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Op 4 februari 2022 besloot het 
centraal stembureau om 10.00 uur in 
een openbare zitting over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten
• handhaving van de daarop voorkomen-
de kandidaten
• handhaving van de geplaatste aandui-
ding
• de nummering van de kandidatenlijs-
ten

Dit zijn de toegekende nummers van de 
kandidatenlijsten:

1. Beter Voor Dordt
2. VVD
3. CDA
4. GROENLINKS
5. ChristenUnie-SGP
6. PVV (Partij voor de Vrijheid)
7. SP (Socialistische Partij)
8. Verenigde Senioren Partij Dordrecht

9. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
10. Gewoon Dordt
11. Forum voor Democratie
12. JEZUS LEEFT
13. Partij voor de Dieren
14. Op Ons Eiland
15. DENK

16. MOEDD 

De toegekende nummers van de kandi-
datenlijsten staan ook op het proces-ver-
baal I4. Het proces-verbaal ligt ter inzage 
bij receptie van de gemeente en is te 
lezen op www.dordrecht.nl/verkiezingen.

Toekenning nummers 
kandidatenlijsten 

De opgeknapte delen van de Enge-
lenburgerbrug zijn weer op hun plek-
je terug. Het gaat om het vaste deel 
van de brug en de beweegbare klep. 
De firma Hollestelle uit Middelharnis 
knapte de brugdelen op. 

Vorige week zijn de brugdelen op hun 
plek gehesen. Het duurt nu nog een 
aantal weken voor we de brug weer 
kunnen gebruiken. Op zaterdag 12 maart 
om 13.00 uur opent wethouder Stam 

de brug voor voetgangers. Maandag 14 
maart om 14.00 uur is de brug open voor 
alle verkeer.

De restauratie van de brug duurde twee 
keer zo lang als gehoopt en pakte ook 
fors duurder uit. Dat had te maken met 
de veel hardere bodem die onder de brug 
ligt. Er moesten andere technieken wor-
den gebruikt om de monumentale om-
geving te behoeden voor schade. De brug 
kan nu in ieder geval weer jaren mee! 

Burenoverlast? 
Wat kunt u doen

Heeft u weleens last van uw buren? Misschien van stankoverlast of rommel 
in hun tuin. Of merkt u dat uw buurman of buurvrouw steeds vaker de voordeur-

sleutel vergeet, verward rondloopt of zichzelf of het huis verwaarloost?

 
 

Soms ervaart u overlast of maakt u zich zorgen of het wel goed gaat 
met uw buren. Het is fijn om dit soort zaken snel met elkaar te bespreken 
en op te lossen. Als u denkt dat meer hulp nodig is, kijk dan op 
www.meeplus.nl/diensten/buurtbemiddeling wat u nog meer kunt doen. 
U kunt ook contact opnemen met de buurtcoördinator via telefoon 
078-7508900 of e-mail naar buurtbemiddeling@desocialebasis.nl

 
op  www.dordrecht.nl/burenoverlast staan veel tips.

De Engelenburgerbrug 
in oude luister hersteld

Nu steeds meer mensen hun 
huishoudelijke afval scheiden, wil 
de gemeente Dordrecht verder 
gaan: voortaan kunnen bewoners 
en bezoekers van de binnenstad 
ook in de afvalbakken op straat het 
afval scheiden. Vorige week zijn 
de eerste drie bakken met twee 
vakken geplaatst, in de Klooster-
tuin en op de Sarisgang. Het is de 
bedoeling ook in andere wijken bij 
vervanging van bakken de nieuwe 
te plaatsen.

“Dit is hartstikke mooi”, zegt wethou-
der Marco Stam. “Je ziet dat een groot 
deel van het afval in de afvalbakken 
bestaat uit blik, plastic flesjes en an-
dere plastic verpakkingen. Dat kunnen 
we nu apart inzamelen, dat is beter 
dan dat het allemaal wordt verbrand.” 
Directeur Gertjan de Waard van HVC 
is ook enthousiast. “Wat in de plastic, 
metaal en drinkpakken wordt gegooid 
is voor ons geen afval, maar grondstof 
voor andere producten. Zo bespaar je 
dus kostbare grondstoffen.”

Afval scheiden 
kan ook op straat
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Samen de handen 
uit de mouwen 
tijdens Dordt Schoon

Zaterdag 19 maart 
tot en met 
vrijdag 25 maart

Doe mee met Dordt Schoon!
Kijk op www.weizigt.nl/dordtschoon hoe je mee kunt doen
Zwerfafval opruimen doen we samen op 1,5 meter afstand, 
maar denk aan je eigen gezondheid en die van anderen. 

Dordt Schoon gaat over een écht schone stad.

Bewoners en gemeente Dordrecht werken

samen om de stad schoner te maken en te

houden. Een schone straat, sportveld of park is 

voor iedereen fi jn.

Doe mee met 
Dordt Schoon

Van 19 tot en met 25 maart is het 
weer Dordt Schoon. Tijdens deze 
actieweek gaan Dordtenaren met 
een afvalgrijper de straat op om 
de stad een stukje schoner te ma-
ken. Rondslingerend vuil is name-
lijk ook in Dordrecht nog steeds 
een probleem. Gelukkig zetten 
steeds meer Dordtenaren zich de 
laatste jaren in voor een schone 
stad. Help jij ook een handje mee 
tijdens Dordt Schoon?

Samen bereiken we meer
Veel mensen ergeren zich aan het 
zwerfafval in hun leefomgeving en 
maken zich zorgen over de gevolgen 
ervan. In Dordrecht zijn inmiddels 
bijna 1400 Dordtse Doorpakkers actief 
bezig met het opruimen van dit afval. 

Tijdens Dordt Schoon roepen we 
alle Dordtenaren op om de handen 
uit de mouwen te steken en de stad 
een stukje schoner te maken. Door 
samen aan de slag te gaan bereiken 
we namelijk veel meer. Daarnaast 
geeft bewegen in de buitenlucht en 
tegelijkertijd afval opruimen ook nog 
eens een goed gevoel.

Alleen of met een groep
Meedoen aan Dordt Schoon kan 
alleen, maar ook met je collega’s, je 
buren, je vriendengroep of gezellig 
met het gezin. Duurzaamheids-
centrum Weizigt biedt iedereen die 
mee wil helpen een afvalgrijper en 
afvalzakken aan. Wil je het helemaal 
goed aanpakken, kun je ook nog een 
afvalzakhouder lenen. Van plan om 

het water in en om de stad te ontdoen 
van zwerfvuil? Dan kun je bij Weizigt 
een extra lange afvalgrijper lenen.

Doe mee met Dordt Schoon!
Sluit je ook aan bij Dordt Schoon! 
Meedoen is heel eenvoudig. Haal een 
afvalgrijper bij een van de vele afhaal-
locatie, trommel al je opruim-kamera-
den op en ga op pad. Als je een actie 
organiseert waar anderen zich bij aan 
kunnen sluiten, kun je je actie op de 
Facebookpagina Dordtse Doorpakkers 
plaatsen. Zo kan iedereen jouw actie 
vinden.

Op www.weizigt.nl/dordtschoon vind 
je alle informatie over Dordt Schoon, 
het aanmelden en de afhaallocaties in 
de wijken.

Blaren op de handen, en het busje van opa vol naalden. Dat hadden ze er wel voor over: 

Jaimy Prager, Jesse en Jimi Faasse. De drie jongens struinden begin januari Oudelandshoek 

af om kerstbomen in te zamelen. De 43 ingeleverde bomen leverden al 43 munten van 50 

cent op. Dinsdag konden ze op het Stadskantoor ook nog de Doe Dordrecht Cadeau bon 

ophalen, omdat wethouder Marco Stam hun inleverkaart had getrokken.   

Ook dit jaar 
Tegelophaalservice 
Crabbehof, Wielwijk en Krispijn 

als eerste aan de beurt

We gaan dit jaar verder met de 
Tegelophaalservice. Makkelijk voor 
Dordtenaren die hun tuin willen ver-
groenen maar die opzien tegen het 
afvoeren van de tuintegels. Minder 
steen en meer groen in tuinen zorgt 
voor minder hitte en minder water-
overlast. 

Daarom biedt de gemeente van februari 
tot en met april opnieuw aan tegels van 
bewoners gratis op te halen en af te voe-
ren. Iedere maand kunnen bewoners uit 
een gedeelte van Dordrecht de tegels op 
laten halen. We beginnen in februari met 
de wijken in Dordrecht West: Crabbehof, 
Wielwijk en Krispijn. 

Succes
Vorig jaar was de actie al meteen een 
succes. We hebben in bijna 100 tuinen in 
totaal zo’n 15.000 tegels opgehaald. Bij 
elkaar is dit goed voor ruim 1400 vierkan-
te meter aan tegels. Dit staat gelijk aan 
111 parkeervakken. Al die tegels werden 
vervangen door beplanting. Meer planten 
en minder tegels maken je tuin groener 
en prettiger. En het leidt tot minder hit-
testress en minder wateroverlast. Daarom 
gaan we dit jaar verder met de service. 

Dordrecht West
Als eerste zijn de wijken Crabbehof, 
Wielwijk en Krispijn aan de beurt. Op 28 
februari halen we met een vrachtwagen 
met kraantje de tegels op. De ophaaldag 
is steeds op maandag. Zo kun je in het 
weekend ervoor de tegels uit je tuin 
verwijderen. Leg ze aan de straat klaar op 
een goed bereikbare plek. Per ophaaldag 
is er plaats voor maximaal 15 adressen. 
Meld je dus snel aan. Om je tegels te 
laten ophalen op 28 februari, moet je 
aanmelding vóór 21 februari binnen zijn. 

Aanmelden
In een paar stappen ben je van je tegels 
af. Ga naar https://groenblauwdordrecht.
nl/bewoners/tegelophaalservice/ en vul 
het formulier in. Wij nemen dan contact 
met je op om te laten weten of je bij de 
eerste 15 aanmeldingen hoort. Voor-
waarde is natuurlijk wel dat voor de oude 
tegels geen nieuwe tegels in de plaats 
komen, maar planten. Zo maken we 
Dordrecht samen groener.

De andere tegelophaaldagen zijn op 28 
maart in Sterrenburg, Stadspolders en 
Dubbeldam en op 25 april in Binnenstad, 
Noordflank, Reeweg en de Staart.

Kadobon voor kerstbomensjouwers 
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Officiele bekendmakingen

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Ahmed Abdi Hirsi 02-07-1987 28-12-2021
Bouman, WJ 30-06-1964 28-12-2021
Cosma, S 04-08-1967 04-01-2022
Enekwe, EF 29-05-1971 28-12-2021
Grochowski, TM 29-01-1993 05-01-2022
van Herpen, DJ 03-03-1985 30-12-2021
Manneh, B 08-01-1971 05-01-2022
Mirea, NS 17-07-1989 04-01-2022
Olender, B 12-01-1992 05-01-2022
Osman, OA 02-12-1976 04-01-2022
Özbaşı, I 02-06-1979 28-12-2021
van der Rijt, PP 14-04-1990 04-01-2022
Solomon, N 21-03-1997 28-12-2021
Varga, IA 06-02-1973 04-01-2022
Zuyderwijk, ML 11-01-2018 30-12-2021
Zuyderwijk, M 13-12-1993 30-12-2021

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.

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

- Aanwijzen van een parkeervak ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Romboutslaan ter hoogte 
van huisnummer 30 (direct naast de reeds 
aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeervak ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Krommedijk ter hoogte van 
Dubbelmondestraat 1 (direct naast de 
reeds aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeervak ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Weerdestein ter hoogte van 
huisnummer 153 (direct naast de reeds 
aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeervak ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Reigerstraat ter hoogte van 
huisnummer 32 (direct naast de reeds 
aanwezige laadpaal);
- Instellen van een parkeerverbod aan 
beide zijden van de weg op het gedeelte 
van de Landbouwweg tussen de Oude 
Veerweg en de Blindeweg. 

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 wethouders, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht moet het bezwaar-
schrift 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 voor-
ziening te treffen. Adres: postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. U kunt het verzoek-
schrift ook digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden. Voor de 
behandeling van een verzoek om voorlo-
pige voorziening brengt de Rechtbank een 
bedrag aan griffierecht in rekening. 

Verkeer 

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving:  het houden van een 
collecte voor de Hersenstichting van 
30 januari t/m 6 februari 2022 
Locatie: gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 10 januari 2022
Zaaknummer: Z-21-400731 

Omschrijving: het exploiteren van een 
tijdelijk terras i.v.m. Covid-19 tot 1 april 
2022
Locatie: Groenmarkt 1 Dordrecht
Datum besluit: 11 januari 2022 
Zaaknummer: Z-21-394538 

Omschrijving: het exploiteren van een 
terras
Locatie: Merwelanden 39 3313 LE 

Dordrecht 
Datum besluit: 17 januari 2022
Zaaknummer: Z-21-399734 

Omschrijving: het exploiteren van een 
slijtersbedrijf in een supermarkt 
Locatie: P.A. de Kokplein 152 
te Dordrecht
Datum besluit: 12 januari 2022 
Zaaknummer: Z-21-400742 

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 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 rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen.

Algemene plaatselijke verordening

Z-22-403330
Bekendmaking
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van 
Dordrecht hebben besloten om, naar 
aanleiding van een daartoe ontvangen 
verzoek, aan Albert Heijn ToGo Dor-
drecht, ten behoeve van de inrichting 
gelegen aan Albert Schweitzerplaats 
41, 3318 AT Dordrecht, in het belang 
van de bescherming van het milieu, 
maatwerkvoorschriften op te leggen. 
Er wordt verzocht om maatwerk om 
van de verplichting voor het hebben 
van een vetafscheider af te zien. Het 
opleggen van maatwerkvoorschriften 
gebeurt op grond van het bepaalde in 
artikel 8:42 van de Wet milieubeheer 
en het bepaalde in het “Activiteitenbe-
sluit milieubeheer”. 

De beschikking met bijbehorende 
stukken is op afspraak tijdens kantoor-
uren in te zien bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140 te Dordrecht. Via telefoonnummer 
078-770 85 85 kunt u een afspraak 
maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar 
maken tegen deze beschikking. Het 
maken van bezwaar dient te ge-
schieden door het indienen van een 
bezwaarschrift gericht aan de burge-
meester en wethouders van Dordrecht, 

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een 
bezwaarschrift kan worden ingediend 
gedurende een termijn van zes weken 
na de verzending van deze beschik-
king. Een bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en dient in ieder geval het 
volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking 
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van de dag na verzending 
aan de aanvrager, te nzij voor deze 
datum bezwaar is ingesteld en om een 
voorlopige voorziening is verzocht. U 
kunt een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze 
kan een voorlopige voorziening treffen 
indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
heeft u een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Kennisgeving ontvangst melding 

Activiteitenbesluit milieubeheer 
Baanhoekweg 38 te Dordrecht

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

Activiteit: 
• Milieu (melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer)
Voor: het veranderen van een afvalver-
werkingsbedrijf. De wijziging betreft het 
realiseren van laadinfrastructuur. Het 
betreft een laadstation voor elektrische 
inzamelvoertuigen, een transformator-
ruimte en ‘charger’ zijn onderdeel van 
het laadstation.
Locatie: Baanhoekweg 38 
te Dordrecht
Datum ontvangst: 2 februari 2022

Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-403617.

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

De directeur van de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de 
aandacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter 
heeft.

Milieu    

Verleende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure Grevelingen-
weg ong.
 
Kennisgeving beschikking
Z-21-389149

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben verleend:

Activiteit:
• Bouw
• Milieu (vergunning)
Inrichting: Merwetank B.V.
voor: Oprichtingsvergunning 
Merwetank Grevelingenweg
Locatie: Grevelingenweg ong. 
Dordrecht
Datum besluit: 2 februari 2022

Inzage
De beschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen vanaf 14 februari 
2022 ter inzage en kunnen worden 
ingezien: - in het stadskantoor, Spui-
boulevard 300, 3311 GR Dordrecht, 
maandag, woensdagen vrijdag van 
09.00 - 12.00 uur en dinsdag en don-
derdag van 14.00 - 19.30 uur.

Beroep
De aanvrager, belanghebbenden en 
personen die zienswijzen naar voren 
hebben gebracht tegen de ontwerp-
beschikking of aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dit niet te 
hebben gedaan, kunnen tegen deze 
beschikking op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een beroepschrift 
indienen binnen zes weken na de dag 
waarop deze ter inzage is gelegd. Dit 
kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuurs-

recht team B, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam.

Het beroepschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en in elk geval 
bevatten: de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Voor de behandeling van het 
beroep wordt door de rechtbank een 
bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal beroep instellen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
is een elektronische handtekening 
(DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Omgevingsvergunningen
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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: Luchtenburg 94    
Datum besluit: 28 januari 2022    
      
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het verlagen van de heipaalkop-
pen    
Locatie: Singel 30    
Datum besluit: 28 januari 2022    

Activiteit: Bouw   
Voor: het ingebruiknemen van de Food-
markt Dordrecht    
Locatie: P.A. de Kokplein 152     
Datum besluit: 03 februari 2022    
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan    
Locatie: Van Oldenbarneveltplein 5     
Datum besluit: 02 februari 2022    
 
Activiteit: Inrit/Uitweg, Weg aan-
leggen of veranderen, Werk 
of werkzaamheden uitvoeren    
Voor: uitrit aanleggen of veranderen    
Locatie: Moldiepweg 7    
Datum besluit: 28 januari 2022  
  
Activiteit: Inrit/Uitweg, Werk of 
werkzaamheden uitvoeren    
Voor: Aanvraag verbreden en verhogen 
in-/uitrit    
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 2    
Datum besluit: 31 januari 2022    
  
Activiteit: Bouw, Monument 
Voor: Aanvraag omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van een propaantank,
Locatie: Merwelanden 39   
Datum besluit: 02 februari 2022    

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van gevelreclame 
Foodmarkt Dordrecht    
Locatie: P.A. de Kok-plein 152     
Datum besluit: 02 februari 2022    
  
Activiteit: Monument 
Voor: het vervangen van de bestaande 
enkelglas naar dubbelglas    
Locatie: Lombardstraat 46 
Datum besluit: 02 februari 2022    

Activiteit: Monument   
Voor: het plaatsen van isolerend glas    
Locatie: Wolwevershaven 40 A     
Datum besluit: 02 februari 2022
           
Geweigerde omgevingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben geweigerd:  
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het plaatsen van een overkapping 
in de achtertuin    
Locatie: H.W. Mesdagstraat 63    
Datum besluit: 31 januari 2022    

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het installeren van 2 airco units 
aan de zijgevel van de eigen woning    
Locatie: Waterman 150     
Datum besluit: 03 februari 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 stuk-
ken in te zien op het stadskantoor. 
Voor het inzien van stukken kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
de gemeente. Bereikbaar op 14 078.  

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.  
           
Omgevingsvergunningsvrij project  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen omgevings-
vergunningvrij hebben verklaard:  

Activiteit: Bouw    
Voor: het vernieuwen en vergroten van 
een  tuinhuis    
Locatie: Bakema-erf 108    
Datum besluit: 01 februari 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het wijzigen van het dak    
Locatie: Aert de Gelderstraat 5   
Datum besluit: 02 februari 2022    

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van installaties op 
het dak    
Locatie: P.A. de Kokplein 152     
Datum besluit: 02 februari 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 stuk-
ken in te zien op het stadskantoor. 
Voor het inzien van stukken kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
de gemeente. Bereikbaar op 14 078.  

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: aanbouw kinderdagverblijf SDK 
Locatie: Schuilenburg 17     
Datum besluit: 31 januari 2022     
    
Activiteit: Bouw, Reclame     
Voor: het plaatsen van gevelreclame    
Locatie: Burgemeester Noorland-
straat 150     
Datum besluit: 31 januari 2022   

Activiteit: Bouw     
Voor: het realiseren van nieuwbouw 
Kindcentrum Pius 10    
Locatie: Brouwersdijk      
Datum besluit: 02 februari  2022     
    
Activiteit: Bouw     
Voor: het wijzigen van de brandschei-
dingen 2e en 3e verdieping     
Locatie: Schrijversstraat 2 A      
Datum besluit: 02 februari  2022     
     
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het transformeren van een be-
drijfsruimte naar een woning     
Locatie: Mariannestraat 2 
te Dordrecht     
Datum besluit: 02 februari 2022     

Activiteit: Bouw, Werk of werk-
zaamheden uitvoeren     
Voor: het realiseren van een laadinfra-
structuur voor inzamelvoertuigen   
Locatie: Baanhoekweg 38     
Datum besluit: 31 januari 2022     
    
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO     
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingplan   
Locatie: Drievriendenhof 2     
Datum besluit: 27 januari 2022     
    
Activiteit: Monument     
Voor: het voortzetten van de beelden-
tentoonstelling in Park Merwestein   
Locatie: Park Merwestein      
Datum besluit: 31 januari 2022  
          
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ingetrokken: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning  
Locatie: De Jagerweg 155   
Datum ontvangst: 08 november 2021   

Activiteit: Bouw, Monument   
Voor: het vervangen van de dakramen  
Locatie: De Vereniging 9   
Datum ontvangst: 12 januari 2022 

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen: 

Activiteit: Bouw  
Voor: het splitsen van de woning   
Locatie: Willemstraat 39   
Datum ontvangst: 27 januari 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Couperusstraat 10   
Datum ontvangst: 28 januari 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het verbouwen en aanbouwen 
van het woonhuis   
Locatie: Groenekruislaan 4   
Datum ontvangst: 28 januari 2022   
 
Activiteit: Bouw 
Voor: het bouwen van 12  bedrijfsunits   
Locatie: Jade, kadastraal perceel 
Dordrecht V 3526   
Datum ontvangst: 28 januari 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakterras   
Locatie: Singel 287   
Datum ontvangst: 28 januari 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel   
Locatie: Lombokstraat 27   
Datum ontvangst: 29 januari 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van 2 dakkapellen op 
het achterdakvlak van de woning   
Locatie: Ceramstraat 40   
Datum ontvangst: 30 januari 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het wijzigen van de zijgevel   
Locatie: Vondelstraat 101   
Datum ontvangst: 31 januari 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van een uitbreiding 
van de woning   
Locatie: Rechte Zandweg 85   
Datum ontvangst: 27 januari 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van een kantoor   
Locatie: Venuslaan 1   
Datum ontvangst: 31 januari 2022   
 
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor: het bouwen van een bedrijfshal 
met kantoor   
Locatie: Heliotroopring, Dordtse 
Kil Dordrecht, kadastraal perceel 
V 1903   
Datum ontvangst: 31 januari 2022   

Activiteit: Bouw, Sloop  
Voor: het realiseren van een achterin-
gang voor het pand   
Locatie: Wijnstraat 233   
Datum ontvangst: 27 januari 2022

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening   
Locatie: Waterhoenstraat 58   
Datum ontvangst: 31 januari 2022   
     
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. 

Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage. 

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 9 februari 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 ui-
terlijk van het gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende 
instanties zijn de grote en kleine Welstands- en Monumentencommis-
sie. 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, bijge-
bouwen 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 ge-
toetst aan de zogenoemde sneltoetscriteria, die in de Welstandsnota 
zijn opgenomen.

Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vin-
den doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stads-
kantoor. De agenda wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering ge-
publiceerd 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 Monumentencom-
missie te vinden.


