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Sinds begin dit jaar kunnen hulp-
diensten de Staart-Oost ook via 
Stadspolders bereiken. De extra 
aanrijroute loopt via de Stadspolder-
ring, fietspad langs de spoorbaan, 
Lange Wantijdijk, Blauwe brug en 
het Kors Monsterpad. Om de route 
geschikt te maken voor de zwaarste 
brandweerauto’s is de Blauwe brug 
verstevigd. Ook zijn aanpassingen 
gedaan aan fietspaden en de dijk. Al 
het werk is gedaan en de brandweer 
heeft de route getest. Hiermee is de 
extra aanrijroute klaar voor gebruik.

Wethouder Rik van der Linden (Verkeer): 
“Ik ben blij dat we het advies van de 
Veiligheidsregio voor een extra route 
nu eindelijk hebben kunnen realiseren. 
Hulpdiensten hebben nu een keuze, 
naast de route vanaf de Baanhoekweg. 

In vrijwel alle gevallen wordt de snelste 
en meest gebruikelijke route genomen. 
De extra route wordt alleen gebruikt als 
het bijvoorbeeld druk is op de weg of de 
windrichting bij een bepaald incident dit 
vraagt. Ook voor de inwoners en bedrij-
ven op de Staart is het een geruststel-

lende gedachte dat hulpdiensten hen nu 
via twee kanten kunnen bereiken. Het 
werk aan de brug zorgde voor de nodige 
overlast voor fietsers en wandelaars. Zij 
konden het Wantij 13 weken lang alleen 
oversteken via de Wantijbrug. Ik wil hen 
bedanken voor hun geduld en begrip.”

Extra aanrijroute 
hulpdiensten Staart 
klaar voor gebruik

U kunt zonder afspraak terecht voor uw 1ste, 2de en boosterprik
 bij de Andreaskerk in Wielwijk

Locatie: 
Andreaskerk, Jacob van Heemskerckstraat 19 in Wielwijk

Data:
Woensdag           9  februari
Donderdag         10 februari
Woensdag          16 februari
Donderdag         17 februari
Woensdag          23 februari
Donderdag         24 februari

Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij 
de vaste vaccinatielocaties. U kunt hiervoor een afspraak maken via 
0800-7070.

Van 9 februari t/m 24 februari

Gratis advies 
van de Tuincoach
Het is nog vroeg in het jaar. Toch is 
dit het moment voor Dordtenaren 
om plannen te maken voor hun tuin, 
zodat ze er in het voorjaar en in de 
zomer volop van kunnen genieten. 
Wij helpen Dordtenaren die hun tuin 
groener willen maken. Bijvoorbeeld 
met gratis adviezen van de Tuin-
coach. 

Misschien wil je al langer een oplossing 
voor het water in je tuin nadat het flink 
heeft geregend? Of is het in de zomer 
snikheet in de tuin omdat er geen scha-
duw is? Mis je vogels in de tuin en zou je 
dat wel graag willen? Veel van de proble-
men kun je oplossen door meer planten 
in de tuin te zetten. Waar planten in de 
grond staan, kan water de grond in zak-
ken. Een boompje en wat planten zorgen 
voor een natuurlijke airco. Vogels houden 
van een groene tuin waar zij eten en 
schuilplekjes vinden.

Spreekuur Tuincoach
De Tuincoach helpt je op weg met 
praktische tuintips over plantenkeuze, 
wateroverlast, dieren in je tuin en het 
verbeteren van de bodem. Zo maak je 
zelf een tuin waar je jarenlang van kunt 
genieten. 

Meld je aan en kom naar het spreekuur. 
Maak van te voren een beschrijving (een 
tekening mag ook) van het probleem in 
je tuin. Wat gaat lastig? Wat zou je graag 
anders willen? Zorg dat je weet of je tuin 
op het zuiden, noorden, westen of oosten 
ligt. En hoeveel zonuren je in jouw tuin 
hebt. Enkele goede foto’s van je tuin hel-
pen de Tuincoach om jouw vraag beter te 
begrijpen. In februari houdt de Tuincoach 
spreekuur op een aantal locaties in Dordt 
West. De locaties en tijdstippen vind je 
op www.groenblauwdordrecht.nl/bewo-
ners/tuincoach. In volgende maanden 
bezoekt ze steeds een ander deel van 
Dordrecht. Wil je gebruikmaken van 
het spreekuur? Stuur een mailtje naar: 
wijmakendordtgroen@dordrecht.nl.

Zelf een tuinplan maken
Wil je zelf een plan maken voor je tuin? 
Neem dan deel aan de ‘Droomsessie’ 
van de Tuincoach. Met de tips van de 
Tuincoach maak jij zelf een tuinplan die 
de problemen, bijvoorbeeld wateroverlast 
aanpakt. Op www.groenblauwdordrecht.
nl staan nog veel meer tips voor jouw 
droomtuin. Heb je zin gekregen om te 
dromen en wil je deelnemen aan de 
Droomsessie? Stuur dan een mailtje naar: 
wijmakendordtgroen@dordrecht.nl.

Nieuwe aanwijzing 

lokale omroep vanaf september
Het commissariaat voor de media 
wijst elke vijf jaar aan welke orga-
nisatie de lokale omroep-functie 
in een gemeente mag vervullen. 
In Dordrecht is dat al sinds lange 
tijd RTV Dordrecht. De huidige 
aanwijzing voor de lokale omroep 
loopt af op 24 september 2022. Dit 
betekent dat gegadigden zich kun-
nen melden bij het Commissariaat 
voor de Media. Zij worden verzocht 
om uiterlijk zes maanden voor het 
einde van de aanwijzing van de be-
staande lokale omroep, dus uiterlijk 
24 maart 2022, een aanvraag in te 
dienen.

Waar kunt u de aanvraag 
indienen?
Een aanvraag voor aanwijzing als 
lokale publieke media-instelling 
kan per post of via aanwijzing@
cvdm.nl worden ingediend bij het 
Commissariaat. De aanvraag moet 
ondertekend zijn. Voor het indienen 
van een aanvraag kunt u gebruik 
maken van het aanvraagformulier 

op www.cvdm.nl (kiest het kopje 
toestemmingen en dan het kopje 
Lokale omroep beginnen)

Het uiteindelijke besluit
Als er meer kandidaten zijn voor 
de lokale omroep-functie, vraagt 
het Commissariaat de gemeente-
raad van Dordrecht om advies. Het 
Commissariaat neemt dit advies in 
principe over.

Wat u moet weten
Een aanwijzing als lokale omroep 
geldt voor vijf jaar. In deze periode 
kan er in principe geen andere 
lokale omroep voor die gemeente 
worden aangewezen.

De aanwijzing door het Com-
missariaat brengt een aantal 
verplichtingen mee voor de lokale 
omroep. Een nadere uitleg van deze 
mediawettelijke regels staat in de 
brochure  op www.cvdm.nl (kiest 
het kopje toestemmingen en dan 
het kopje Lokale omroep beginnen).
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Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten tot het: 

- Instellen inrijverbod voor bouwverkeer 
op de Reeweg-Zuid;
- Opheffen van een algemene gehan-
dicaptenparkeerplaats op de hoek 
Kromhout/Nicolaasstraat; 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Abraham Kuyperweg ter 
hoogte van huisnummer 276;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Chico Mendesring ter 
hoogte van huisnummer 92;
- Aanwijzen van 2 voetgangersover-
steekplaatsen op de Stadspolderring ter 
hoogte van het winkelcentrum aan het 
Pearl Buck-erf.  

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 bezwaarschrift te richten aan het col-
lege van burgemeester en wethouders, 
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 te-
gen. 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/bestuursrecht. Daar-
voor 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 

Jaarlijks honderden slachtoffers 

van koolmonoxidevergiftiging 

in ziekenhuis
Februari staat in het teken van de 
landelijk rookmeldercampagne van 
Brandweer Nederland, de Veiligheids-
regio’s en de Nederlandse Brandwon-
den Stichting. Het doel is zoveel mo-
gelijk mensen bewust maken van het 
gevaar van koolmonoxidevergiftiging, 
want er is nog veel onwetendheid. 

Veel mensen denken dat koolmonoxide 
(CO) alleen vrij komt uit oude geisers, ter-
wijl onderzoek uitwijst dat in 50% van de 
gevallen een moderne cv-ketel de oorzaak 
is. Installatieonderhoud, ventileren van 
ruimtes, leren herkennen van symptomen 
en het voorkomen van vergiftigingen 
middels een CO-melder is dan ook erg 
belangrijk.

Jaarlijks vallen er vijf tot tien doden en 
zijn er honderden mensen die behandeld 
moeten worden voor koolmonoxidever-
giftiging. Het is het heftige gevolg van het 
onzichtbare gas. De cijfers zijn slechts het 
topje van de ijsberg. Naar schatting van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het 
werkelijke aantal slachtoffers 3 tot 5 keer 
groter. Omdat er nog geen eenduidige 
registratie van CO-incidenten plaatsvindt 

wordt een koolmonoxidevergiftiging vaak 
niet herkend.

CO-melder
Het gevaar zit in de geurloosheid van 
koolmonoxide. Misselijkheid, duizeligheid, 
hoofdpijn en wazig zien kan duiden op een 
acute vergiftiging, maar ook blootstelling 
aan een lagere concentratie koolmonoxide 
kan leiden tot gezondheidseffecten. Een 
CO-melder in huis hebben is dan ook van 
levensbelang. Het is de enige manier om 
snel gewaarschuwd te worden. Dit begint 
met de installatie door een erkende instal-

lateur, inclusief een goed onderhoudsplan 
en het 24/7 ventileren van de ruimte waar 
het toestel zich bevindt.

Stop CO-vergiftiging
Ventileer: laat 24/7 een raam of een 
luchtrooster open staan
Controleer: laat jaarlijks je verbrandings-
toestel door een (gecertificeerd) vakman 
controleren
Alarmeer: plaats een CO-melder.

Kijk voor meer informatie op: 
www.co-wijzer.nl

Officiele bekendmakingen

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Ballı, A 01-09-1976 22-12-2021

Istık, Y 22-03-1974 22-12-2021

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: 

Basisregistratie Personen (BRP)

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.

Kennisgeving ontvangst activitei-
tenbesluit milieubeheer Snellius-
straat 7 te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende meldingen in het kader 
van activiteitenbesluit milieubeheer 
hebben ontvangen:

1- Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Snelli-
usstraat 7 Dordrecht
Inrichting: Lobouw Vastgoed B.V.
Het gaat over het veranderen van een 
groothandel voor bouwmaterialen, door 

het veranderen en uitbreiden van een 
opslagruimte voor bouwmaterialen 
gelegen aan:
Locatie: Snelliusstraat 7 
te Dordrecht
Datum ontvangst: 9 januari 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-402543.

2- Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Zerni-
kestraat 35 Dordrecht
Inrichting: Hidrostal B.V.
Het gaat over het oprichten van een 
groothandel in industriële waterpom-
pen inclusief reparatiewerkplaats. Het 

bedrijf is gelegen aan de:
Locatie: Zernikestraat 35 
te Dordrecht
Datum ontvangst: 20 december 2021
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-401795

Indien daaraan behoefte bestaat kunt u, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen inwinnen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon 
(078) 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking uit-
sluitend een informatief karakter heeft.

Milieu

Omgevingsvergunningen 

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Ontwerpbesluit ter inzage
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voorne-
mens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor de volgende activiteiten:

Activiteit: Brandveilig gebruik 
Voor: gebruikersvergunning dependance 
Polyanderschool  
Locatie: Atmosfeerstraat 36
Datum verzonden: 28 januari 2022    

Inzage* 
De ontwerpbeschikking en andere ter 
zake zijnde stukken liggen van 3 februari 
tot en met 17 maart 2022 ter inzage in 
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te 
Dordrecht. De stukken kunnen worden 
ingezien met of zonder afspraak:

- 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. 
 

(*) 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.  

Bezwaar
Vanaf de dag van de ter inzage legging 
kan een ieder gedurende 6 weken 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen 
inbrengen bij burgemeester en wet-
houders 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 in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking 
en men belanghebbende is.  

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 dakkapel op 
het voordakvlak van de woning
Locatie: De Jagerweg 155    
Datum besluit: 21 januari 2022
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het verbouwen van een 
winkelpand   
Locatie: Statenplein 63    
Datum besluit: 21 januari 2022
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het  plaatsen van zonnepanelen 
op hellend dak   
Locatie: Vrieseweg 153    
Datum besluit: 21 januari 2022
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het renoveren en uitbreiden van 
het pand naar een commerciële ruimte 
en 8 woningen   
Locatie: Johan de Wittstraat 29    
Datum besluit: 26 januari 2022

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van 3 appartemen-
tencomplexen op een gezamenlijke half 
verdiepte parkeerkelder   
Locatie: Van Godewijckstraat 25    
Datum besluit: 26 januari 2022
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Activiteit: Bouw, Handelen in 
strijd met regels RO, Werk of 
werkzaamheden uitvoeren  
Voor: het realiseren van een tijdelijke 
aanlegsteiger voor de veerpont   
Locatie: Kadastraal perceel 
Dordrecht G 2201   
Datum besluit: 21 januari 2022
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het restaureren van de gevel   
Locatie: Rozenhof 22    
Datum besluit: 24 januari 2022
 
Activiteit: Inrit/Uitweg, Kap  
Voor: Aanleg bouwweg t.b.v. uitvoe-
ring bouwplan incl. kappen van bomen 
en maken uitrit.   
Locatie: Spuiweg / Sint Jorisbrug 
ter hoogte van nr. 12 
Datum besluit: 24 januari 2022
 
Inzage** 
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op afspraak tijdens kantoor-
uren in te zien bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer (078) 770 85 85 kunt u een 
afspraak maken. 

(**) Wegens de coronamaatregelen 
is het tijdelijk niet mogelijk om 
stukken in te zien op het stadskan-
toor. Voor het inzien van stukken 
kunt u telefonisch contact opne-
men met de gemeente. Bereikbaar 
op 14 078. 

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 Dor-
drecht, 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 be-
streden besluit kunt u indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
          
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen omge-
vingsvergunningvrij hebben verklaard: 

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een pompput 
t.b.v. huisaansluiting riolering   
Locatie: Zuidendijk 519 A    
Datum besluit: 26 januari 2022
 
Activiteit: Kap 
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand   
Locatie: Aletta Jacobs-erf 157    
Datum besluit: 25 januari 2022

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 tijdelijke 
noodkoeling 
Locatie: Albert Schweitzerplaats 
25     
Datum besluit: 18 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een rookka-
naal voor een pelletkachel 
Locatie: Simon Vestdijk-erf 122     
Datum besluit: 24 januari 2022 
   
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het maken van een woning op 
de begane grond 
Locatie: Binnen Walevest 165     
Datum besluit: 20 januari 2022 
      
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ingetrokken:

Activiteit: Bouw, Monument 
Voor: het restaureren van de gevel  
Locatie: Rozenhof 22   
Datum ontvangst: 5 januari 2022

Activiteit: Monument, Sloop 
Voor: het renoveren van het pand  
Locatie: Kuipershaven 6   
Datum ontvangst: 20 november 2021  

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 gevelop-
bouw  
Locatie: Anna Paulownastraat 10   
Datum ontvangst: 20 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het vernieuwen en vergroten van 
een tuinhuis  
Locatie: Bakema-erf 108   
Datum ontvangst: 25 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: Het verbreden van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning
Locatie: Baron van Boetzelaerlaan 
54   
Datum ontvangst: 23 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw  
Locatie: Brittenburg 121   
Datum ontvangst: 20 januari 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van nieuwe meer-
palen t.b.v. nieuwe steiger  
Locatie: Grevelingenweg 23   
Datum ontvangst: 24 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen van een nieuwe 
woning  
Locatie: Grote Hondring, kavel B2 
Datum ontvangst: 24 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen van een vrijstaande 
woning  
Locatie: Grote Hondring Kavel B5
Datum ontvangst: 21 januari 2022

Activiteit: Bouw  

Voor: het realiseren van een construc-
tieve wijziging van het pand  
Locatie: Kuipershaven 6   
Datum ontvangst: 21 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een opbouw op 
de garage  
Locatie: Langedaal 114   
Datum ontvangst: 22 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een opbouw op 
de garage  
Locatie: Langedaal 12   
Datum ontvangst: 26 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een hogere 
schutting  
Locatie: Mariastraat 29   
Datum ontvangst: 25 januari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning
Locatie: Marnixstraat 1   
Datum ontvangst: 27 januari 2022

Activiteit: Bouw 

Voor: het plaatsen van een dakopbouw  
Locatie: Titanlaan 6   
Datum ontvangst: 17 januari 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het splitsen van de electra/gas/
water  
Locatie: Visstraat 13   
Datum ontvangst: 26 januari 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een volledig 
transparante M-view balkonbeglazing  
Locatie: Werf van Gips 286   
Datum ontvangst: 26 januari 2022

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van de voluten 
naast de klokketoren  
Locatie: Wijnstraat 158 c   
Datum ontvangst: 25 januari 2022

Activiteit: Bouw, Reclame  
Voor: het aanbrengen van de gewijzig-
de reclame Aldi  
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 72   
Datum ontvangst: 25 januari 2022

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 

Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan  
Locatie: Rijksstraatweg 30   
Datum ontvangst: 27 januari 2022

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand  
Locatie: Aletta Jacobs-erf 157   
Datum ontvangst: 23 januari 2022

Activiteit: Roerende zaken  
Voor: het plaatsen van project/nood 
containers  
Locatie: Kerkeplaat 2 B  en 2 C 
Datum ontvangst: 27 januari 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.

Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage.

Vergunningen en Meldingen, 
2 februari 2022

Omgevingsvergunningen (vervolg)

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 Monu-

mentencommissie. 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 overkap-

pingen, kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen of afscheidingen, dan bekijkt een amb-

tenaar 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.dor-

drecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergader-

data en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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