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Gaat het project met het schip 
tòch door? Natuurlijk!

Het centrum van Dordrecht is 
altijd een bezoekje waard. Gezellig 
winkelen, genieten op een terrasje 
of een wandeling maken. U kunt 
op verschillende manieren naar de 
binnenstad komen. Op de fiets of 
met het OV of met de auto.

Parkeergarage Veemarkt is nu definitief 
gesloten, maar er zijn nog 5 parkeer-
garages beschikbaar waar u kunt par-
keren: Spuihaven, Achterom, Riedijks-
haven, Visstraat en Drievriendenhof. 

Houd er wel rekening mee dat het hier 
op zaterdagen en bij evenementen erg 
druk kan zijn. 

Weeskinderendijk
U kunt uw auto ook gratis parkeren op 
het parkeerterrein Weeskinderendijk. 
Op zaterdagen vanaf 2 juli rijdt er 5x per 
uur een pendelbusje van het parkeer-
terrein naar bushalte Centrum aan de 
Johan de Wittstraat. Wandelen kan ook: 
het is een  kleine 15 minuten lopen 
naar de Spuiboulevard. Een andere 

mogelijkheid is uw auto neerzetten 
in parkeergarage Energiehuis en dan 
bus 10 nemen. Natuurlijk kunt u vanaf 
beide locaties ook altijd de (deel)fiets of 
(deel)scooter pakken.

De komende jaren bouwen we aan de 
nieuwe Spuiboulevard. Het wordt een 
mooie, prettige plek vlakbij het cen-
trum. Benieuwd naar de plannen voor 
de Spuiboulevard? En naar meer info 
over sluiting Veemarkt? Kijk op 
www.dordrecht.nl/spuiboulevard.

Zomerstop Gemeentenieuws
Bezoekt u het centrum? Hier kunt u parkeren.

In de zomer is er vanuit de gemeente minder nieuws dan in andere 
maanden. Daarom nemen we in deze periode geen nieuwsartikelen 
in het Gemeentenieuws in Dordt Centraal op. De openbare bekend-
makingen blijven de komende maanden wel wekelijks verschijnen in 
Dordt Centraal. In de zomerperiode blijft de gemeente u natuurlijk wel 
informeren. Onder andere via de website www.dordrecht.nl, en via ons 
Facebook, Twitter en Instagram accounts.

Het bijzondere evenement vindt 
plaats op zaterdag 17 september. 
Een prachtig spektakel waarin het 
verkoolde schip van kunstenaar Ed-
ward Clydesdale Thomson zijn reis 
begint in de museumtuin en eindigt 
in Het Hof van Nederland. En het 
hek van het museum dan? Het hek 
blijft ongeschonden.

Wilt u hier meer over weten? Dan zijn er 
verschillende momenten om hierover 
op de hoogte te blijven. Het project-
team organiseert namelijk allerlei leuke 
activiteiten waarop er iets te doen of te 
zien is in de Biesboschhal.

Zaterdag 9 juli pre-party!
Op zaterdag 9 juli bent u tussen 13.00 
en 17.00 uur van harte welkom op de 
pre-party van ‘rivier, boot, stad’. Op 
dit zomers feestje kunt u het schip 
bekijken en meer te weten komen over 
het kunstproject. Voor de kinderen is er 
een leuke workshop, er is live muziek en 
een hapje en drankje staan klaar. Kom 
gerust langs!

Zomeractiviteiten
Vanaf 9 juli en de hele maand augustus 
zijn er elke donderdag en vrijdag tussen 
10.00 en 16.00 uur activiteiten bij het 
schip. Loop gerust binnen en zie hoe 
de touwen en de trekgordels gemaakt 
worden. Of bekijk een kleine tentoon-
stelling. U kunt ook meehelpen met 
knopen in het atelier of gewoon even 
langs de kade kijken. Alle activiteiten en 
de pre-party zijn gratis.

Meer informatie over het kunstproject 
en het aanmelden (alleen of als groep) 
om het schip een stukje te slepen staat 
op www.rivierbootstad.nl.



Gemeentenieuws
29 juni 2022

2

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Abdullahi, YY  19-05-2021  22-04-2022

Hassan, N   13-03-2002  22-04-2022

Jardini, H   12-07-1995  28-03-2022

Ott, M   06-08-1981  19-05-2022

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.

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:

Bekendmaking verlenging 
camera¬toezicht Lijnbaangebied

De burgemeester van de gemeente Dor-
drecht heeft op 13 juni 2022 gebruikge-
maakt van zijn bevoegdheid op grond 
van artikel 151c van de Gemeentewet en 
artikel 2:77 van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening Dordrecht en hiermee 
cameratoezicht ingesteld tot 1 juni 2023 
in het Lijnbaangebied 

Nut en noodzaak van continuering van 
cameratoezicht in het gebied wordt voor 
de eindtermijn geëvalueerd. 

De stukken liggen tijdens de openings-
tijden ter inzage tot 4 augustus 2022 in 
de centrale hal van het Stadskantoor, 
Spuiboulevard 300 te Dordrecht. 

De stukken zijn ook in te zien via 
www.dordtveilig.nl. 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen tegen 
dit besluit binnen zes weken na de 
bekendmaking bezwaar instellen bij de 
burgemeester van Dordrecht, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift 
schorst niet de werking van het besluit. 
Degene die bezwaar heeft ingediend, 
kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de president 
van de rechtbank te Dordrecht, Postbus 
7003, 3300 GC Dordrecht. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Veiligheid & Kabinet 
telefoonnummer (078) 770 42 05. 

Algemene Plaatselijke VerordeningLast onder bestuursdwang    
                                                                                
Het college van de gemeente Dordrecht 
heeft op 10 mei 2022 besloten om een 
last onder bestuursdwang op te leggen 
met betrekking tot:

• Een personenauto, namelijk een 
Zwarte Alfa Romeo met kenteken  
82-LT-LX op het Suze Groeneweg-erf ter 
hoogte van nummers 140 welke sinds 
23-Augustus-2021, zonder te verplaat-
sen, geparkeerd staat.
Het voertuig is niet APK gekeurd sinds 
04-08-2018 en niet WAM verzekerd. 

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 telefoon-
nummer 14078 melden bij Team 
Handhaving. Na overlegging van de 
eigendomspapieren en betaling van de 
ambtelijke voorbereien, 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. 

Bestuursdwang

Gemeente Dordrecht, Roemer 
Visscherstraat 21 Dordrecht

Kennisgeving beschikking 
gelijkwaardige voorziening
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij het volgende hebben besloten:

Aanvraag:
Z-22-408681

Activiteit:
- Activiteitenbesluit milieubeheer, 
gelijkwaardige voorziening

Het betreft een verzoek voor het mogen 
plaatsen van een kleinere vetafschei-
der met een capaciteit van 0,5 liter 
per seconde, voor de inrichting ÖZ+KA 
Supermarkt gelegen aan de Roemer 
Visscherstraat 21 te Dordrecht.
Voor: Beschikking gelijkwaardigheid 
Roemer Vissherstraat 21 Dordrecht

Locatie: Roemer Visscherstraat 21 
Dordrecht
Datum besluit: 22 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 – 7708585 kunt u een 
afspraak maken.

Bezwaar
Deze beschikking wordt bekendgemaakt 
door toezending aan de aanvrager. Met 
ingang van de dag na de bekendma-
king treedt de beschikking in werking. 
Binnen zes weken met ingang van de 
dag na de bekendmaking kan bezwaar 
worden aangetekend bij burgemeester 
en wethouders van Dordrecht. Het 
indienen van een bezwaarschrift schorst 
de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening
Heeft de aanvrager of een andere be-
langhebbende een spoedeisend belang 
om de werking van deze beschikking te 
laten schorsen, dan kan om een voorlo-
pige voorziening worden verzocht bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Sector bestuursrecht, Post-
bus 50951, 3007 BM Rotterdam.

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.

De inwerkingtreding van de beschikking 
wordt slechts opgeschort indien op 
het verzoek om voorlopige voorziening 
daartoe is beslist door de Voorzienin-
genrechter.

Milieu Wet geluidshinder

Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Dordrecht 
maakt bekend dat het op 14 juni 2022 
heeft besloten toepassing te geven aan 
de artikelen 110a en volgende van de 
Wet geluidhinder. Ten behoeve van het 
bouwplan voor 48 woningen aan de Ou-
delandstraat en de Poelwijckstraat heeft 
het college hogere waarden vastgesteld. 
Het betreft hogere waarden voor geluid 
afkomstig van het wegverkeer. 
Dit besluit is gekoppeld aan het ver-
lenen van de omgevingsvergunning 
voor de bouw van de 48 woningen. 
Dit besluit is op 22 juni 2022 bekend 
gemaakt.

Het vaststellingsbesluit voor de hogere 
waarden ligt met bijbehorende stukken 
met ingang van vrijdag 1 juli 2022 
gedurende zes weken (t/m donderdag 
11 augustus 2022) voor een ieder ter 
inzage in de hal van het Stadskantoor. 

Bezwaar
Gedurende de termijn van terinzage-
ligging kan een belanghebbende een 
bezwaarschrift indienen tegen boven-
staand besluit. Het bezwaarschrift dient 
te worden gericht aan het college 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 Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

Voor meer informatie over de vast-
stelling van de hogere waarden kunt u 
contact opnemen met de heer E. Hoff, 
078 770 48 37, e.hoff@dordrecht.nl.

Het gebied bij het verbouwde 
regiokantoor aan de Noordendijk 
gaat op de schop. Wat nu nog een 
vervallen parkeerterrein is, wordt 
een gedeeltelijk autovrije buiten-
ruimte met een speelveld en veel 
groen.
 
Basisschool De Regenboog en kinder-
opvang SDK verhuizen binnenkort naar 
het oude regiokantoor. In wat nu Volt 
heet zijn sinds kort ook 58 woningen 
in gebruik. In het gebied komen in de 
toekomst nog meer woningen. In het 
voormalige 150 kV schakelstation aan 
Noordendijk 258 komen zo’n 52 wo-
ningen en ook aan de waterkant bij de 
Vlij verrijzen over een paar jaar nieuwe 
huizen.
 
Toegangsweg op andere plek
De meest in het oog springende ver-
andering is de verplaatsing van de weg 
die toegang geeft tot de Lijnbaan en het 
gebied rond het Energieplein. De ingang 
aan de Noordendijk verplaatsen we 30 
meter in de richting van de Oranje-
laan. Door deze verschuiving ontstaat 
direct naast het oude regiokantoor een 
groene, autovrije omgeving. Hier komen 

speelmogelijkheden voor kinderen in 
de buurt en een groene, schaduwrijke 
inrichting met zitplekken.
 
Speelveld en groen
Voor het groene veld werkt gemeente 
aan een ontwerp waar iedereen plezier 
van heeft. De kinderen uit de buurt 
kunnen er spelen, maar ook de school 
en opvang maken er gebruik van. Het 
wordt een combinatie van speelmoge-

lijkheden met bomen en ander groen.
 
Ook komen er nieuwe fiets- en voetpa-
den plus een nieuwe oversteekplaats op 
de Noordendijk. Niet alles wordt in één 
keer gedaan. Sommige werkzaamheden 
kunnen we pas uitvoeren na het vertrek 
van de brandweerkazerne.
 
Kijk voor meer informatie op 
www.stadswerven.nl

Werken aan een nieuwe weg en groene buitenruimte

Deze schets geeft een impressie van hoe het gebied er uit kan komen te zien. 
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Kennisgeving Besluit 
Uniforme Saneringen

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens het college van burge-
meester en wethouders van gemeente 
Dordrecht bekend dat zij op 20 juni 
2022 een melding heeft ontvangen van 
voorgenomen saneringswerkzaamhe-
den ter plaatse van de locatie Mari-
astraat 15 te Dordrecht. De melding is 
gedaan op grond van artikel 39b, derde 
lid van de Wet bodembescherming 
en artikel 6, eerste lid van het Besluit 
Uniforme Saneringen.
Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-22-410441.

Conform het Besluit Uniforme Sanerin-
gen kan in beginsel vanaf vijf weken en 
binnen twaalf maanden na ontvangst 
van de melding gestart worden met de 
saneringswerkzaamheden.

Namens het college van burgemees-
ter en wethouders van gemeente 
Dordrecht zal de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid binnen vier weken na 

ontvangst van de melding controleren 
of deze voldoet aan de eisen van het 
Besluit Uniforme Saneringen.

De mededeling aan de saneerder 
naar aanleiding van bovengenoemde 
controle is geen besluit in de zin van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Hiertegen kan dan ook geen bezwaar of 
beroep worden ingesteld. 

Indien u van mening bent dat de mel-
ding niet voldoet aan de eisen van het 
Besluit Uniforme Saneringen, kunt u 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
hierop wijzen.
Een dergelijke mededeling dient te 
worden gericht aan:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Unit Juridisch Advies en Ondergrond
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Inlichtingen
Meer inlichtingen kunt u verkrijgen 
via telefoon (078) 770 85 85. 

Bodembescherming

Gemeente Dordrecht, verleende 
omgevingsvergunning, uitgebreide 
procedure Pieter Zeemanweg 200 te 
Dordrecht

Kennisgeving beschikking
Z-21-386295

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

Activiteit:
- Bouw
- Milieu (vergunning)
voor: Omgevingsvergunning Milieu - 
Shredderinstallatie

Locatie: Pieter Zeemanweg 200 
te Dordrecht
Datum besluit: 20 juni 2022

Inzage
De beschikking en andere ter zake zijnde 
stukken liggen ter inzage en kunnen 
worden ingezien: - in het stadskantoor, 
Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, 
maandag, woensdagen vrijdag van 
09.00 - 12.00 uur en dinsdag en donder-
dag van 14.00 - 19.30 uur.

Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden, die 
zienswijzen naar voren hebben gebracht 
tegen de ontwerpbeschikking of aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen 
deze beschikking op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht een beroep-
schrift indienen binnen zes weken na 
de dag waarop deze ter inzage is gelegd. 
Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht (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. Daar-
voor is een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

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: Kap  
Voor: het kappen van 2 bomen
Locatie: Korte Scheidingsweg 27
Datum besluit: 22 juni 2022   

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Brittenburg 39   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Brittenburg 86   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het vervangen van de bestaande 
dakkapel op het voordakvlak van de 
woning
Locatie: Crayensteynstraat 11   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   

Locatie: H. Roland Holst-erf 124   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw 
boven op de keuken   
Locatie: Herradesstraat 21   
Datum besluit: 17 juni 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het uitbreiden van de 2 verdieping   
Locatie: Rusthout 15   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de hoekwoning   
Locatie: Simon Vestdijk-erf 78   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Titanlaan 6   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Vlietzicht 11   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Vlietzicht 9   
Datum besluit: 20 juni 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een zogenaamde 
groene wand tegen het Vogelnest   
Locatie: Vogelplein  
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een volledig 
transparante M-view balkonbeglazing   
Locatie: Werf van Gips 268   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een volledig 
transparante M-view balkonbeglazing   

Locatie: Werf van Gips 278   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een nokverhoging 
met dakkapel   
Locatie: Willem de Zwijgerlaan 23   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een aanbouw 
aan de woning   
Locatie: Boogjes 185  
Datum besluit: 13 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het plaatsen van 2 opslagsilo’s   
Locatie: Egstraat 1   
Datum besluit: 23 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 realiseren van een kantoor   
Locatie: Venuslaan 1   
Datum besluit: 21 juni 2022   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Werf van Schouten 110   
Datum besluit: 17 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het splitsen van het pand in 3 
appartementen   
Locatie: Adriaan van Bleijenburgs-
traat 3   
Datum besluit: 16 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het bouwen van een bijgebouw 
aan de achterzijde van de woning   

Locatie: Noorder Elsweg 1   
Datum besluit: 21 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het splitsen van de woning in 2 
woningen   
Locatie: Voorstraat 354   
Datum besluit: 20 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Sloop  
Voor: het verlengen van de bestaande 
drijvende steiger aan de Grote Appel-
steiger   
Locatie: Grote Appelsteiger   
Datum besluit: 21 juni 2022

Activiteit: Bouw, Sloop  
Voor: het realiseren van een drijvende 
steiger langs de Pottenkade   
Locatie: Pottenkade   
Datum besluit: 21 juni 2022   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
één houtopstand (Gliditsia triacanthos 
‘Inermis (valse Christusboom))   
Locatie: Van Godewijckstraat 13 
Datum besluit: 21 juni 2022   
 
Activiteit: Reclame  
Voor: het plaatsen van lichtreclame aan 
de voorgevel van het pand   
Locatie: Paul Krugerstraat 52   
Datum besluit: 21 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-

Omgevingsvergunningen

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

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Swar-
tenhondtstraat ter hoogte van de 
achterzijde van huisnummer 6;

-   Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Haringvlietstraat 
ter hoogte van huisnummer 263;

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op het Berlage-erf 
ter hoogte van huisnummer 100;

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Jupiterlaan 
ter hoogte van Callistolaan 1; 

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op het Rudyard 
Kipling-erf ter hoogte van huisnum-
mer 157; 

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Balistraat ter 
hoogte van huisnummer 40/42; 

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 

elektrische auto’s op het Westerdiep 
tegenover huisnummer 51; 

-   Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Indus ter hoogte 
van huisnummer 32; 

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Bosboom 
Toussaintstraat ter hoogte van huis-
nummer 21; 

-   Instellen van een stopverbod in de 
Tulpstraat ter hoogte van het brand-
weerhek; 

-   Het verbeteren van de verkeerscir-
culatie op de kruising Zuidendijk/
Smitsweg door het instellen van 
eenrichtingsverkeer. 

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
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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 kapschuur in 
de achtertuin   
Locatie: Cascade 32  
Datum besluit: 22 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een nieuwe 
fundering voor een grotere uitbouw   
Locatie: Van Limburg Stirumplant-
soen 2   
Datum besluit: 17 juni 2022   
                     
Verleende splitsingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende splitsingsvergunningen 
hebben verleend:    
    
Voor: het splitsen van het pand in 3 
appartementsrechten 
Locatie: Tesselschadestraat 89    
Datum besluit: 20 juni 2022     
    
Voor: het splitsen van het pand in 31 
appartementsrechten 
Locatie: Van Godewijckstraat 15-17     
Datum besluit: 21 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. 
             
Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Dordrecht maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen 
om omgevingsvergunning te verlengen 
met een beslistermijn van zes weken:   
   
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
aan de achterzijde van de woning 
Locatie: Kasperspad 16    
Datum besluit: 17 juni 2022    
         
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het bouwen van een Tiny House 
Locatie: Dresselhuysstraat, kavel 11, 
Crabbehof  
Datum besluit: 17 juni 2022    
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het bouwen van een fietsenstalling 
Locatie: Dresselhuysstraat 25  
Datum besluit: 17 juni 2022       
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg    
Voor: de nieuwbouw van een vrijstaande 
woning 
Locatie: Grote Hondring 
Datum besluit: 17 juni 2022    
   
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
Locatie: Nieuwe Haven 46    
Datum besluit: 22 juni 2022          
          
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
de volgende aanvraag voor een omge-
vingsvergunning is ingetrokken:

Activiteit: Kap 
Voor: het vellen of doen vellen van twee 
houtopstanden  
Locatie: Van Leeuwenhoekweg  
Datum ontvangst: 3 juni 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 prefab aanbouw 
niet hoger dan eerste bouwlaag  
Locatie: Almstein 21  
Datum ontvangst: 21 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een opbouw op 
de woningen  
Locatie: Chico Mendesring 610 en 
612  
Datum ontvangst: 16 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning  
Locatie: Frederika Meyboomhof 8  
Datum ontvangst: 17 juni 2022  

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak  
Locatie: Groenedijk 3  
Datum ontvangst: 21 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak van de woning  
Locatie: Hallincqlaan 30  
Datum ontvangst: 21 juni 2022  

Activiteit: Bouw  00250246
Voor: het verzoek om wijziging van het 
bestemmingsplan  
Locatie: Kromhout 151  
Datum ontvangst: 20 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een dakterras  
Locatie: Nieuwstraat 97  
Datum ontvangst: 20 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakop-
bouw  
Locatie: Palissander 347  
Datum ontvangst: 22 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak van de woning  
Locatie: Slangenburg 263  
Datum ontvangst: 18 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een helidek 
voor offshore trainingen  
Locatie: Spinel 100  
Datum ontvangst: 22 juni 2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een openbare 
fototentoonstelling “Legale Liefde”  
Locatie: Spuiboulevard 300  
Datum ontvangst: 20 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen van een distributie 
centrum Lighthouse  
Locatie: van Leeuwenhoekweg 33  
Datum ontvangst: 17 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op 
het achterdakvlak van de woning  
Locatie: Varkenmarkt 43  
Datum ontvangst: 21 juni 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen en veranderen aan 
bestaande bouwwerken  
Locatie: Wieldrechtseweg 39  
Datum ontvangst: 21 juni 2022  

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het vervangen van de bestaande 
ramen door dubbele beglazing
Locatie: Wijnstraat 7  
Datum ontvangst: 19 juni 2022

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het Instandhouden van de termijn 
van het bestaande woongebouw voor 
noodopvang  
Locatie: Oudendijk 69  
Datum ontvangst: 21 juni 2022  
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van een 

houtopstand (Populus trichocarpa) op 
het eiland achter volière  
Locatie: Park Merwestein, op eiland 
achter volière
Datum ontvangst: 21 juni 2022  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstan (Sambucus nigar))  
Locatie: Pelserstraat 60
Datum ontvangst: 21 juni 2022  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (Populus nigra ‘Italica’)
Locatie: Willem Dreeshof, schuin 
achter nummer 84
Datum ontvangst: 21 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, 
29 juni 2022

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 Monumentencommissie. De grote (voltallige) 
commissie behandelt in principe de aanvragen van complexere bouwplannen; 
van beschermde monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten en 
bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezichten vallen. 

Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en 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 getoetst aan de zogenoemde sneltoetscrite-

ria, die in de Welstandsnota zijn opgenomen.

Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vinden door-

gaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stadskantoor. De agenda 

wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de 
gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstands-
nota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- 

en Monumentencommissie te vinden.


