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Na twee jaar geen vuurwerkshow 
door het coronavirus organiseert 
gemeente Dordrecht dit jaar weer 
een vuurwerkshow. De vuurwerk-
show vindt plaats bij het Drieri-
vierenpunt. 

Burgemeester Wouter Kolff nodigt 
iedereen uit om met elkaar het jaar 
2023 in te gaan. De vuurwerkshow 
start op 1 januari 2023 om 00:00 uur. 
Het is goed te zien vanaf de Merweka-
de en het Groothoofd. De vuurwerk-
show duurt ongeveer een kwartier.

Sinds 2019 is de binnenstad vuur-
werkvrij. In plaats hiervan kunnen de 
Dordtenaren naar de vuurwerkshow. 
Zo kunnen Dordtenaren het nieuwe 
jaar feestelijk starten met vuurwerk en 
blijft de binnenstad vrij van vuurwerk. 

De gemeente heeft, naast de binnen-
stad, een aantal andere vuurwerkvrije 
gebieden. Bijvoorbeeld op terreinen 
van scholen, ziekenhuizen, parken, 
verzorgingshuizen en de Dordtse 
Biesbosch.

Overlast melden
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 
december vanaf 18:00 uur ‘s avonds 
tot 1 januari 02:00 ‘s nachts. Hebt u 

overlast van vuurwerk buiten deze tij-
den? Dan kunt u dit melden bij de poli-
tie via telefoonnummer 0900 8844. U 
kunt ook de wijklijn van de gemeente 
bellen via 14 078. De wijklijn is open 
van maandag tot en met vrijdag tussen 

08:00 uur en 17:00 uur.

Illegaal vuurwerk kunt u anoniem 
melden via meldmisdaadanoniem.nl 
of via telefoonnummer 0800 7000.

Kerstinkopen doen? 
Parkeer gratis buiten het centrum!

Het is bijna Kerst en de straten 
van het centrum zijn weer gezellig 
verlicht. Genoeg reden dus om het 
centrum te bezoeken voor kerstin-
kopen. Je kunt het centrum van 
Dordrecht makkelijk bereiken met 
de fiets of het openbaar vervoer. 
Zeker met de te verwachten drukte 
is dit aan te raden. Daarnaast heeft 
de gemeente Dordrecht voorzien in 
extra parkeermogelijkheden buiten 
het centrum. 

Dus kom je met de auto en wil je de 
drukte mijden? Parkeer je auto dan 
gratis op het parkeerterrein Weeskinde-
rendijk. Er rijdt op zaterdagen van 10.00 
uur tot 18.00 uur een gratis pendelbus 
naar de binnenstad, halte centrum aan 
de Johan de Wittstraat. Tot en met 18 
december rijdt het busje ook op zondag 
van 10.00 uur tot 18.00 uur. 
Ook is het mogelijk om voor maximaal 
3 euro te parkeren in Parkeergarage 
Energiehuis. Vanaf hier rijdt er tot en 
met 18 december, op zaterdag en zon-

dag, een pendelbusje naar het centrum. 
De bussen rijden ook op zaterdag 24 
december en zaterdag 31 december. 
Zelfde tijden als het busje vanaf par-
keerterrein Weeskinderendijk: van 10.00 
uur tot 18.00 uur. De bus stopt in het 
centrum bij de halte Vrieseplein. Let op: 
het parkeertarief van 3 euro geldt alleen 
op de dagen dat het pendelbusje rijdt. 
Daarnaast kun je ook parkeren in één 
van de 5 parkeergarages, maar houd 
rekening met drukte op zaterdag en 
zondag.

Iedereen die een vaccinatie wil, moet 
een geldig legitimatiebewijs (paspoort, 
rijbewijs of ID-kaart) laten zien en een 
mondkapje dragen. Hieronder vindt u 
een overzicht.

Week 50
Maandag 12 t/m zaterdag 17 december
Dag  Maandag t/m dinsdag 
Tijd  14.00 - 18.00 uur

Week 51
Maandag 19 t/m vrijdag 23 december
Dag  Maandag t/m dinsdag 
Tijd 11.00 - 15.00 uur

Week 52
Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december
Dag  Dinsdag
Tijd 14.00 - 18.00 uur

Week 1
Maandag 2 t/m zaterdag 7 januari
Dag  Maandag t/m dinsdag 
Tijd 14.00 - 18.00 uur

U kunt ook op de website van GGD 
Zuid-Holland Zuid een overzicht van de 
locaties en tijden vinden: https://www.
ggdzhz.nl/vaccinaties/wijkgerichte-vac-
cinaties.

Jaarwisseling met 
kleurrijke vuurwerkshow

Wij zijn op zoek naar extra leden voor 
de stembureaus voor de Provinciale 
Staten- en waterschapsverkiezingen 
op 15 maart 2023. 

Ben jij… 
- 18 jaar of ouder 
- sociaal vaardig 
- zelfstandig 
- flexibel (tijd, pauzes, locatie, 
   tot laat moeten blijven) 
 
Heb jij… 
- verantwoordelijkheidsgevoel 
- doorzettings- en uithoudings-
   vermogen 
 
Dan ben jij de persoon die wij 
zoeken voor onze stembureaus. 

Wij bieden jou: 
- een unieke dag 

- een digitale training met toets 
- een financiële vergoeding 
 
In januari volg je een digitale training 
die je afsluit met een toets. Door 
deze toets ben je bekend met het 
stemproces en de werkzaamheden 
op een stembureau. 
 
Meld je aan via: bit.ly/3GJrB4K 
of scan de qr-code.
 
Meer weten? Stuur een mailtje naar: 
verkiezingen@dordrecht.nl.

Stembureauleden gezocht! 

Tijdelijke vaccinatie-
locatie in Andreaskerk

De GGD Zuid-Holland Zuid heeft tot zaterdag 7 januari 2023 in verschil-
lende gemeentes tijdelijke vaccinatielocaties. In Dordrecht kunt u een 
herhaalprik halen bij de Andreaskerk, Jacob van Heemskerckstraat 19. 
Hier kunt u vragen stellen over het vaccin. En gratis, zonder afspraak, 
een prik halen (vanaf 18 jaar).
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Naam             Geboren Datum uitschrijving

Oyesanya, DO   05-03-1995 09-11-2022

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:

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

Parkeren

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten tot het:

- Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Luchtenburg 
ter hoogte van huisnummer 134;
- Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Kinkelenburg 
ter hoogte van huisnummer 1;
- Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Blaauwweg 
ter hoogte van huisnummer 523;
- Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Prattenburg ter hoogte van huisnum-
mer 146;   
- Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Pijnenburg ter hoogte van huisnum-
mer 99. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten staat 
op www.officielebekendmakingen.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 be-

zwaarschrift te richten aan: 
Het college van burgemeester en wet-
houders, 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. Vermeld 
ook het telefoonnummer 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.

Standplaatsen

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 2 december 2022 een 
standplaatsvergunning verleend:

- het verkopen van voedingsartikelen 
(vis en producten) in de periode: elke 
woensdag, vrijdag en zaterdag in het 
gehele jaar 2023, tussen 08:00 uur en 

18:00 uur. Op de standplaats Damplein 
te Dordrecht.
 
Ingevolge het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belangheb-
benden 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. Over-
eenkomstig de wet moet het bezwaar-
schrift zijn ondertekend en bevat het 
tenminste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het is 
gericht en de gronden van het bezwaar.

Algemene Plaatselijke Verordeningen

Verleende vergunningen met 
datum besluit tussen: 17 november 
2022 en 5 december 2022

Er zijn vergunningen verleend voor:

Zaaknummer: Z-22-416371
Besluitdatum: 28 november 2022
Omschrijving: alcoholvergunning 
Stadsbrasserie de Witt B.V.
Locatie: Museumstraat 65 
te gemeente Dordrecht
 
Zaaknummer: Z-22-418050
Besluitdatum: 25 november 2022
Omschrijving: het houden van de San-
tarun in de binnenstad op 16 december 
2022
Locatie: Johan de Wittstraat 140 
te gemeente Dordrecht
 
Zaaknummer: Z-22-417551
Besluitdatum: 24 november 2022
Omschrijving: het houden van circus-
voorstellingen Dordts Wintercircus 
Royal van 221218 t/m 230108 2022
Locatie: Plein Laan van Europa te 

Dordrecht

Zaaknummer: Z-22-409781
Besluitdatum: 24 november 2022
Omschrijving: het wijzigen van de 
terrasvergunning
Locatie: Voorstraat 259 
te gemeente Dordrecht
 
Zaaknummer: Z-22-414809
Besluitdatum: 17 november 2022
Omschrijving: Het exploiteren van een 
coffeshop en gedoogverklaring verstrek-
king softdrugs
Locatie: Voorstraat 475 
te gemeente Dordrecht
 
Zaaknummer: Z-22-411163
Besluitdatum: 17 november 2022
Omschrijving: het exploiteren van een 
coffeeshop en gedoogverklaring ver-
strekken softdrugs
Locatie: Wijnstraat 154 
te gemeente Dordrecht

Bezwaar
Als u het niet eens bent met boven-

staande 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 Wethou-
ders óf de Burgemeester, 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.

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.

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 plaatsen van een dakopbouw 
op de aanbouw aan de voorgevel van de 
twee onder een kap woning
Besluitdatum: 25 november 2022
Locatie: Johanna Naber-erf 288 

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning
Besluitdatum: 30 november 2022
Locatie: Peppellaan 16 

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorgevel van de woning
Besluitdatum: 30 november 2022
Locatie: H Roland Holst-erf 215 

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van 2 dakkappellen
Besluitdatum: 30 november 2022
Locatie: Selma Lagerlöf-erf 51 

Activiteit: Bouw, Veranderen Rijks-
monument  
Voor: het plaatsen van 7 zonnepanelen
Besluitdatum: 30 november 2022
Locatie: Rozenhof 16 

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakopbouw 
op de aanbouw aan de voorgevel van de 
twee onder een kap woning
Besluitdatum: 25 november 2022
Locatie: Johanna Naber-erf 288 

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een airco buiten-
unit aan de zijgevel van de hoekwoning
Besluitdatum: 30 november 2022
Locatie: Graveerstift 36 

Activiteit: Bouw 
Voor:  het plaatsen van een bouwinfor-
matiebord
Besluitdatum: 30 november 2022
Locatie: Eikenlaan Dubbeldam 
Dordrecht

Inzage 
De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren 
op te vragen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer (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 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 
6 weken:   
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het aanbrengen van walbescher-
ming t.b.v. toekomstige bebouwing
Besluitdatum: 30 november 2022
Locatie: Kade deelgebied A3 Stads-
werven 

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het realiseren van 3 appartemen-
ten
Besluitdatum: 25 november 2022
Locatie: Dubbeldamseweg Noord 25 

Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van meerdere 
kleedkamer
Besluitdatum: 25 november 2022
Locatie: Reeweg Oost 265 

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het realiseren van energie bespa-
rende maatregelen onder de vloer
Besluitdatum: 25 november 2022
Locatie: Theophile de Bockstraat 54 
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Omgevingsvergunningen (vervolg)

HUISVESTINGSVERORDENING

Verlengen beslistermijn aanvraag 
woningvormingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij besloten hebben de volgende aanvra-
gen te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken:   

Voor: het wijzigen van de indeling van 1 
naar 2 woningen
Besluitdatum: 25 november 2022
Locatie: Oranjelaan 55 

Voor: het verbouwen van leegstaande 
woningen tot nieuwe appartementen
Besluitdatum: 25 november 2022
Locatie: Toulonselaan 147 en 
Dubbeldamseweg-Noord 60-62 

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 even-
eens bekend gemaakt in deze krant. 
                    
Vergunningen en Meldingen,
7 december 2022

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 snel-
toetscriteria, die in de Welstandsnota zijn opgenomen.

Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencom-
missie 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 gemeen-
te Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de 
welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de 
verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te 
vinden.

Eisen van welstand         


