
Gemeentenieuws
15 juni 2022

1

Nieuwe kinder-
burgemeester 
gezocht

Kinderburgemeester Jacob de Mooij

Word jij het komende schooljaar 
de nieuwe kinderburgemeester 
van Dordrecht? Woon je in Dor-
drecht en zit je volgend school-
jaar in groep 7 of 8, dan kan jij 
je aanmelden. Wat je daarvoor 
moet doen vertellen burgemees-
ter Kolff en kinderburgemeester 
Jacob de Mooij in een filmpje 
(scan de QR code hieronder). Op 
de website staat meer informatie 
over de kinderburgemeester en 
de aanmeldprocedure. Ga naar 
www.dordrecht.nl en zoek op 
‘kinderburgemeester’. 

Vrijdag 10 juni heeft burgemeester Kolff aan de heer Peter Vrancken een 
Koninklijke onderscheiding uitgereikt (Officier in de Orde van Oranje-Nassau).

Als voorzitter van het bestuur van het ROC Da Vinci College heeft de heer 
Vrancken zich met name ingezet voor het MBO in het kader van Leven Lang Leren. 
Hij heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling en realisatie van het Leerpark 
en de Duurzaamheidsfabriek waar de plaatselijke overheid en het bedrijfslevens 
samenwerken. Het Leerpark Dordrecht is een centrum voor kennisdeling en 
ontmoeting voor de hele regio geworden. Als lid van de Stuurgroep Smart Industry 
heeft de heer Vrancken landelijk de innovatie in de technologische sector gestimu-
leerd door de ontwikkeling en de aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit 
het bedrijfsleven. Mede door zijn initiatief heeft de Regio Dordrecht sinds lange tijd 
weer een eigen HBO instelling

Koninklijke onderscheiding 
voor dhr. P.H.J. Vrancken

Op 27 juni gaat parkeergarage Vee-
markt definitief dicht om te worden 
gesloopt. 

Dordrecht groeit. Nieuwe woningen en 
meer banen zijn belangrijk voor de stad, 
maar leiden ook tot meer verkeer. Het 
centrum moet ook in de toekomst leef-
baar en bereikbaar blijven. Dat vraagt 
om een nieuwe manier van kijken naar 
de bereikbaarheid van de stad. We gaan 
naar een autoluw centrum met minder 
“blik” op straat en meer ruimte voor 
wandelen, fietsen en openbaar vervoer. 

Naar het centrum
Komt u naar het centrum van Dor-
drecht? Pak dan zoveel mogelijk de 
fiets of het openbaar vervoer. Dat is ook 
handig wanneer het zomerkermis is op 
de Spuiboulevard (van 18 t/m 26 juni). 
Komt u wel met de auto? Dan kunt u 
het beste aan de rand van het centrum 
parkeren op parkeerterrein Weeskin-
derendijk (gratis) of in parkeergarage 
Energiehuis. 

Vanaf parkeerterrein Weeskinderendijk 
bent u al wandelend in 10 minuten in 
de binnenstad. Op zaterdagen vanaf 2 
juli rijdt er tussen 10.00 en 18.00 uur 
een gratis pendelbus van Qbuzz. Het 
pendelbusje rijdt op zaterdagen 5 keer 
per uur heen en weer van het par-
keerterrein Weeskinderendijk naar het 

centrum. De uit- en instaphalte is halte 
Centrum aan de Johan de Wittstraat.

Op www.dordrecht.nl/sluitingveemarkt 
leest u meer over de sluiting van par-
keergarage Veemarkt. Meer weten over 
de nieuwe Spuiboulevard? Kijk dan op 
www.dordrecht.nl/spuiboulevard.

Ook deze zomer kunt u meedoen 
en met plezier sporten tijdens de 
Summer Games. Van maandag 11 
tot en met vrijdag 22 juli zijn er op 
verschillende locaties in Dordrecht 
leuke sportactiviteiten. 

In samenwerking met verschillende 
sportaanbieders organiseert Dordt Sport 
de Summer Games. Alle activiteiten 
zijn gratis, voor iedereen is er wat te 
doen deze zomer! Boksen, waterskiën, 
suppen, golfen, dus allerlei gave activi-

teiten. Kijk snel wat er allemaal te doen 
is, let op bij sommige activiteiten moet 
u zich inschrijven.
 
Programma & locaties
Op www.dordtsport.nl/summergames 
ziet u de verschillende activiteiten. 
Wanneer, waar en voor welke leeftijd de 
activiteit geschikt is. Klik op de activiteit 
voor meer informatie en eventueel 
het aanmeldformulier. Heeft u toch 
nog vragen? Mail dan naar Jeroen Put, 
j.put@dordrecht.nl 

Samen vieren we de 
sportzomer voor jong en oud!

Een ouder echtpaar dat opeens de 
huur niet meer kan betalen. Een vrouw 
die terugdeinst als je haar 
arm wilt pakken. Een 
lege koelkast, 
slaapproblemen, 
onverklaarbare 
angst of een 
verwaarloosd 
uiterlijk bij ie-
mand die altijd 
zo’n opgeruim-
de uitstraling 
had. Het kunnen 
signalen zijn van 
ouderenmishandeling. 
Jaarlijks zijn in Nederland 
200.000 mensen slachtoffer van oude-

renmishandeling. In bijna alle gevallen 
gaat het om ouderen die afhankelijk zijn 

geworden van hulp of zorg. Personen 
die het doen zijn vaak mensen 

die dichtbij het slachtoffer 
staan: familie, nieuwe 

vrienden, buren of 
zorgverleners. Het 
is dus goed om 
alert te zijn, maar 
wat zie je nu echt 
en wat kun je doen?

Veilig Thuis is hét aan-
spreekpunt en adviesorgaan 

als het gaat om ouderenmishan-
deling. Bel 0800-2000 voor advies of 
kijk op veiligthuiszuidhollandzuid.nl.

Herkent u ouderenmishandeling?

Parkeergarage Veemarkt sluit definitief

Hebt u ideeën voor vergroening van de binnenstad? Kom dan op woensdag 
15 juni of donderdag 16 juni tussen 11.00 uur en 15.00 uur naar onze pop-up 
tuincontainer aan de kruising van de Sarisgang en Bagijnhof.

Meer groen in de binnenstad helpt tegen hittestress, ziet er aantrekkelijker uit en 
het is goed voor de biodiversiteit. Graag gaan we met u in gesprek om de mogelijk-
heden voor meer groen in de openbare ruimte te bespreken. Wat is goed groen in 
uw ogen? Wat kan groen doen voor onze gezondheid, het klimaat en de biodiversi-
teit? En hoe kunnen we het concreet invullen in het stadscentrum? We ontvangen 
u deze week graag in onze pop-up tuincontainer. Tot dan!

Ideeën voor vergroening binnenstad?

Heeft u een kind tussen de 4 tot 
9 jaar? En voelt uw kind zich niet 
prettig bij bestaande sportclubs? 
Mogelijk is uw kind snel overprik-
keld en heeft meer structuur en be-
geleiding nodig. Sporten is belang-
rijk voor de ontwikkeling van uw 
kind. Daarom start Monkey Moves 
in Dordrecht met proeflessen op 15 
juni speciaal voor deze kinderen. 

Sommige kinderen vinden het niet pret-
tig om in grote groepen te sporten. Ze 
hebben meer behoefte aan structuur, 
aandacht en begeleiding. Hierdoor 
stoppen kinderen soms met het sporten 
bij de bestaande sportclubs. 

Pilotlessen van start
Als u dit herkent en uw kind(eren) 
sportplezier gunt, kunt u ze aanmelden 
voor de Monkey Moves sportlessen in 
Dordrecht. Deze starten op 15 juni met 1 
of 2 kleine groepen van 6 tot maximaal 
8 kinderen. Uw kind kan dan 4 weken 

lang kennismaken met verschillende 
sporten. Vakdocent Johan en stagiair 
Sjaak verzorgen de lessen. Daarnaast 
mag u als ouder bij de les blijven en 
eventueel meehelpen.

Aanmelden
Meld uw kind(eren) aan door een e-mail 
te versturen naar johan@monkeymo-
ves.nl. Voor meer algemene informatie 
over Monkey Moves Dordrecht gaat u 
naar monkeymoves.com/regio/dor-
drecht. Bij voldoende belangstelling 
starten vanaf september nog meer 
Monkey Moves lessen specifiek voor 
deze doelgroep.

Sportplezier voor 4 tot 9 jarigen
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Voornemen tot het aangaan van een koopovereenkomst te Dordrecht

Bestuursdwang

Last onder bestuursdwang
                                                                                    
Het college van de gemeente Dordrecht 
heeft maandag 9 mei 2022 besloten 
om een last onder bestuursdwang op te 
leggen met betrekking tot:

• Een personenauto, namelijk een 
blauwe Mercedes-Benz S 230 CDI met 
kenteken 68HVKZ op het Pruisenpad 
die sinds 16 januari 2022, zonder te 
verplaatsen, geparkeerd staat. 

Verwijderen
Dit voertuig wordt een week na deze 
bekendmaking van de weg verwijderd 
vanwege handelen in strijd met artikel 
5:5 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening Dordrecht (APV).
 
Afhalen 
Na verwijdering kan de rechthebbende 
op het voertuig zich via telefoonnum-
mer 14078 melden bij Team Handha-
ving. Na overlegging van de eigendom-
spapieren en betaling van de ambtelijke 
voorbereidingskosten, de kosten van 

het proces-verbaal van de overtreding, 
de kosten voor het wegslepen en de 
stalling kan de rechthebbende het bo-
vengenoemde voertuig terugkrijgen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na dagtekening van het besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van de gemeente Dordrecht, 
Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend zijn 
en ten minste bevatten: uw naam en 
adres, de datum, de omschrijving van 
het besluit waartegen u bezwaar maakt 
en de reden van uw bezwaar. 

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met in-
gang van de dag na bekendmaking. Het 
indienen van een bezwaarschrift houdt 
de werking van het besluit niet tegen. In 
spoedeisende gevallen kunnen belang-
hebbenden de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken 
een voorlopige voorziening (tijdelijke 
beslissing) te treffen. 

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving: 16  juli cultureel 
evenement + sport activiteiten De 

Bekramming Biesbosch
Locatie: Baanhoekweg gemeente 
Dordrecht 
Datum besluit: 08 juni 2022 

Zaaknummer: Z-22-409213 

Omschrijving:18 september 2022 
Dordtse rommelroute op in het cen-

trum
Locatie: Binnenstad Dordrecht, 
centrum-havengebied 
Datum besluit: 09 juni 2022 

Zaaknummer: Z-22-403235 

Omschrijving:25 juni 2022 Nederlands 
Kampioenschap Jeugd Mars - Show

Bodembescherming

College stemt in met resultaten 
sanering Maarten Harpertsz. 
Trompweg

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens het college van burge-
meester en wethouders van gemeente 
Dordrecht bekend dat zij op grond van 
artikel 14 van het Besluit uniforme 
saneringen (BUS) heeft ingestemd met 
de resultaten van de sanering van de 
locatie Maarten Harpertsz. Trompweg 
te Dordrecht. 
Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-20-382238.

College stemt in met resultaten 
sanering en met het nazorgplan 
Merwedestraat 50

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 Merwedestraat 50 
Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-21-385574.

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. Hier kunt u de 
stukken elke werkdag van 09.00 uur 
tot 16.00 uur inzien. U kunt de stukken 
ook opvragen door een e-mail te sturen 
naar 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.

Het gebied tussen zeehaven en binnen-
stad is één van de belangrijkste stad-
sentrees van Dordrecht maar is nu geen 
visitekaartje van de stad. Het project 
Dordtse Mijl behelst een grootschalige 
kwaliteitsslag van de openbare ruimte. 
Zo wordt het uitvoeren van achterstal-
lig onderhoud aan de infrastructuur 
gecombineerd met het aantrekkelijk 
maken van dit gebied van de stad. Het 
doel van het project is om a) een toe-
komstbesteding en duurzaam gebeid te 
creëren, b) een hoogwaardige openbare 
ruimte te realiseren, c) de groei van het 

aantal woningen in de stad te faciliteren 
en d) een logische en veilige verkeers-
route in dit gebied te creëren. 

Op dit moment is de planvoorbereiding 
voor de Dordtse Mijl in volle gang. 
Naar verwachting start dit najaar de 
aanbesteding voor de uitvoering van 
de beoogde werkzaamheden aan de 
openbare ruimte. 

Onderdeel van de Dordtse Mijl is de 
reeds uitgevoerde verplaatsing van het 
tankstation naar haar huidige locatie 

aan de Laan der Verenigde Naties in 
Dordrecht. Eigenaar Van Twist is voor-
nemens dit tankstation uit te breiden 
met een waterstofstation. Hiertoe dient 
een koopovereenkomst te worden 
gesloten voor de percelen bouwrijpe 
grond, kadastraal bekend gemeente 
Dordrecht, sectie L, nummer 3079 ged., 
met een oppervlakte van circa 382 m2 
en, kadastraal bekend gemeente Dor-
drecht, Sectie K nummer 10283 ged., 
met een oppervlakte van circa 178 m2, 
zijnde in totaal 560 m2.

Het reeds bestaande tankstation en het 
nieuw te realiseren waterstofstation zijn 
met elkaar verbonden. Het betreft im-
mers een uitbreiding van het bestaande 
tankstation waarbij grotendeels van de 
reeds aanwezige infrastructuur gebruik 
wordt gemaakt. Gelet op die samen-
hang en gelet op het feit dat Van Twist 
eigenaar is van een substantieel ge-
deelte van het plangebied is gemeente 
Dordrecht van oordeel dat Van Twist als 
enige serieuze gegadigde in aanmerking 
komt voor bedoelde gronden. Gemeen-
te Dordrecht is daarom voornemens ter 

zake een overeenkomst te sluiten met 
Van Twist.

Bedenkingen
Eenieder die van mening is ook een seri-
euze gegadigde te zijn om het systeem 
te realiseren, kan zich binnen 20 kalen-
derdagen na onderhavige publicatie bij 
de gemeente Dordrecht melden via t.
maaskant@dordrecht.nl, onder opgave 
van de redenen waarom diegene meent 
eveneens daarvoor in aanmerking te 
komen. De termijn van 20 kalenderda-
gen geldt als een vervaltermijn.

Kennisgeving ontvangst melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer
Mijlweg 31 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
hebben ontvangen van Amega Groep 
B.V.:

Activiteit: 
• Milieu (melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer)
Voor: het veranderen van een garage 
met werkplaats. De verandering betreft 
het realiseren van een werkplaats voor 
waterstofvoertuigen.
Locatie: Mijlweg 31 te Dordrecht
Datum ontvangst: 17 mei 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-409010.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbe-
sluit milieubeheer Wieldrechtse Zeedijk 
2a 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende melding in het kader van 
activiteitenbesluit milieubeheer hebben 
ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Wield-
rechtse Zeedijk 2a Dordrecht
Het gaat over het oprichten van een 
hoveniersbedrijf gelegen Wieldrechtse 
Zeedijk 2A te Dordrecht.
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 2a te 
Dordrecht
Datum ontvangst: 2 juni 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-409638.

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

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 Zuilenburg ter hoogte 
van huisnummer 85;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Slauerhoffstraat 
tegenover de zijgevel van  huisnummer 
12.  

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 
college van burgemeester en wethou-
ders, 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 telefoonnum-
mer 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. 

Algemene plaatselijke verordening
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Locatie: FC Dordrecht stadi-
on - Krommedijk 210 gemeente 
Dordrecht
Datum besluit: 31 mei 2022;
Zaaknummer: Z-22-407953 

Omschrijving: Krijten voor Kinderen op 
7-9-2022 
Locatie: Statenplein gemeente 
Dordrecht
Datum besluit: 31 mei 2022
Zaaknummer: Z-22-408189 

Omschrijving: het houden van Shop-
ping Night op 30 juni 2022 
Locatie: binnenstad gemeente 
Dordrecht
Datum besluit: 08 juni 2022 
Zaaknummer: Z-22-408294 

Omschrijving: 28 t /m 10 juli 2022 
Hoffestival 
Locatie: Het Hof, de Kloostertuin en 
het Statenplein gemeente Dor-
drecht
Datum besluit: 31 mei 2022 
Zaaknummer: Z-22-408900 

Omschrijving: 1,2 en 3 juli  voor de 
Zomersymfonie park Merwestein 
Locatie: Park Merwestein , Vriese-
weg, gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 31 mei 2022 
Zaaknummer: Z-22-408522 

Omschrijving: het houden van Cycle for 
Hope op 30 juni en 2 juli 2022 
Locatie: Provincialeweg 70 ge-
meente Dordrecht 
Datum besluit: 31 mei 2022 
Zaaknummer: Z-22-407408 

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 omgevingsvergunnin-
gen hebben verleend:  
  

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel en 
een dakopbouw    
Locatie: Louise de Colignystraat 2    
Datum besluit: 02 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een gevelop-
bouw en een dakkapel    
Locatie: Boeroestraat 49    
Datum besluit: 03 juni 2022    

Activiteit: Bouw          
Voor: het realiseren van een aanleg-
steiger    
Locatie: Grevelingenweg 1 Dor-
drecht    
Datum besluit: 07 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het vervangen van een bestaande 
dakkapel in de voorgevel van de woning    
Locatie: Baron van Boetzelaerlaan 
54    
Datum besluit: 08 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak van de woning    
Locatie: Campanula 22    
Datum besluit: 08 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde en de achterzijde van 
de woning    
Locatie: Minnaertweg 42    
Datum besluit: 08 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het isoleren van het dak aan de 
buitenzijde en het vernieuwen van de 
dakpannen    
Locatie: Nessestraat 11    
Datum besluit: 08 juni 2022    

Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning    
Locatie: Heerenhuis 9 te Dordrecht    
Datum besluit: 08 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van 2 kozijnen    
Locatie: Kerkeplaat 2a Dordrecht    
Datum besluit: 09 juni 2022    

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het plaatsen van een aanbouw 
aan de zijgevel    
Locatie: Zijldiep 33 Dordrecht    
Datum besluit: 03 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg    
Voor: het verplaatsen van een toe-
gangspoort en vernieuwing van het 
terreinhek en het plaatsen van een 
stikstofopslagtank    
Locatie: Kamerlingh Onnesweg 51    
Datum besluit: 03 juni 2022    
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg  
Voor: het bouwen van een nieuwe 
woning    
Locatie: Grote Hondring, kavel B2 
Dordrecht    
Datum besluit: 08 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Sloop   
Voor: het verbouwen en het plaatsen 
van een dakopbouw en realiseren 2 
appartementen    
Locatie: Vriesestraat 44 te Dor-
drecht    
Datum besluit: 09 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop  
Voor: het herstellen van een pui    
Locatie: Voorstraat 183 Dordrecht    
Datum besluit: 07 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop  
Voor: het wijzigen van de gevel    
Locatie: Wijnstraat 174    
Datum besluit: 07 juni 2022    
  
Activiteit: Inrit/Uitweg    
Voor: het aanleggen van een in-/uitrit    
Locatie: Voorstraat 50    
Datum besluit: 07 juni 2022    
  
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van vijf 
houtopstanden (acer) ivm rioolvervan-
ging, locatie Godfried Schalckensingel 
vanaf huisnummer 23 tot 69    
Locatie: Godfried Schalckensingel 
Dordrecht    
Datum besluit: 07 juni  2022        
          
Geweigerde 
omgevingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben geweigerd:  
  
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (trompetboom))    
Locatie: Oranjelaan 105    
Datum besluit: 03 juni 2022    

Activiteit: Monument  
Voor: het realiseren van interne bouw-
werkzaamheden aan een monument    
Locatie: Hoge Nieuwstraat 83 te 
Dordrecht    
Datum besluit: 08 juni 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.  

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 aanvraag omgevingsver-
gunningvrij hebben verklaard:  

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een uitbouw    
Locatie: Amerstraat 22    
Datum besluit: 02 juni 2022    
  
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee 
houtopstanden op het voorerf    
Locatie: de van Leeuwenhoekweg 
Dordrecht    
Datum besluit: 09 juni 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: het splitsen van het pand in 2 
appartementsrechten      
Locatie: Matthijs Balenstraat 10 en 
11 Dordrecht      
Datum besluit: 07 juni 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.     

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 schor-
sing van het bestreden besluit kunt u 
indienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank 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 
zes weken:    

Activiteit: Bouw     
Voor: de nieuwbouw van een vrijstaan-
de woning    
Locatie: Louisa’s Weelde kavel 47, 
kad. perceel Dordrecht V 3440     
Datum besluit: 02 juni 2022     
  
Activiteit: Bouw     
Voor: het realiseren van een aanbouw    
Locatie: Vredenburg 145     
Datum besluit: 02 juni 2022     

Activiteit: Bouw     
Voor: het bouwen van een storage    
Locatie: Merwedestraat 100     
Datum besluit: 03 juni 2022     
    
Activiteit: Bouw     
Voor: het splitsen van de woning in 2 
woningen     
Locatie: Sumatrastraat 10     
Datum besluit: 03 juni 2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Monument     
Voor: het plaatsen van een zelfdragend 
balkon  
Locatie: Kuipershaven 37     
Datum besluit: 03 juni 2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Reclame, Sloop     
Voor: het verbouwen van The Movies 
tot Stadsbrasserie De Wit met filmhuis    

Locatie: Nieuwstraat 60     
Datum besluit: 02 juni 2022     

Activiteit: Bouw, Monument     
Voor: het aanpassen van de verbouwing    
Locatie: Grote Kalkstraat 4     
Datum besluit: 03 juni 2022     
    
Activiteit: Bouw, Sloop     
Voor: het verlengen van de bestaande 
drijvende steiger aan de Grote Appel-
steiger     
Locatie: Grote Appelsteiger     
Datum besluit: 03 juni 2022     
  
Activteit: Bouw, Sloop                           
Voor: het realiseren van een drijvende 
steiger langs de Pottenkade 
Locatie: Pottenkade     
Datum besluit: 03 juni 2022     
      
Activiteit: Bouw 
Voor: het na-isoleren van het dak en 
het plaatsen van 4 dakramen    
Locatie: Hoogt 13-14 te Dordrecht     
Datum besluit: 09 juni 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 vervangen van de beschoei-
ing door een damwand met vlonder  
00249313 
Locatie: Simon Vestdijk-erf 18   
Datum ontvangst: 24 mei 2022

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het realiseren van een construc-
tieve wijziging van het pand  
Locatie: Kuipershaven 6 te Dor-
drecht   
Datum ontvangst: 21 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 (Uitgebreid)  
Voor: ZHD Revisievergunning Dordrecht   
Locatie: ‘s-Gravendeelsedijk 175   
Datum ontvangst: 01 juni 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Vredenburg 147   
Datum ontvangst: 02 juni  022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakopbouw 
en een dakkapel   
Locatie: Herradesstraat 44   
Datum ontvangst: 02 juni 2022   

Algemene plaatselijke verordening (vervolg)
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Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een interne 
verbouwing   
Locatie: Johan de Wittstraat 35   
Datum ontvangst: 03 juni 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van nieuwe ramen 
en kozijnen.   
Locatie: Steegoversloot 62   
Datum ontvangst: 05 juni 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 

op het dak   
Locatie: Kromhout 183   
Datum ontvangst: 06 juni 2022   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het plaatsen van een dakverho-
ging   
Locatie: Lunenburg 15   
Datum ontvangst: 03 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Reclame  
Voor: het realiseren van een De Beren 
Bezorgrestaurant   

Locatie: Noordendijk 250   
Datum ontvangst: 01 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het uitvoeren van werkzaamhe-
den en renoveren van het dak   
Locatie: Grotekerksbuurt 4   
Datum ontvangst: 01 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het plaatsen van 12 zonnepanelen   
Locatie: Singel 203   
Datum ontvangst: 06 juni 2022   
 
Activiteit: Kap  

Voor: het vellen of doen vellen van twee 
houtopstanden op het voorerf   
Locatie: de van Leeuwenhoekweg 
Dordrecht   
Datum ontvangst: 03 juni 2022   
 
Activiteit: Roerende zaken  
Voor: het realiseren van een scootmo-
biel berging   

Locatie: Suze Groeneweg-erf 108   
Datum ontvangst: 01 juni 2022   
 

Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage.

Vergunningen en Meldingen,  
woensdag 15 juni 2022


