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In 2022 viert en herdenkt Nederland de Geboorte van Nederland onder het 
motto 450 jaar op zoek naar vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid 
en verscheidenheid. Op 8 juli om 13.00 uur heten de gemeente Dordrecht 
en museum Hof van Nederland geïnteresseerden van harte welkom op de 
Nationale Vrije Stedenvergadering in de Augustijnenkerk. De organisatie 
nodigt Dordtenaren, maar ook andere geïnteresseerden, uit hierbij aanwe-
zig te zijn. 

Tijdens de Nationale Vrije Stedenvergadering wordt met elkaar nagedacht over de 
toekomst van ons land. Net als tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572, 
toen twaalf steden met elkaar belangrijke besluiten namen over hoe het verder 
moest met de opstand onder leiding van Willem van Oranje.

Afgelopen zaterdag gingen tientallen jongeren uit het hele land met elkaar in 
gesprek over vrijheid, veiligheid en klimaat. Deze ideeën worden op 8 juli gepre-
senteerd. Ook kunnen de deelnemers zich die dag laten inspireren door bekende 
sprekers, zoals Helga van Leur, Arjan Erkel en minister Franc Weerwind. De bijeen-
komst wordt afgesloten met een interactief gesprek ’op voeten‘ waarin deelnemers 
letterlijk op gelijke voet met elkaar praten. 

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 30 juni aanmelden door een mail te 
sturen naar aanmelden@dordrecht.nl. Er is ruimte voor 150 mensen.

Datum en tijd: vrijdag 8 juli, vanaf 13.00 uur
Ontvangstlocatie: Augustijnenkerk, Voorstraat 216 te Dordrecht
Iedereen is welkom, aanmelden voor 30 juni: aanmelden@dordrecht.nl

De Nationale Vrije Stedenvergadering maakt deel uit van het Hoffestival Dordrecht 
op 8, 9 en 10 juli rondom het Hof van Nederland. Meer informatie hierover op 
www.hoffestivaldordrecht.nl.

Uitnodiging Nationale Vrije 
Stedenvergadering op vrijdag 8 juli

Bent u hovenier en bent u benieuwd naar de ontwikkelingen op het vlak 
van klimaatadaptatie in uw vakgebied? Wilt u hierover met collega-ho-
veniers sparren? Kom dan naar het allereerste Hovenierscafé in de Drecht-
steden. Op donderdag 23 juni, van 19.00 uur tot 21.00 uur, bij Intratuin aan 
de Langeweg 21 in Hendrik-Ido-Ambacht. Toegang is gratis.

De deuren gaan open om 18.30 uur. Er staan dan een heerlijke kom soep en een 
broodje voor u klaar. We beginnen om 19.00 uur. Kim van der Leest, groene concep-
tontwikkelaar en auteur van het boek ‘De Levende Tuin’, deelt inspirerende praktijk-
voorbeelden. Daarnaast brengt Kim u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen, 
die u kunt meenemen in uw werk.

Daarna is collega-hovenier Dionysios Sofronas van Aardom Hoveniers aan de beurt. 
Hij vertelt hoe hij klimaatadaptatieve maatregelen toepast in zijn werk. Daarna is 
er gelegenheid om vragen te stellen en tips en ervaringen uit te wisselen. 
Vooraf aanmelden is – met het oog op hapjes – handig: duurzaamheid@ozhz.nl. 
Tot ziens op het Hovenierscafé!

Denk mee over 
de locaties van 
laadpalen en 
deelmobiliteit

Er komen steeds meer elektrische 
auto’s bij in Nederland. Ook in Dor-
drecht. Wij denken dat er daardoor 
meer openbare laadpalen nodig zijn. 
We willen dat iedere Dordtenaar kan 
vertrouwen op voldoende laadpun-
ten om de overstap te maken naar 
elektrisch vervoer. Wij vinden het be-
langrijk dat deze laadpalen op goede 
en logische plekken komen te staan. 

Om gemakkelijk en snel laadpalen te 
kunnen bijplaatsen wanneer de vraag 
toeneemt, werken wij met een zoge-
naamde plankaart. Dat is een kaart met 
de beste locaties voor een laadpaal. Als 
er een nieuwe laadpaal nodig is, plaatsen 
wij deze op een van de locaties uit de 
plankaart. 

Ook het aantal deelfietsen en deelscoo-
ters groeit in Dordrecht. Wij onderzoeken 
of deze voertuigen op een aantal centrale 
plekken in de stad kunnen staan, zodat 
mensen er makkelijker gebruik van kun-
nen maken en ze niet in de weg staan. 
Deze locaties noemen we hubs. 
De mogelijke locaties van deze hubs 
staan ook op de plankaart. Op de online 
kaart kunt u zien waar de huidige en 
toekomstige hubs in Dordrecht zich 
bevinden en kunt u daarop reageren. 

Denk mee
De plankaart is nog niet af en wij hebben 
uw hulp nodig om de kaart te verbeteren. 
Als inwoner heeft u lokale kennis die 
waardevol is. Is er een goede reden om 
een bepaalde plek voor een laadpaal of 
hub niet te kiezen? Of weet u een plek in 
de buurt die beter geschikt is? Dan horen 
we dat graag. Reageren kan tot 15 juli 
2022.

Via de website www.dordrecht.nl kunt u 
reageren op de voorgestelde locaties in 
de voorlopige plankaart. In een nieuws-
bericht ‘ Denk mee over de locaties van 
laadpalen en deelmobiliteit’ vindt u een 
link naar een online enquête.

Per locatie kunt u een reactie achterla-
ten. U kunt ook op het Stadskantoor de 
plankaart bekijken en een reactie geven. 
Dit kan op donderdag 7 juli 2022 van 
13.00 tot 15.00 uur en op dinsdag 
12 juli 2022 van 17.30 tot 19.30 uur in 
vergaderkamer 3 van het Stadskantoor 
in Dordrecht, Spuiboulevard 300. 

Op dit moment zijn er problemen met het Drecht- en Wijkhoppervervoer en het 
vervoer naar dagbestedingslocaties. De vraag is groter dan het aanbod. De krapte 
op de arbeidsmarkt, een hoog ziekteverzuim en de situatie op de wegen (meer files) 
helpen daarbij niet mee. Dat betekent dat reizigers niet altijd op tijd worden opge-
haald en thuisgebracht. Stroomlijn BV, de organisatie die het vervoer regelt voor de 
sociale dienst, betreurt deze situatie. En doet er alles aan om de dienstverlening zo 
snel mogelijk weer op peil te brengen. Meer informatie vindt u op de website 
www.socialedienstdrechtsteden.nl (onder het kopje Nieuws)

Vervoer Drecht- en Wijkhopper en dat 
naar dagbestedingslocaties onder druk

Donderdag 23 juni om 19.00 uur

Kom naar het Hovenierscafé

De studietoeslag verandert 
vanaf studiejaar 2022 – 2023
Voor jongeren met een structurele 
medische beperking is het lastig 
om naast hun opleiding een bijbaan 
te hebben. Om ervoor te zorgen 
dat zij toch aan een studie kunnen 
beginnen ondersteunt de Sociale 
Dienst Drechtsteden met een stu-
dietoeslag.

Vanaf 1 april 2022 zijn er landelijk mini-
mum bedragen vastgesteld. Inwoners 
uit de Drechtsteden, die recht hebben 
op de studietoeslag, krijgen bij sommige 
leeftijden een hoger bedrag dan het 
landelijk minimum. 

Geen leeftijdsgrens meer
Belangrijke veranderingen van de stu-
dietoeslag zijn het schrappen van de

leeftijdsgrens. Dit betekent dat jongeren 
onder de 18 jaar ook in aanmerking 
kunnen komen. Ook wordt er geen 
vermogenstoets meer uitgevoerd. De 
student heeft dus recht op de toeslag 
zolang hij of zij aan de voorwaarden 
voldoet. Het hoeft dus niet meer elk jaar 
aangevraagd te worden.

Voor de studietoeslag geldt een over-
gangsrecht. Dit zorgt ervoor dat studen-
ten die nu de studietoeslag ontvangen, 
recht houden op hun huidige toeslag 
tot het einde van het studiejaar. Vanaf 
het nieuwe studiejaar kan het zijn dat 
zij een ander bedrag ontvangen. Meer 
informatie over de studietoeslag staat 
op www.socialedienstdrechtsteden.nl 
(onder het kopje Nieuws). 

aam001
Notitie
Hier een punt achter plaatsen
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Naam  Geboren Datum uitschrijving

de Groot, RGC  18-06-1988  01-04-2022

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is 
bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend

De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd. De gemeen-
te heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen, zoals belasting-
dienst, uitkeringsinstanties, pensi-
oenfondsen en zorgverzekeraars. Deze 
wijziging heeft gevolgen voor voorzie-
ningen zoals toeslagen, uitkeringen, 
zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het 
niet eens met dit besluit? Stuur dan 
een bezwaarschrift naar het college van 
burgemeester en wethouders. Dit doet 
u binnen zes weken na de dag van deze 
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 8, 3300 AA 
Dordrecht. Uw bezwaarschrift is alleen 
geldig als u de volgende gegevens 
vermeldt: uw naam en adres; een 
duidelijke omschrijving van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt.

Daar kan je naar fluiten!

SCAN DE QR CODE 
EN DOWNLOAD DE APP

Download de Stop Intimidatie App 
en help mee om Dordrecht veiliger te maken
Nastaren, naroepen, sissen of zelfs gevolgd worden als je bent gepasseerd. Een 

angstig en bedreigend gevoel. Hier is sprake van (seksuele) straatintimidatie. Dit 

gedrag pas niet in onze gemeente en moet stoppen – daarom fl uiten wij daders 

spreekwoordelijk terug op hun gedrag. Inwoners van Dordrecht kunnen dit samen 

een halt toeroepen door de Stop Intimidatie App op hun mobiel te installeren en 

(anoniem) melding te maken van akelige opmerkingen en situaties. In de Dordtse 

straten, het uitgaansleven én openbare ruimtes, zoals de bieb of het zwembad. 

Elke melding brengt ons een stapje dichter bij een oplossing om straatintimidatie 

de laan uit te sturen. De melder hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten 

en de privacy is gegarandeerd beschermd. Download de app gratis via de Appstore 

(Apple) of Google Play (Android) en kom in actie. Wegkijken is niet langer een optie.

De afgelopen 12 maanden heeft 34% van de Dordtenaren 

een keer te maken heeft gehad met (seksuele) straat-

intimidatie.  Deze (jonge) vrouwen, (jonge) mannen en 

LHBTI+-personen hebben zich allemaal onveilig gevoeld 

in onze prachtige stad. De gemeente neemt dit zeer 

serieus. Wij willen dat dit een bespreekbaar onderwerp 

wordt tussen de Dordtenaren zodat we er samen tegen 

in actie kunnen komen. Daarom starten wij, met diverse 

maatschappelijk betrokken partijen, de campagne 

‘Straatintimidatie, daar kan je naar fl uiten!’ 

Op www.dordrecht.nl vertellen we hier meer over.

Basisregistratie Personen (BRP)

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als 
ingezetene uit de basisregistratie perso-
nen (art. 2.22 wet BRP)

Burgemeester en wethouders van Dor-
drecht hebben besloten de adresgege-
vens te wijzigen van:

Vaststelling beleidsregels 
studietoeslag Drechtsteden

Het Dagelijks Bestuur heeft op 13 juni 
2022 de ‘Beleidsregels Studietoe-
slag Drechtsteden’ vastgesteld. De 
beleidsregels treden op 1 april 2022 met 
terugwerkende kracht in werking. Met 
de beleidsregels wordt beoogd de uni-

formiteit in de uitvoering te bevorderen 
en mede daardoor de rechtsgelijkheid 
en rechtszekerheid van belanghebben-
den te vergroten. In de beleidsregels is 
onder andere de hoogte van de studie-
toeslag vastgesteld. Wilt u de beleidsre-
gels inzien, kijk dan op de website van 
de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Beleidsregels studietoeslag Drechtsteden

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

- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op het Frida Katz-erf 
ter hoogte van de zijgevel van Aletta 
Jacobs-erf 16;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Bomkade naast 
Prinsenstraat 1; 
- Aanwijzen van een parkeervak ten be-
hoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Rozenhof ter hoogte van 
huisnummer 31  (direct naast de reeds 
aanwezige laadpaal); 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Thorbeckeweg ter 
hoogte van huisnummer 148; 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Groenekruislaan ter 
hoogte van de zijgevel van Nijhofflaan 
128; 

- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op het 
Dudok-erf ter hoogte van huisnummer 
104;
- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Mauritsweg ter hoogte van huisnum-
mer 179. 

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 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 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. 

Verkeer

Dordrecht Kennisgeving 
ontvangst activiteitenbesluit 
milieubeheer Noordendijk 250 

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 Lijn-
baan 153 Dordrecht
Het gaat over het oprichten van een 
horecagelegenheid gelegen aan de 
Lijnbaan 153 te Dordrecht.
Locatie: Noordendijk 250 te 
Dordrecht
Datum ontvangst: 25 mei 2022
Deze melding is afgehandeld onder 

zaaknummer Z-22-409351.
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
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Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:  vergunning voor een 
warenmarkt op 18 december 2022  
Locatie: Sarisgang gemeente Dor-
drecht 
Datum besluit: 15 juni 2022 
Zaaknummer: Z-22-404496 

Omschrijving: ontheffing voor het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende 
drank 
Locatie: Noordendijk 148 Dordrecht 
Datum besluit: 13 juni 2022 
Zaaknummer: Z-22-409913 

Omschrijving: Ontheffing verstrekken 
zwak alcoholhoudende drank op 24 juni 
2022 
Locatie: Van Schendelstraat 24 te 
Dordrecht 
Datum besluit: 15 juni 2022 
Zaaknummer: Z-22-409395 

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.

Vergunning paracommercieel 
Burgemeester en Wethouders van Dor-
drecht maken bekend, dat zij ingevolge 
artikel 3 en 4 van de Drank- en Hore-
cawet voornemens zijn een vergunning 
te verlenen tot uitoefening van het 
horecabedrijf aan:

Omschrijving: Vergunning paracom-
mercieel sportkantine

Locatie : Zeehavenlaan 1A
Ontwerp besluit : 7 juni 2022
Zaaknummer : Z- 22-4409862

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 
22 juni 2022 gedurende zes weken ter 
inzage (tot en met 3 augustus 2022). 
Belanghebbenden kunnen gedurende 
de termijn van de terinzagelegging 
bij het College van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 8, 3300 AA 
Dordrecht, zienswijzen omtrent het 
ontwerpbesluit kenbaar.

Omgevingsvergunningen

Algemene plaatselijke verordening

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure  

Verleende omgevingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend:  
  
Activiteit: Brandveilig gebruik 
Voor: brandveilig gebruik Schuilenburg 
17    
Locatie: Schuilenburg 17   
Datum besluit: 16 juni 2022    
              
Inzage  
De beschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen 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.  

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

Beroep  
Tegen de beschikking kan door belang-
hebbenden, die zienswijzen naar voren 
hebben gebracht tegen de ontwerp-
beschikking of aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij dat 
niet hebben gedaan, beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM  Rotterdam. Op grond van arti-
kel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift 
ze weken. 
De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, 
vierde lid, van de Awb, aan met ingang 
van de dag na de dag waarop een 
exemplaar van de beschikking ter inzage 
is gelegd.

De beschikking treedt in werking met 
ingang van de dag na het einde van de 
beroepstermijn, tenzij voor deze datum 
beroep is ingesteld en ingevolge artikel 
8:81 van de Awb om een voorlopige 
voorziening is verzocht. 
Dat kan als onverwijlde spoed dat 
vereist. Een verzoek om voorlopige voor-
ziening dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 

De beschikking treedt dan niet in wer-
king voordat de Voorzieningenrechter 
een uitspraak heeft gedaan.  
           
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht

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: Phoenixring 12    
Datum besluit: 08 juni  2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw    
Locatie: Branco 95     
Datum besluit: 10 juni 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het aanpassen van de draagmuur    
Locatie: Driehoek 15     
Datum besluit: 13 juni 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een aanbouw 
aan de woning    
Locatie: Boogjes 185    
Datum besluit: 13 juni  2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een tijdelijke 
uitbreiding    
Locatie: Baanhoekweg 75     
Datum besluit: 15 juni 2022    
    
Activiteit: Bouw    
Voor: het bouwen van een woning    
Locatie: Piramide 3 (was Louisa’s 
Weelde kavel 48)    
Datum besluit: 15 juni  2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het achterdakvlak van de tussenwoning    
Locatie: Rudyard Kipling-erf 40      
Datum besluit: 15 juni  2022
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het bouwen van een schuur    
Locatie: Witte de Withstraat 72 H     
Datum besluit: 15 juni 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning    
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 257 
Datum besluit: 16 juni 2022     

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO    
Voor: het realiseren van een aanbouw 
aan de zijgevel van de woning    
Locatie: Tafelberg 87     
Datum besluit: 10 juni 2022    

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het realiseren van een aanbouw    
Locatie: Vijverweg 18     
Datum besluit: 13 juni  2022    

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het bouwen van een bedrijfsge-
bouw    
Locatie: Laan van Londen 140 en 160    
Datum besluit: 14 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het bouwen van een  bedrijfspand    
Locatie: Barnsteen 800 voorgeno-
men huisnummer Dordtse Kil II, 
kavel 1D     
Datum besluit: 15 juni 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het bouwen van een Tiny house    
Locatie: Dresselhuysstraat voorge-
nomen huisnr. 7     
Datum besluit: 15 juni 2022   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het bouwen van een woning    
Locatie: Piramide 1 (was Louisa’s 
Weelde kavel 50)     
Datum besluit: 15 juni  2022    
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg, Sloop    
Voor: Sloop/nieuwbouw 48 sociale 
huurwoningen Oudelandstraat/Poel-
wijkckstraat    
Locatie: Oudelandstraat / Poelwij-
ckstraat     
Datum besluit: 15 juni 2022    
    
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het bouwen van een loods    
Locatie: Haaswijkweg Oost 77 
Datum besluit: 16 juni  2022    
  
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het toevoegen van PV-panelen op 
het dak    
Locatie: Rozenhof 5     
Datum besluit: 16 juni 2022    
  
Activiteit: Inrit/Uitweg    
Voor: het realiseren van 3 uitritten ter 
ontsluiting van het parkeerterrein    
Locatie: Noordendijk 250     
Datum besluit: 14 juni 2022    
   
Activiteit: Kap    

Voor: het vellen of doen vellen van 
een houtopstand (Fraxinus (es)) op de 
erfgrens van het achtererf    
Locatie: Singel 197    
Datum besluit: 15 juni 2022    
  
Activiteit: Reclame    
Voor: 3 mei het plaatsen van reclame op 
de voorgevel    
Locatie: Laan van Londen voorgeno-
men huis nrs. 140 en 160     
Datum besluit: 14 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 
Algemene 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 plaatsen van een overkapping 
in de tuin over het terras    
Locatie: Indus 24 te Dordrecht    
Datum besluit: 14 juni  2022    
  
Activiteit: Werk of werkzaamheden 
uitvoeren    
Voor: het verlengen van de dam met 
een duiker    
Locatie: Zeedijk 8     
Datum besluit: 14 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 
Algemene 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: het realiseren van een dakopbouw 
op de hoekwoning     
Locatie: Meranti 185     
Datum besluit: 14 juni 2022     
    
Activiteit: Bouw     
Voor: het realiseren van een aanbouw 
aan de zijgevel van de hoekwoning     
Locatie: Meranti 185      
Datum besluit: 15 juni 2022     
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het realiseren van 31 apparte-
menten     
Locatie: W.H. Vliegenstraat      
Datum besluit: 14 juni 2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. een onderwijs-
functie en het wijzigen van de draairich-
ting van de hoofdentree     
Locatie: Calandstraat 41      
Datum besluit: 15 juni 2022  
   
Activiteit: Bouw, Monument     
Voor: het verbouwen van de pastorie tot 
3 woningen     
Locatie: Voorstraat 118      
Datum besluit: 10 juni 2022     
    
Activiteit: Bouw, Monument     
Voor: het bouwen van een bijgebouw 
aan de achterzijde van de woning    
Locatie: Noorder Elsweg 1      
Datum besluit: 15 juni 2022     
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Activiteit: Bouw, Reclame     
Voor: het plaatsen van een handelsre-
clame aan de gevel van de winkel     
Locatie: Van Eesterenplein 23   
Datum besluit: 14 juni 2022     
        
Activiteit: Inrit/Uitweg     
Voor: het verplaatsen van een inrit     
Locatie: de Oude Beerpoldersekade      
Datum besluit: 15 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 plaatsen van zonnepanelen 
op dak   
Locatie: Stooplaan 1    
Datum ontvangst: 03 mei 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een wijziging in 
de raamstijlen Wantijhof   
Locatie: Touwslagersstraat 16    
Datum ontvangst: 01 maart 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van 2 appartemen-
ten   
Locatie: Kromhout 161    
Datum ontvangst: 30 juli 2021   
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het plaatsen van een naamplaatje 
aan een bankje   
Locatie: Slangenburg 5    
Datum ontvangst: 04 mei  2022   
 
Activiteit: Brandveilig gebruik 
Voor: het realiseren van een tijdelijke 
nachtopvang Leger des Heils   

Locatie: Marconiweg 8    
Datum ontvangst: 26 augustus 2021   
 
Activiteit: Brandveilig gebruik 
(vergunning), Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan voor nacht-
opvang   
Locatie: Marconiweg 8    
Datum ontvangst: 09 februari 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 plaatsen van 2 dakkapellen 
op het achter- en voordakvlak van de 
woning   
Locatie: Burg de Roostraat 6    
Datum ontvangst: 03 juni 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Aletta Jacobs-erf 83    
Datum ontvangst: 10 juni 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een tuinhuis   
Locatie: Hazelaarlaan 21    
Datum ontvangst: 10 juni  2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het uitvoeren van werkzaamheden 
voor het aanbrengen van energiebespa-
ringsmaatregelen aan de woningen   
Locatie: Magnoliastraat, Plata-
nenlaan, Goudenregenstraat en 
Seringenstraat    
Datum ontvangst: 10 juni  2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Toutenburg 98    
Datum ontvangst: 10 juni  2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor:  het maken van een nokverhoging 
en het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning   
Locatie: Lodewijkstraat 33    
Datum ontvangst: 13 juni  2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Arentsburg 83    
Datum ontvangst: 13 juni 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: wijziging eerder verleende ver-
gunning   
Locatie: Spuiweg 21    
Datum ontvangst: 14 juni 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van eenTiny house 
op eigen grond   
Locatie: Rijksstraatweg 172    
Datum ontvangst: 14 juni  2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het achterdakvlak van de woning   
Locatie: Slangenburg 262    
Datum ontvangst: 15 juni 2022   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het bouwen van een integraal 
kind-centrum en gymzaal   
Locatie: Heimerstein 36    
Datum ontvangst: 07 juni 2022   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor: het bouwen van een fietsenstal-
ling   
Locatie: Dresselhuysstraat 25    
Datum ontvangst: 09 juni  2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het realiseren van een verbouwing 
van de bestaande schuur tot woning   
Locatie: Kromhout 161    
Datum ontvangst: 13 juni 2022   

Activiteit: Bouw, Monument   
Voor: een wijziging op de op 27 januari 
2020 verleende splitsingsvergunning   
Locatie: Spuiweg 77   
Datum ontvangst: 09 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument   
Voor: het renoveren van het pand   
Locatie: Bagijnhof 72 A  
Datum ontvangst: 10 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop   
Voor: het vervangen van het glas en 
het vernieuwen van de kozijnen van de 
achtergevel op de 1e en 2e verdieping   
Locatie: Wijnstraat 66   
Datum ontvangst: 10 juni 2022   
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan   
Locatie: P.A. de Kok-plein 107    
Datum ontvangst: 10 juni 2022   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van twee 

houtopstanden   
Locatie: de van Leeuwenhoekweg 
nabij huisnummer 25   
Datum ontvangst: 03 juni 2022   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand ( acer pseudoplatanus ))   
Locatie: Kromhout 89    
Datum ontvangst: 09 juni 2022   
 
Activiteit: Roerende zaken   
Voor: het plaatsen van 2 Biomassa 
ketels   
Locatie: Bunsenstraat 72    
Datum ontvangst: 12 juni 2022   
 
Activiteit: Weg aanleggen of ver-
anderen, Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   
Voor: het realiseren van de herinrichting 
IP Dordts Buiten   
Locatie: Dordts Buiten, kadastraal 
perceel Q 10295    
Datum ontvangst: 13 juni  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, 
22 juni 2022  


