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De heren Jeroen Verbueken (links op de foto) en Andrew Flohr (rechts op de foto) 

ontvangen beiden van burgemeester Kolff een erepenning Menslievend Hulpbetoon in 

brons. Zij hebben bij de woningbrand aan de Jacob Marisstraat 11 met gevaar voor 

eigen leven, samen een moedige actie ondernomen om de bewoners uit de woning te 

halen. Voor deze dappere daad ontvingen zij beiden deze bijzondere erepenning! 

Heb jij een mening? 
Doe ook mee, want jouw stem telt! Meld je aan via 
www.dordrecht.nl/jongerentop2022. Daar vind je ook 
het volledige programma. Aanmelden kan t/m 10 juni.

Wat is er zo bijzonder?
 •   Jongeren gaan in gesprek met leeftijdgenoten uit heel 

Nederland.
 •  De bijeenkomst wordt ingeleid door de burgemeesters 

van Dordrecht, Gouda en Delft – en je kunt ook vragen 
aan ze stellen.

 •  De uitkomsten worden opgeschreven en gepresen-
teerd aan burgemeesters en kinderburgemeesters die 
er echt mee aan de slag kunnen gaan.

 •  Je krijgt ook een uitnodiging voor 8 juli: de Nationale 
Vrije Stedenvergadering in Dordrecht. Daar kun je zelf 
in gesprek met politici over de toekomst.

Uitreiking Erepenningen 

Menslievend Hulpbetoon

Gft en etensresten
Uit tellingen blijkt dat er vooral nog veel 
gft en etensresten in het Dordtse afval 
zitten. Hier valt nog veel winst te beha-
len, want gft en etensresten zijn hele 
waardevolle grondstoffen. Zij vormen de 
basis voor groen gas en compost. 
Klokhuizen, aardappelschillen, kip-
penbotjes maar ook etensresten die 
overblijven na een maaltijd mogen net 
als tuinafval in de gft-bak. 

Plastic, blik en drinkpakken
Helaas zit er in ons restafval nog onge-
veer 20% plastic, blik en drinkpakken. 
Twijfelt u soms of iets in de plasticbak 
mag? Daar is een handig ezelsbruggetje 
voor. Stel jezelf 3 vragen: is het een ver-
pakking, is het leeg en komt het uit de 
keuken of badkamer? 3x ja? Dan hoort 
het bij plastic, blik en drinkpakken.

Papier en karton
We zijn goed in het scheiden van 
papier en karton. Toch gooien we af 
en toe nog weleens papier bij het res-
tafval. Denk aan de kassabonnetjes of 
notitieblaadjes. Het belangrijkste bij het 
scheiden van papier, is dat het schoon 
en droog moet zijn. Vuil papier, zoals 
zakdoekjes of pizzadozen met vetvlek-
ken, hoort bij het restafval. Schoon 
en droog papier is tot wel zes keer te 
hergebruiken.

Kijk voor meer informatie op 
www.hvcgroep.nl/restafval. 

De meeste Dordtenaren scheiden hun afval en dat doen dat steeds beter. 
Toch ziet HVC dat er in het restafval nog steeds veel materialen zitten die 
hier niet in thuishoren. Denk aan gft en etensresten, plastic verpakkingen, 
blik en drinkpakken, papier en textiel. Die materialen worden nog steeds 
samen met het restafval verbrand. Dat is jammer. 

Dit zit er in ons restafval

Wat vind jij belangrijk voor de 
straten en parken?
De straten, de pleinen en de parken 
noemen we de buitenruimte. De 
buitenruimte is heel belangrijk om fijn 
te wonen. De gemeente wil plannen 
gaan maken om de buitenruimte in De 
Staart-Oost te verbeteren. We willen 
daar graag jouw ideeën over horen. 
Daarom organiseert de gemeente een 
wijkbijeenkomst op 14 juni. 

Wijkbijeenkomst
Op de bijeenkomst kun je praten met 
medewerkers van de gemeente én met 

andere wijkbewoners. We beginnen 
om 18:00 uur met soep en brood en 
muziek. Daarna vertelt de gemeente 
welke ideeën er al zijn voor De Staart-
Oost. Dan gaan we met elkaar praten 
wat jij belangrijk vindt voor de bui-
tenruimte. Tot slot is er een gezellige 
infomarkt. 

Iedereen is welkom
Alle bewoners van De Staart-Oost zijn 
welkom op de wijkbijeenkomst. Dat 
betekent dat iedereen mag meepraten 
over de toekomst van de wijk. Ook 
kinderen! Voor hun is er een leuke 

kinderactiviteit. 

Wanneer: Dinsdagavond 14 juni, 
van 18.00 tot 21.00 uur
Waar: Woon- en zorgcentrum De 
Merwelanden, Haringvlietstraat 515

Meld je aan via de QR-code 
hierbovenof de website van de 
gemeente. Ook als je niet komt, 
maar wel op de hoogte wilt blijven.

Heb je nog vragen? Neem contact 
op met Wilma Wubben via e-mail 
whm.wubben@dordrecht.nl 

Op dinsdag 14 juni organiseert de gemeente een wijkbijeenkomst over de buitenruimte van De Staart-Oost. 
Alle bewoners van De Staart zijn vanaf 18:00 uur welkom in de grote zaal van Woon- en zorgcentrum De 
Merwelanden. Voor eten wordt gezorgd!

14 juni wijkbijeenkomst De Staart-Oost 

Praat mee over de buiten- 
ruimte van jouw wijk

Jongerentop 2022: elke stem telt!
Op zaterdag 18 juni organiseert Dordrecht de Jongeren-
top, een bijeenkomst waar jongeren uit heel Nederland 
tussen de 16 en 25 jaar met elkaar in gesprek gaan over 
4 thema’s: vrijheid, veiligheid, klimaat en wonen. Met 
behulp van gespreksleiders van het Nederlands Debat 
Instituut praten jongeren met elkaar, maar denken ze 
ook na over oplossingen voor de toekomst. 
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Openbare bekendmakingen

Bestemmingsplan

Vastgesteld bestemmingsplan ‘2e 
herziening Stadswerven, locatie 50 
kV gebouw’ ter inzage

Vastgesteld bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft op 10 mei 2016 
het bestemmingsplan Stadswerven 
vastgesteld. Het 50 kV gebouw heeft in 
dit bestemmingsplan de bestemming 
Bedrijf-Nutsvoorziening, het werd ge-
bruikt als schakelstation. Nu is het 50kV 
gebouw geen schakelstation meer en 
krijgt het een nieuwe functie. 
Het 50kV gebouw zal veranderen naar 
een woongebouw. Daarvoor is een 
hogere bouwhoogte nodig. Voor deze 
veranderingen passen wij het bestem-
mingsplan aan. De monumentale gevel 
blijft voor het grootste deel bewaard.
De gemeenteraad heeft het bestem-
mingsplan op 31 mei 2022 vastgesteld. 
U kunt dit bestemmingsplan vanaf 9 juni 
t/m 21 juli 2022 bekijken op 3 manieren:

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl 
U kiest voor NL.IMRO.0505.BP199Her-
z50kv-3001

• Op www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplan-
nen 
U kiest voor Vastgestelde bestemmings-

plannen en daarna Bestemmingsplan 2e 
herziening Stadswerven, locatie 50 kV 
gebouw

• In de hal van het Stadskantoor, Spui-
boulevard 300 te Dordrecht. De tijden 
waarop u welkom bent zijn: maandag 
t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur

Dit staat in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening. Het bestemmingsplan 
met bijlagen ligt voor zes weken voor 
iedereen ter inzage. 

Wilt u beroep indienen? U stuurt dan 
vóór 21 juli 2022 een brief naar:

Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Besluit hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders hebben 
een hogere geluidbelasting voor dit be-
stemmingsplan vastgesteld. Dit besluit 
kunt u ook bekijken. 
De waarden zijn vastgesteld op basis 
van de Wet geluidhinder. Het besluit ligt 
tegelijk met het bestemmingsplan ter 
inzage.

 Bestuursdwang

Last onder bestuursdwang
                                                                                    
Het college van de gemeente Dordrecht 
heeft op dinsdag 13 oktober 2020 beslo-
ten 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 nummer 147. 
 
Verwijderen
Dit voertuig wordt een week na deze 
bekendmaking van de weg verwijderd 
vanwege handelen in strijd met artike-
len 5:5 en 5:6 van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening 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 
belanghebbenden de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 
verzoeken een voorlopige voorziening 
(tijdelijke beslissing) te treffen. 

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Būgienė, B 03-09-1963 11-03-2022

Carrasquero, MA 14-11-1986 28-02-2022

Japenga, C 28-07-1971 11-03-2022

Oliveira Vieira, PJ 10-05-1992 15-02-2022

Schot, SCP 30-09-1995 15-02-2022

van der Zande, RJ 07-09-2005 15-02-2022

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.

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 

zij de volgende omgevingsvergunnin-
gen hebben verleend: 

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg, Milieu 
(vergunning), Reclame 
Voor: het bouwen van een DCB Energy 
Hub   
Locatie: Rijksstraatweg 124 
Datum besluit: 30 mei 2022

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 
Voor: handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening   
Locatie: Waterhoenstraat 58    
Datum besluit: 1 juni 2022   
    
          
Inzage 
De beschikking en andere ter zake 

zijnde stukken liggen ter inzage in het 
Stadskantoor, Spuiboulevard 300. 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 

Bodembescherming

College stemt in met resultaten van 
sanering Romboutslaan 40 

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 Romboutslaan 40 Dordrecht. 
Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-20-383051.

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 aan: 
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.

Melding voorgenomen sanerings-
werkzaamheden ter plaatse van de 
locatie Noordendijk 258 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens het college van burge-
meester en wethouders van gemeente 
Dordrecht bekend dat zij op 29 mei 
2022 een melding heeft ontvangen van 
voorgenomen saneringswerkzaamhe-
den ter plaatse van de locatie Noorden-
dijk 258 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-
409387.

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
Voor nadere inlichtingen kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies 
en Ondergrond, telefoon (078) 770 85 
85.
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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 artikel 6:7 van de Awb 
bedraagt de termijn voor het indienen 
van een beroepschrift zes weken. 

De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, 
vierde lid, van de Awb, aan met ingang 
van de dag na de dag waarop een ex-
emplaar 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 ver-
zoek om voorlopige voorziening dient te 
worden gericht aan de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM  Rotterdam. 

De beschikking treedt dan niet in wer-
king voordat de Voorzieningenrechter 
een uitspraak heeft gedaan. 
          

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 op 
het achterdakvlak van de woning   
Locatie: H Roland Holst-erf 205    
Datum besluit: 25 mei 2022
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Palissander 68    
Datum besluit: 25 mei 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een dakopbouw   
Locatie: Van Ravesteyn-erf 269    
Datum besluit: 25 mei 2022
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een dakopbouw   
Locatie: Van Ravesteyn-erf 270    
Datum besluit: 25 mei 2022
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het verbreden van de bestaande 
dakkapel   
Locatie: Zuidendijk 208    
Datum besluit: 25 mei 2022
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van een functie-
wijziging   
Locatie: Burgemeester de Raadt-
singel 93 C    
Datum besluit: 25 mei 2022
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het uitbreiden aan de achterzijde 
van de woning   
Locatie: Rijksstraatweg 135    
Datum besluit: 01 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, Inrit/Uitweg  
Voor: de nieuwbouw van een vrijstaan-
de woning   
Locatie: Grote Hondring Kavel B5 
Datum besluit: 26 mei 2022
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg  
Voor: het realiseren van een uitbreiding 
van de bedrijfshal   
Locatie: Opaal 50    
Datum besluit: 31 mei 2022
 
Activiteit: Bouw, Handelen in 
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg, 
Reclame  
Voor: het bouwen van een bedrijfshal 
met kantoor   
Locatie: Heliotroopring 880, ka-
dastraal perceel V 1903   
Datum besluit: 24 mei 2022
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het realiseren van onderhoud aan 
het dak   
Locatie: Nieuwe Haven 31    
Datum besluit: 30 mei 2022
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het verbouwen van het pand   
Locatie: Nieuwe Haven 48    
Datum besluit: 30 mei 2022
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het repareren van het dak   
Locatie: Oranjelaan 264    
Datum besluit: 01 juni 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen   
Locatie: Wolwevershaven 12    
Datum besluit: 30 mei 2022
 
Activiteit: Bouw, Reclame  
Voor: het plaatsen en gebruiken van 
een textielwasserette   
Locatie: S.M. Hugo van Gijnweg 2    
Datum besluit: 26 mei 2022

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: Tijdelijke opvang vluchtelingen 
Oekraïne.   
Locatie: Spuiboulevard 334    
Datum besluit: 1 juni 2022   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van 
een houtopstand (cipresboom) in de 
achtertuin   
Locatie: Stooplaan 32    
Datum besluit: 1 juni 2022   
 
Activiteit: Reclame  
Voor: het plaatsen van een steigerdoek/
reclame op de steiger   
Locatie: Bagijnhof 9    
Datum besluit: 26 mei 2022
 
Activiteit: Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  
Voor: het inrichten van het terrein 
rondom het VMBO   
Locatie: Groenezoom 400    
Datum besluit: 1 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. 

Tegen bovenstaande besluiten kan een 
belanghebbende op grond van de Al-

gemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift 
schorst niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht, tenzij bij of 
krachtens wettelijk voorschrift anders 
is bepaald. 

Een verzoek om schorsing van het 
bestreden besluit kunt u indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
          

Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen omgevings-
vergunningvrij hebben verklaard: 
 
Activiteit: Weg aanleggen of ver-
anderen  
Voor: Het aanbrengen van een HWA-ri-
ool in de Dubbeldamseweg Noord   
Locatie: Dubbeldamseweg Noord    
Datum besluit: 30 mei 2022
 
          
Ontwerpbesluit ter inzage 
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voorne-
mens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor de volgende activiteiten:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO
Voor: het bouwen van 2 vrijstaande 
woningen op de percelen kadastraal 
bekend sectie I, nummer 3018 
en nummer 3020
Locatie: nabij Visserstuin 192    
Datum verzonden: 25 mei 2022

Inzage 
De ontwerpbeschikking en andere ter 
zake zijnde stukken liggen van 2 juni 
2022 tot en met 14 juli 2022 ter inzage 
in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300. 
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.

Bezwaar 
Vanaf de dag van de ter inzage legging 
kan een ieder gedurende 6 weken 
schriftelijke of
mondelinge zienswijzen inbrengen 
bij burgemeester en wethouders van 
Dordrecht, namens dezen Omgevings-
dienst 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 beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking 
en men belanghebbende 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 
zes weken:  
    
Activiteit: Bouw  
Voor: het vervangen van een bestaande 
dakkapel in de voorgevel van de woning 
Locatie: Baron van Boetzelaerlaan 
54     
Datum besluit: 30 mei 2022 
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het veranderen en vergroten van 
het kantoor door het plaatsen van een 
dakopbouw aan de voorzijde  
Locatie: Vissersdijk Beneden 33     
Datum besluit: 27 mei 2022 
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het bouwen van een Tiny Loft  
Locatie: Dresselhuysstraat voorge-
nomen huis nr. 13
Datum besluit: 30 mei 2022 
   
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het bouwen van een loods  
Locatie: Haaswijkweg Oost 77     
Datum besluit: 31 mei 2022 
   
Activiteit: Inrit/Uitweg 
Voor: het aanleggen van een in-/uitrit  
Locatie: Voorstraat 50     
Datum besluit: 27 mei 2022

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van 12 
houtopstanden (1x taxus, 5x conifeer, 
5x haagbeuk, 1x es) in de achter- en 
zijerf 
Locatie: Singel 97     
Datum besluit: 31 mei 2022 
   
          
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn ingetrokken:

Activiteit: Bouw 
Voor: het realiseren van een beperkte 
uitbreiding van de bestaande paviljoen 
Locatie: Burgemeester de Raadt-
singel 2 A   
Datum ontvangst: 31 maart 2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning  
Locatie: Marnixstraat 1   
Datum ontvangst: 27 januari 2022  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 
Voor: het bouwen van een garage / 
hobbyruimte  
Locatie: Rechte Zandweg 14   
Datum ontvangst: 30 maart 2022 

Activiteit: Inrit/Uitweg 
Voor: het realiseren van een in-uitrit
Locatie: Puttenstein 18   
Datum ontvangst: 3 mei 2022

Activiteit: Monument 
Voor: het plaatsen van een rechte keu-
ken op de begane grond  
Locatie: Voorstraat 279   
Datum ontvangst: 24 mei 2022

Activiteit: Monument 
Voor: het vervangen van het dak  
Locatie: Voorstraat 279   
Datum ontvangst: 24 mei 2022

Activiteit: Reclame 
Voor: het plaatsen van een reclamebord  
Locatie: Malachiet 530   
Datum ontvangst: 18 mei 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 een dakopbouw  
Locatie: Albardaplantsoen 2   
Datum ontvangst: 31 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van drie kunstwer-
ken met thema Biesbosch  
Locatie: Baanhoekweg  
Datum ontvangst: 30 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het bouwen van een overkapping 
aan de garage  
Locatie: Burg de Roostraat 28   
Datum ontvangst: 30 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het vervangen van de kunststof 
gevelkozijn voor een hardhouten  
Locatie: Burgemeester Jaslaan 15   
Datum ontvangst: 24 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning  
Locatie: H Roland Holst-erf 124   
Datum ontvangst: 25 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het vernieuwen van de voorgevel 
kozijnen  
Locatie: Hooikade 13   
Datum ontvangst: 1 juni 2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het realiseren van een interne 
verbouwing winkelruimte  
Locatie: Johan de Wittstraat 15   
Datum ontvangst: 25 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het verbreden van de dakkapel op 
het voordakvlak van de woning  
Locatie: Joop den Uylstraat 65    
Datum ontvangst: 24 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het realiseren van een nokverho-
ging en het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning  
Locatie: Schotelstraat 43   
Datum ontvangst: 29 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het vervangen van de beschoeiing 
door een damwand met vlonder  
Locatie: Simon Vestdijk-erf 18   
Datum ontvangst: 24 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 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 plaatsen van transparante en 
wegschuifbare balkonbeglazing  
Locatie: Touwslagersstraat 4   
Datum ontvangst: 25 mei 2022

Activiteit: Bouw 
Voor: het aanbrengen van een vervan-
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gende constructie stabiliteitswanden  
Locatie: Van Eesterenplein 183   
Datum ontvangst: 23 mei 2022

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

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 
Voor: het realiseren van een aanbouw 
aan de achterzijde + een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning  
Locatie: Abeelstraat 91   
Datum ontvangst: 31 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, Handelen in strijd 
met regels RO 
Voor: het bouwen van een woning  
Locatie: Piramide 2 (was Louisa’s 
Weelde kavel 49) 

Datum ontvangst: 27 mei 2022

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning  
Locatie: Grote Hondring, kavel B4 
Datum ontvangst: 1 juni 2022  

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg 
Voor: het bouwen van een vrijstaande 
woning  
Locatie: Laan van Breats, ka-
dastraal perceel V 2792  
Datum ontvangst: 25 mei 2022

Activiteit: Bouw, Monument 
Voor: het plaatsen van een flexibele 
terras overkapping  
Locatie: Bleijenhoek 2   
Datum ontvangst: 31 mei 2022

Activiteit: Bouw, Monument 
Voor: het uitvoeren van werkzaamhe-
den en renoveren van het dak  
Locatie: Grotekerksbuurt 4   
Datum ontvangst: 1 juni 2022  

Activiteit: Bouw, Monument 
Voor: het plaatsen van dakinstallaties  
Locatie: Raamstraat, Bagijnhof en 
Lange Breestraat  
Datum ontvangst: 20 mei 2022

Activiteit: Bouw, Monument 
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het achterdakvlak van de woning  
Locatie: Theophile de Bockstraat 11   
Datum ontvangst: 25 mei 2022

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 

Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan  
Locatie: Blindeliedengasthuissteeg 
18   
Datum ontvangst: 31 mei 2022

Activiteit: Monument 
Voor: het vervangen van de ruiten  
Locatie: Blekersdijk 35   
Datum ontvangst: 25 mei 2022

Activiteit: Monument 
Voor: het vervangen van het dak  
Locatie: Voorstraat 279   
Datum ontvangst: 24 mei 2022

Activiteit: Monument 
Voor: het plaatsen van een rechte keu-
ken op de begane grond  
Locatie: Voorstraat 279   
Datum ontvangst: 24 mei 2022

Activiteit: Weg aanleggen of ver-
anderen 
Voor: Het aanbrengen van een HWA-ri-
ool in de Dubbeldamseweg Noord  
Locatie: Dubbeldamseweg Noord   
Datum ontvangst: 20 mei 2022

Activiteit: Werk of werkzaamheden 
uitvoeren 
Voor: het verlengen van de dam met 
een duiker  
Locatie: Zeedijk 8   
Datum ontvangst: 24 mei 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, 
8 juni 2022

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 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 sneltoetscri-

teria, 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 vergadering gepubliceerd op de web-

site van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de 

welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de 

Welstands- en Monumentencommissie te vinden.


