
Gemeentenieuws
1 juni 2022

1

Optredens op het Scheffersplein, 
de Visbrug en het Vrieseplein
Tussen 11.00 en 17.00 uur verzorgen 
bekende en minder bekende namen 
optredens op drie podia in de bin-
nenstad. Op het Scheffersplein kunt 
u genieten van Concertband Prins 
Willem van Oranje, Dph Phil Spass, JD’s 
Bigband en De Donuts. Op de Visbrug 
staan Drechtstad Muziekvereniging, de 
Orchest Vereeniging, Jong Jubal Drum 
& Bugle Corps, Werelddansvereniging 
Machar en Spotlight Orchestra op het 
programma. Op het Vrieseplein zijn 
Drumfanfare KNA, Jong Jubal Drum & 
Bugle Corps, Werelddansdansvereni-
ging Machar en Jubal Drum & Bugle 
Corps te horen en te zien. 

Expositie, informatie 
en Multi Painting 
In de Stadsbibliotheek is een expositie 
te zien van de Dordtse Amateurfoto-
grafen (DAF). Op deze locatie kunt u 

ook terecht voor informatie over het 
Vrouwenkoor Close4You. De leden en 
docenten van Schilder- en Tekenver-
eniging Studio 76 maken samen met 
voorbijgangers een paar mooie grote 
schilderijen in de Vriesestraat (hoek 
Lenghengang). Iedereen kan een kwast 
pakken en meedoen aan deze Multi 
Painting activiteit.

Open Huizen
Een aantal verenigingen stelt deze dag 
ook hun locatie open voor bezoek. Zo 
bent u welkom om te komen kijken op 
de locaties waar het Dordrecht Philhar-
monisch, de Concertband Prins Willem 
van Oranje, en toneelvereniging Inter 
Amicos repeteren. En ook Studio 76 
heet u welkom op locatie.  

Meer weten? Het volledige programma 
en meer informatie over de deelnemers 
en de Open Huizen vindt u op 
www.cultuuropdehoek.nl.

Nieuw Festival Cultuur op de Hoek
Op zaterdag 4 juni is de eerste editie van het Festival Cultuur op de Hoek. 
Dordtse amateur kunstverenigingen krijgen die dag een podium in de (bin-
nen)stad. Er zijn optredens, workshops, open huizen en een tentoonstel-
ling; een mooie manier om kennis te maken met de vele verenigingen die 
Dordt rijk is. Dit nieuwe cultuurfestival is gratis toegankelijk voor iedereen. 

Kom gratis kennismaken met vele Dordtse verenigingen. Foto: Peter Verheijen

Steeds meer Dordtenaren willen hun 
woning energiezuinig maken. Logisch, 
want het bespaart energiekosten en is 
goed voor het klimaat. Als u een goed 
geïsoleerd huis heeft, is een hybride 
warmtepomp misschien iets voor u. 
De gemeente Dordrecht heeft samen 
met het Energieloket Dordrecht een 
actie met hybride warmtepompen. 
Tijdens de online informatieavond op 
8 juni vertellen wij meer hierover. 

Wat is een hybride warmtepomp?
Een hybride warmtepomp zorgt voor 
een groot deel van de verwarming van 
uw woning. Hierdoor kunt u flink op 
uw gasverbruik en uw energiekosten 
besparen. De hybride warmtepomp 
werkt samen met de cv-ketel. De 
cv-ketel verwarmt het tapwater en 
springt soms bij om het huis te verwar-
men. Bijvoorbeeld als het buiten vriest.

Wat houdt de actie in?
Wij bieden u gratis de mogelijkheid 
om te onderzoeken of een hybride 
warmtepomp bij uw situatie past. Ook 
organiseren wij een inkoopactie. Deze 
levert u gemak en kostenvoordeel op. 
Door samen in te kopen, profiteert 
u van een hoge kwaliteit tegen een 
scherpe prijs. De installateur die mee-
doet is een goedgekeurde specialist uit 
de regio. Let wel: een hybride warmte-
pomp is alleen interessant als uw huis 
al goed geïsoleerd is! 

Meer informatie? 
Bezoek de informatieavond!
Op woensdag 8 juni 2022 om 19.30 
uur organiseren we een online infor-
matieavond. We vertellen dan meer 
over hybride warmtepompen en onze 
actie. 

Interesse? Meld u aan op www.
regionaalenergieloket.nl/dordrecht en 
klik op ‘Hybride warmtepompenactie 
Dordrecht’. Kies ‘Aanmelden informa-
tieavond’. U ontvangt dan een mail 
met de link naar de bijeenkomst.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het 
Regionaal Energieloket via 
vragen@regionaalenergieloket.nl 
of via 088-525 4110. 

Informatieavond 
hybride warmtepompen

Vanaf dinsdag 19 april 2022 kunt u een 
eenmalige energietoeslag aanvragen. 
In de tussentijd heeft de Sociale Dienst 
Drechtsteden al verschillende aanvra-
gen binnengekregen. Om uw aanvraag 
in behandeling te kunnen nemen, wij-
zen wij u erop om de goede documen-
ten bij uw aanvraag te versturen. Het 
gaat om de volgende documenten:

  1. Een kopie legitimatiebewijs van 
aanvrager en eventuele partner (een 
paspoort of een identiteitskaart. Let 

op. Een rijbewijs geldt niet als legiti-
matiebewijs).

  2. Een kopie bankpas. Het gaat hier 
om de kopie van de bankpas die 
hoort bij het bankrekeningnummer 
waarop de eenmalige energietoeslag 
wordt gestort.

  3. Een compleet overzicht van het 
inkomen, zoals inkomsten uit of in 
verband met arbeid (loon, uitke-
ringen), een AOW-uitkering en/of 
andere vormen van inkomen. 

Voor het nieuwsbericht, een uitleg over 
inkomen + veel gestelde vragen en ant-
woorden gaat u naar de website van de 
Sociale Dienst Drechtsteden: https://
bit.ly/3LQHDbS of via bovenstaande 
QR-code.

Extra informatie aanvragen 
eenmalige energietoeslag

Het kan zijn dat uw gft-bak in de zo-
mermaanden op een andere dag wordt 
geleegd dan u gewend bent. Kijk daarom 
op tijd in de afvalkalender. Die geeft altijd 
het juiste overzicht. De afvalkalender 
kunt u bekijken op de website hvcgroep.
nl/afvalkalender of in de HVC-app. 
Door het intypen van uw postcode en 
huisnummer ziet u wanneer HVC welke 
bak leegt.

In de HVC-app kunt u ook instellen om 
meldingen hierover te ontvangen, zo 
weet u altijd wanneer welke bak geleegd 
wordt. U kunt de app downloaden in de 
Apple Store en Google Play Store door te 
zoeken op HVC. 

Wat hoort waar?
Twijfelt u weleens in welke afvalbak het 
hoort? In de HVC-app vindt u ook de 
afvalwijzer. Gebruik het invulveld, maak 
een foto van het afval of scan de barcode. 
De app geeft daarna aan in welke bak het 
afval hoort. Door goed te scheiden blijven 
waardevolle grondstoffen bewaard en 
kunnen ze worden gerecycled.  

HVC haalt in zomermaanden gft en etensresten wekelijks op 
Heeft u een bak aan huis voor gft en etensresten? In de zomermaanden juni, juli en augustus leegt HVC deze bak 
elke week. Zo wordt het scheiden van afval in de warme maanden nog makkelijker. Vanaf september zamelt HVC 
gft en etensresten weer 1 keer per twee weken in. 
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Openbare bekendmakingen

Milieubeheer

Kennisgeving ontvangst melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
hebben ontvangen van Café Scheffers:

Activiteit: 
• Milieu (melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer)

Voor: het veranderen van een café

Locatie: Groenmarkt 1 in Dordrecht

Datum ontvangst: 27 oktober 2021

Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-399054.

Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, (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.

Algemeen Plaatselijke Verordening

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving: het organiseren van een 
kunstmanifestatie van 24 juli t/m 28 
augustus 2022 
Locatie: Groothoofd 
Datum besluit: 25 mei 2022 
Zaaknummer: Z-22-405741 

Omschrijving: Aanvraag vergunning 
Alcoholwet- of slijtersbedrijf Model A 
(commercieel) 
Locatie: Helmholtzstraat 5a,b,c 
Datum besluit: 25 mei 2022 
Zaaknummer: Z-22-404549 

Omschrijving: het exploiteren van een 
terras 
Locatie: Leerparkpromenade 100 
Datum besluit: 25 mei 2022 
Zaaknummer: Z-21-390242 

Omschrijving: het exploiteren van een 
terras tot 1 april 2023 
Locatie: Noordendijk 148 
Datum besluit: 25 mei 2022 
Zaaknummer: Z-22-406019 

Omschrijving: het houden van een open 
dag Dorp de Hoop op 25 juni 2022 
Locatie: Provincialeweg 70 
Datum besluit: 25 mei 2022 
Zaaknummer: Z-22-407404 

Omschrijving: het exploiteren van een 
terras tot 1 april 2023 
Locatie: Visbrug 2 

Datum besluit: 25 mei 2022 
Zaaknummer: Z-22-403392 

Omschrijving: informatiestandplaats 
voor de promotie van MAOAM op 22 juli 
2022 
Locatie: Voorstraat 317/319 
Datum besluit: 25 mei 2022 
Zaaknummer: Z-22-409099 

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 daar-
voor naar uw mening aanleiding bestaat, 
kunt u de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Verkeer

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

-   Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op 
de Tak van Poortvlietstraat ter 
hoogte van huisnummer 329b;

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen 
van elektrische auto’s op het 
Blauwpoortsplein ter hoogte van 
huisnummer 4;

-  Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Max Goo-
telaan ter hoogte van huisnum-
mer 3;

-  Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op het Bake-
ma-erf ter hoogte van huisnum-
mer 8;

-  Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 

elektrische auto’s op de Abeel-
straat ter hoogte van huisnum-
mer 112. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten 
staat op www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad, rubriek verkeersbe-
sluit of -mededeling. Als u het niet eens 
bent met dit besluit, kunt u binnen 6 
weken na dagtekening ervan schriftelijk 
bezwaar maken bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen. U dient 
uw bezwaarschrift te richten aan: 
Het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht moet 
het bezwaarschrift ondertekend zijn. 
Verder moet het ten minste bevat-
ten: uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar maakt en de reden van uw 

bezwaar. Vermeld ook het telefoon-
nummer waarop u overdag te bereiken 
bent.

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift 
houdt de werking van het besluit niet 
tegen. In spoedeisende gevallen kunt 
u de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Adres: 
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening brengt de 
Rechtbank een bedrag aan griffierecht 
in rekening. 

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Aardoom, F 16-09-2004 15-02-2022

Brito Semedo, RJ 11-02-1978 31-01-2022

Martina, AT 18-08-1993 25-04-2022

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.

Last onder 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.

Afbeelding: Auto Pruisenpad

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. 

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht
Reguliere voorbereidingsproce-
dure  

Verleende 
omgevingsvergunningen  

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

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw    
Locatie: Marowijne 68     

Datum besluit: 20 mei 2022    

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een muur-
doorbraak    
Locatie: Vijverlaan 98     
Datum besluit: 20 mei 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakopbouw    
Locatie: Esdoornlaan 21     
Datum besluit: 24 mei 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het achterdakvlak en voordakvlak van 

de woning    
Locatie: Groenekruislaan 16     
Datum besluit: 24 mei 2022    
    
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning    
Locatie: Langedaal 172     
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Datum besluit: 24 mei 2022    
    
Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een voetgan-
gersbrug Wilgenkroon    
Locatie: Moestuin 28     
Datum besluit: 24 mei 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het vervangen en vergroten van 
een bestaande dakkapel op het voor-
dakvlak van de woning    
Locatie: Oberonlaan 25     
Datum besluit: 24 mei 2022    
      
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het plaatsen van project-/nood-
containers    
Locatie: Kerkeplaat 2B  en 2C     
Datum besluit: 23 mei 2022    
 
Activiteit: Bouw, Handelen in 
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg, 
Reclame    
Voor: het bouwen van een bedrijfshal 
met kantoor    
Locatie: Heliotroopring voorgeno-
men huisnummer 880 Dordtse Kil, 
kadastraal perceel V 1903    
Datum besluit: 24 mei 2022    
    
Geweigerde omgevingsvergunning  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ning hebben geweigerd:  
  
Activiteit: Reclame    
Voor: het plaatsen van een reclame-
bord     
Locatie: Spuiboulevard 342   
Datum besluit: 20 mei 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 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Dordrecht, 
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een 
bezwaarschrift schorst niet de werking 
van het besluit waartegen het is 
gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk 
voorschrift anders is bepaald. 
Een verzoek om schorsing van het 
bestreden besluit kunt u indienen bij 
de Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  
           
Omgevingsvergunningsvrij project  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen omge-
vingsvergunningvrij hebben verklaard:  

Activiteit: Bouw    
Voor: het wijzigen van een bedrijfs-
ruimte in 5 bedrijfsruimten met 
bijbehorende bedrijfskantoren    
Locatie: Vissersdijk Beneden 70     
Datum besluit: 23 mei 2022    
  

Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (fijnspar) aan de achter-
zijde van de woning    
Locatie: Branco 31     
Datum besluit: 23 mei 2022    
    
Activiteit: Sloop   
Voor: het amoveren van het pand    
Locatie: Van Godewijckstraat 19   
Datum besluit: 25 mei 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 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Dordrecht, 
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 
Een bezwaarschrift schorst niet de 
werking van het besluit waartegen 
het is gericht, tenzij bij of krachtens 
wettelijk voorschrift anders is bepaald. 
Een verzoek om schorsing van het 
bestreden besluit kunt u indienen bij 
de Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.     

Ontwerpbesluit ter inzage   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het bouwen van 2 vrijstaande 
woningen     
Locatie: Visserstuin 192     
Datum verzonden: 25 mei 2022  
Datum ter inzage legging: 2 juni 2022  
           
Inzage  
De ontwerpbeschikking en andere ter 
zake zijnde stukken liggen van 2 juni 
tot en met 14 juli 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 
tot 17.00 uur
- donderdag van 08.30 tot 19.30 uur
- vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur  

Een afspraak kan gemaakt worden via 
het telefoonnummer 14078, de naam 
van de gemeente dient vervolgens te 
worden ingesproken.  

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 beschik-
king kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belang-

hebbende is.  
                  
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 bouwen van een vrijstaande 
woning     
Locatie: Nieuweweg 4 Kavel 2     
Datum besluit: 24 mei 2022     
    
Activiteit: Bouw     
Voor: het plaatsen van een dakkapel     
Locatie: Phoenixring 12      
Datum besluit: 24 mei 2022     
    
Activiteit: Bouw     
Voor: het bouwen van een paardenstal     
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 4      
Datum besluit: 24 mei 2022     
    
Activiteit: Bouw     
Voor: het bouwen van een schuur     
Locatie: Witte de Withstraat 72H      
Datum besluit: 24 mei 2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het plaatsen van een woonwagen    
Locatie: De Essen 10      
Datum besluit: 24 mei 2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het realiseren van een 
verbouwing van de woning     
Locatie: Peppellaan 17      
Datum besluit: 24 mei 2022     
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het plaatsen van een ge-
luidscherm     
Locatie: Havenstraat      
Datum besluit: 25 mei 2022    
          
Ingetrokken aanvraag 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ingetrokken: 

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het plaatsen van een steiger 
i.v.m. het schilderen van het pand   
Locatie: Voorstraat 249    
Datum ontvangst: 5 mei 2022   
           
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 dakopbouw   
Locatie: Brittenburg 39    
Datum ontvangst: 19 mei 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Brittenburg 86    
Datum ontvangst: 19 mei 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 

het voordakvlak van de woning   
Locatie: Marnixstraat 1    
Datum ontvangst: 19 mei 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak van de tussen-
woning   
Locatie: Rudyard Kipling-erf 40     
Datum ontvangst: 19 mei 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het uitbreiden van de woning   
Locatie: Stevensweg 68    
Datum ontvangst: 19 mei 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een nokverho-
ging met dakkapel   
Locatie: Willem de Zwijgerlaan 23    
Datum ontvangst: 20 mei 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepane-
len op het dak en op het dak van de 
aanbouw en het plaatsen van nieuwe 
kozijnen   
Locatie: Sweelinckplein 6    
Datum ontvangst: 21 mei 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het aanbrengen van een vervan-
gende constructie stabiliteitswanden   
Locatie: Van Eesterenplein 183    
Datum ontvangst: 23 mei 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het vervangen van de uitgebran-
de unit (Merwedehuusje)   
Locatie: Veerplaat 114    
Datum ontvangst: 24 mei 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 

het achterdakvlak van de woning   
Locatie: Werf van De Biesbosch 65    
Datum ontvangst: 24 mei 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het bouwen van een Tiny House   
Locatie: Dresselhuysstraat, kavel 
11   
Datum ontvangst: 21 mei 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument   
Voor: het plaatsen van dakinstallaties   
Locatie: Raamstraat, Bagijnhof en 
Lange Breestraat   
Datum ontvangst: 20 mei 2022   

Activiteit: Monument   
Voor: het plaatsen van een rechte 
keuken op de begane grond   
Locatie: Voorstraat 279    
Datum ontvangst: 24 mei 2022   
 
Activiteit: Reclame   
Voor: het plaatsen van een reclame-
bord   
Locatie: Malachiet 530    
Datum ontvangst: 18 mei 2022   
 
Activiteit: Weg aanleggen of ver-
anderen   
Voor: het aanbrengen van een HWA-ri-
ool    
Locatie: Dubbeldamseweg Noord    
Datum ontvangst: 20 mei 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. 

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 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 bescherm-

de 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, dak-

kapellen 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 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 vergade-

ring gepubliceerd op de website van de gemeente Dordrecht: www.

dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwali-

teitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en 

Monumentencommissie te vinden.


