bekendmaking te laten 
vernietigen of te verkopen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit binnen zes weken na bekend-
making daarvan een bezwaarschrift 
indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Dordrecht, 
Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT. 
U wordt verzocht een kopie van het 
besluit waartegen het bezwaar is 
gericht mee te zenden. Het bezwaar-
schrift moet ondertekend zijn en bevat 
ten minste de naam en adres van de 
belanghebbende, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaarschrift is gericht en de 
gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van het besluit niet. 
De indiener van het bezwaarschrift kan, 
als onverwijlde spoed dat gelet op de 
betrokken belangen vereist, een voorlo-
pige voorziening vragen bij de voorzie-
ningenrechter van sector bestuursrecht 
van de rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam.

Het besluit tot toepassing van be-
stuursdwang kan opgevraagd worden 
bij de gemeente.

Bestuursdwang
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Naam  Geboren Datum uitschrijving

Kamimbaya, F 21-01-1996 28-09-2022 

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:

Verstrekking van uw gegevens uit 
de basisregistratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door 
de minister aangewezen instellin-
gen, krijgen altijd gegevens uit de 
basisregistratie personen (BRP). 
Deze gegevens hebben zij nodig 
voor het uitvoeren van hun taken. 
Denk hierbij aan:
 • Belastingdienst
 • Justitie
 • Pensioenfondsen
 • Sociale Verzekeringsbank 
 •   instellingen voor bevolkings-
  onderzoek (borstonderzoek).

De gemeente is verplicht deze 
gegevens te verstrekken.

Andere instanties 
De gemeente geeft geen gegevens 
aan commerciële instellingen en 
privépersonen. Wel mag zij gege-
vens verstrekken aan instellingen 
met een maatschappelijk belang. 
Deze instellingen krijgen uw 
gegevens alleen als zij die nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
taak. Als u niet wilt, kunt u om 
geheimhouding van uw gegevens 
vragen. 

Meer weten?
Op www.dordrecht.nl leest u 
meer informatie. Als zoekwoord 
geeft u ‘geheimhouding’ in.

Basisregistratie Personen Verkeer

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten tot het:

- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Regenboogstraat ter 
hoogte van huisnummer 34;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Roerdompstraat 
tegenover de zijgevel van Ceramstraat 
31;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op het parkeerterrein aan 
de Anna Paulownastraat ter hoogte van 
huisnummer 42;
- Aanwijzen van de Laan van Nieuw 
Groenhove als 60 km/uur-weg buiten 
de bebouwde kom;
- Instellen verplicht stoppen op de Laan 
van Nieuw Groenhove bij de kruising 
met de Kilweg;

- Instellen van een (brom)fietsverbod op 
de Laan van Nieuw Groenhove. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten 
staat op www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad, rubriek verkeersbe-
sluit 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 wet-
houders, 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.

Kennisgeving beschikking
Wet bodembescherming

Onderwerp
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens het college van burge-
meester en wethouders van gemeente 
Dordrecht bekend dat zij op grond van 
artikel 29, eerste lid van de Wet bodem-
bescherming (Wbb) heeft besloten dat 
er op de locatie Werf van de Biesbosch 
te Dordrecht sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. 
Op grond van artikel 37, eerste lid Wbb 
heeft zij besloten dat de sanering niet 
spoedeisend is. 

Daarnaast maakt zij bekend dat zij op 
grond van de  artikel 39, tweede lid Wbb 
instemt met het saneringsplan voor 
eerdergenoemde locatie.

Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-22-413161.

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 Dor-
drecht, 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 belangheb-
bende(n) bij ons een gemotiveerd be-
zwaarschrift 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.

Milieu

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsproce-
dure 

Verleende 
omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Activiteit: Bouw 
Voor: het vervangen van een bestaande 
bedrijfshal
Locatie: Stevensweg 52
Besluitdatum: 6 december 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: Aanvraag derde padelbaan, 
Schenkeldijk beneden
Locatie: Sportcomplex Schenkel-
dijk 13
Besluitdatum: 6 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
aan de achterkant van de woning
Locatie: Vest 95 
Besluitdatum: 8 december 2022

Activiteit: Bouw /Monument   
Voor: het realiseren van energie bespa-
rende maatregelen onder de vloer
Locatie: Theophile de Bockstraat 
54
Besluitdatum: 5 december 2022

Activiteit: Bouw - Veranderen 
Rijksmonument 
Voor: het gewijzigd uitvoeren van een 
bouwplan
Locatie: Groenmarkt 90
Besluitdatum: 7 december 2022

Activiteit: Kap
Voor: het vellen van of te doen vellen 
van één houtopstand (Betula pendula)
Locatie: Van Lennepstraat 27

Besluitdatum: 7 december 2022

Omgevingsvergunningsvrij project  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvraag

Activiteit: Bouw    
Voor: het uitbouwen van de woning 
aan de achterzijde.
Locatie: Crayensteynstraat 47
Datum besluit: 7 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 
Algemene wet bestuursrecht binnen 
6 weken na verzending aan de aanvra-
ger een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders 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 Recht-
bank 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 
6 weken:    

Activiteit: Bouw

Voor het renoveren van de woning en 
het plaatsen van een nieuwe dakkapel 
op de achterzijde van het bestaande 
woonhuis
Locatie: Amstelwijckweg 46
Besluitdatum: 5 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor het gewijzigd uitvoeren van de 
kelder en de begane grond
Locatie: Voorstraat 266
Besluitdatum: 7 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het slaan / trillen van damwan-
den langs de waterkant
Locatie: Kerkeplaat
Besluitdatum: 7 december 2022

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO
Voor: het uitbreiden van het pand
Locatie: Brouwersdijk 145
Besluitdatum: 5 december 2022

Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het doorhalen van een draag-
muur
Locatie: De Vereniging 8
Besluitdatum: 7 december 2022

Activiteit: Bouw    
Voor: het renoveren van 87 zorgwonin-
gen Maerwe Hoove
Locatie: Haringvlietstraat 
Besluitdatum: 8 december 2022

Tegen de hiervoor genoemde aanvra-
gen kan op dit moment geen bezwaar 
of beroep worden ingediend. Dat 
kan pas nadat het college over deze 
aanvragen heeft beslist. Die beslissing 
wordt eveneens bekend gemaakt in 
deze krant. 
                    
Vergunningen en Meldingen,
14 december 2022

Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, 

e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl

Colofon


