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Meerdere locaties in Dordrecht zetten hun deuren open. Hier kun je naartoe komen 
om warm te zitten, anderen te ontmoeten of te werken. Bijna alle locaties zijn van 
15 november tot en met 31 maart open van 09.00 uur tot 22.00 uur voor 7 dagen 
in de week. Alleen de Bibliotheek kent andere tijden. De Stadsbibliotheek is op 
doordeweekse dagen vanaf 09.30 uur open en op zaterdag vanaf 10.00 uur. Tot 1 
december is de Stadsbibliotheek op zondag gesloten. Daarna is de bibliotheek elke 
zondag open vanaf 10.00 uur. 

De volgende locaties zijn open:
Locatie Adres
De Admiraal Admiraalsplein 168, Dordrecht
De Wijkhaven Maasstraat 25, Dordrecht
Cultureel centrum Sterrenburg Dalmeyerplein 10, Dordrecht
De Stoof De Savornin Lohmanweg 100, Dordrecht
De Koloriet Jacob Marisstraat 70, Dordrecht
De Stadsbibliotheek 
(aangepaste openingstijden) Groenmarkt 153, Dordrecht

De locaties kunnen nog uitbreiden of aangepast worden in tijden. 
Kijk voor de actuele lijst met locaties op www.dordrecht.nl/warmeplekken

Op sommige locaties kan je meedoen aan activiteiten. 
De medewerkers op de locaties vullen dit zelf in en geven hierover informatie.

Vrijwilligers gezocht
We zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen op de warme ontmoetingsplek-
ken. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via dordthelpt@samendordt.nl

Warme ontmoetingsplekken 
tijdens de koudere dagen

De prijs van energie is hoog. Voor veel 
mensen is het te duur om hun huis 
te verwarmen, zeker als zij veel thuis 
zijn. Gemeente Dordrecht wil niet dat 
inwoners in de kou komen te zitten. 
Daarom openen verschillende locaties 
in de stad hun deuren als warme 
ontmoetingsplekken. Alle Dordtena-
ren zijn hier van harte welkom. Zo 
bespaar je op de energiekosten van 
je eigen woning.

Stem op je favoriete organisatie via www.inzet078.nl

In huis kunt u flink op energie 
besparen. Dat is goed voor uw por-
temonnee, uw woonplezier en het 
klimaat. De gemeente Dordrecht 
heeft voor huurders nog  een aantal 
cadeaubonnen van 70 euro. Deze 
gratis bon kunt u gebruiken om 
energiebesparende producten te 
kopen. Zoals LED lampen, radiator-
folie of tochtstrips. Zo maakt u uw 
huis energiezuiniger. 

U kunt deze cadeaubon besteden bij 
één van de deelnemende webshops. Of 
bij een bouwmarkt bij u in de buurt. Kijk 
voor meer informatie en het aanvragen 

van de bon op www.regionaalenergielo-
ket.nl/dordrecht/cadeaubon. Wees er 
snel bij, want op is op!

Meer informatie over hoe u nog meer 
energie kunt besparen vindt u www.
slimenergiebesparendordrecht.nl 

Laatste kans om uw energie-
toeslag voor 2022 aan te vragen

De hoogte van de energietoeslag hangt 
af van de hoogte van het inkomen:
• Bij een inkomen tot 120 procent van 
het sociaal minimum is de energietoe-
slag 1.300 euro 
• Bij een inkomen tussen 120 procent 
en 130 procent van het sociaal mini-
mum is de energietoeslag 600 euro.

Wanneer en hoe aanvragen?
U kunt tot 31 december 2022 een 
aanvraag doen op de website van de 
Sociale Dienst Drechtsteden: www.
socialedienstdrechtsteden.nl. Inwoners 
die een bijstandsuitkering ontvangen, 
hebben de eenmalige energietoeslag al 
ontvangen. Dat geldt ook voor de men-
sen aan wie de gemeentebelastingen 

zijn kwijtgescholden. 

Energietoeslag 2023
Ook in 2023 keren gemeenten weer een 
energietoeslag uit aan inwoners met 
een laag inkomen. Informatie hierover 
volgt begin 2023.

Meer weten?
Op de website socialedienstdrechtste-
den.nl vindt u uitgebreide informatie 
over de eenmalige energietoeslag (vul 
in het zoekvenster bovenin het scherm 
‘aanvraag eenmalige zorgtoeslag’ in 
). Natuurlijk kunt u de Sociale Dienst 
Drechtsteden ook bellen op 078 770 
8910 of bezoeken aan de Spuiboulevard 
298 in Dordrecht.

Heeft u een laag inkomen en een hoge energierekening? Vraag dan 
energietoeslag aan voor 31 december 2022. De eenmalige energietoeslag is 
voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. 

Gratis energiebesparende 
producten voor huurders
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Naam             Geboren Datum uitschrijving

Ali, C    18-03-2019 07-10-2022

Ali, M    12-08-2021 07-10-2022

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 
personen (art. 2.22 wet BRP) 

Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te 
wijzigen van:

Bestuursdwang

Last onder bestuursdwang

Het college van de gemeente Dordrecht 
heeft op 9 november 2022 besloten om 
een last onder bestuursdwang op te 
leggen met betrekking tot een perso-
nenauto met het kenteken WR56 KGO 
afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, 
geplaatst op de Heysterbachstraat te 
Dordrecht. Het voertuig wordt geken-
merkt door 
Het hoge onkruid onder het voertuig wat 
er op wijst dat het voertuig al lange tijd 
stilstaat. Ook toont het interieur van het 
voertuig veel sporen van schimmel.

Verwijderen 
Dit voertuig wordt een week na bekend-
making van de weg verwijderd vanwege 
het handelen in strijd met artikel 5:6 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening 
Dordrecht.
 
Betaling kosten en afhalen voertuig
Na verwijdering kan de rechthebbende 
van het voertuig zich via telefoonnum-
mer 14078 melden bij Team Handhaving. 
Na overlegging van de eigendomspapie-
ren en betaling van de kosten, zijnde de 
ambtelijke voorbereidingskosten, de kos-
ten van het proces-verbaal van de over-
treding, de kosten voor het wegslepen 
en de stalling, kan de rechthebbende het 
bovengenoemde voertuig terugkrijgen.

Gevolgen niet ophalen voertuig
Wanneer het voertuig niet opgehaald 
wordt, dan wordt het dertien weken na 
deze bekendmaking door het bergings-
bedrijf verkocht. Mocht blijken dat de te 
maken kosten onevenredig zijn in ver-
houding tot de waarde van het voertuig, 
dan is de gemeente bevoegd het voertuig 
na een termijn van twee weken vanaf 
bekendmaking te laten vernietigen of te 
verkopen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit be-
sluit binnen zes weken na bekendmaking 
daarvan een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht. U wordt verzocht 
een kopie van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht mee te zenden. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 
bevat ten minste de naam en adres van 
de belanghebbende, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaarschrift is gericht en de gron-
den van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van het besluit niet. 
De indiener van het bezwaarschrift kan, 
als onverwijlde spoed dat gelet op de be-
trokken belangen vereist, een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzieningen-
rechter van sector bestuursrecht van de 
rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam.

Het besluit tot toepassing van bestuurs-
dwang kan opgevraagd worden bij de 
gemeente.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 8 november 2022 een 
standplaatsvergunning verleend voor:

- het verkopen van voedingsartikelen 
(brood, koek en banket) in de periode: 
elke woensdag in het gehele jaar 2023, 
tussen 08:00 uur en 13:00 uur. Op de 

standplaats Blauwweg te Dordrecht.
 
Ingevolge het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden die het hiermee niet eens 
zijn, hiertegen binnen zes weken na de 
datum van vergunningverlening bij het 
college een bezwaarschrift indienen. 

Het adres is: Postbus 8, 3300 AA Dor-
drecht. Overeenkomstig de wet moet 
het bezwaarschrift zijn ondertekend en 
bevat het tenminste de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waar-
tegen het is gericht en de gronden van 
het bezwaar.

Ventvergunningen

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 8 november 2022 een 
ventvergunning verleend voor:

- het verkopen van voedingsartikelen 
(gebraden kippen) in de periode: Maan-
dag t/m zaterdag in het gehele jaar 
2023, tussen 09:00 uur en 21:00 uur. 
- het verkopen van voedingsartikelen 
(gebraden kippen) in de periode: elke 
maandag, elke donderdag en zaterdag 
in het gehele jaar 2022, tussen 13:00 
uur en 18:00 uur. Op de standplaats 
Nolensweg te Dordrecht.

Ingevolge het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden die het hiermee niet eens 
zijn, hiertegen binnen zes weken na de 
datum van vergunningverlening bij het 
college een bezwaarschrift indienen. 
Het adres is: Postbus 8, 3300 AA Dor-
drecht. Overeenkomstig de wet moet 
het bezwaarschrift zijn ondertekend en 
bevat het tenminste de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waar-
tegen het is gericht en de gronden van 
het bezwaar.

Standplaatsvergunning

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten tot het:

- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de Vrie-
seweg ter hoogte van huisnummer 113 
(bij de ingang van de Clara Mariahof);
- Beperken parkeren gedeeltelijk op het 
trottoir op de Waterman en instellen 
parkeerverbod;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Javastraat ter hoogte 
van huisnummer 65;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op het Rudyard Kipling-erf 
ter hoogte van huisnummer 45; 
- Aanwijzen van een parkeervak ten be-
hoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Spuiboulevard ter hoogte 
van huisnummer 267 (direct naast de 
reeds aanwezige laadpaal); 
- Opheffen van een gereserveerde dien-
stenparkeerplaats op de Bankastraat 
naast Halmaheiraplein 4. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten staat 
op www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad, rubriek verkeersbesluit 
of –mededeling. Als u het niet eens 
bent met dit besluit, kunt u binnen zes 
weken na dagtekening ervan schriftelijk 
bezwaar maken bij het bestuursorgaan 

dat het besluit heeft genomen. U dient 
uw bezwaarschrift te richten aan: 
Het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht moet 
het bezwaarschrift ondertekend zijn. 
Verder moet het ten minste bevat-
ten: uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar maakt en de reden van uw 
bezwaar. Vermeld ook het telefoonnum-
mer waarop u overdag te bereiken bent.

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

Verkeer

Kennisgeving ontvangst melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer
Kerkeplaat 4T te Dordrecht

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

Activiteit: 
-Milieu (melding Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer). Voor het oprichten van een 
inrichting, zijnde een batterijsysteem.
Locatie: Kerkeplaat 4T te Dordrecht
Datum ontvangst: 5 augustus 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-417596.

Kennisgeving ontvangst activitei-
tenbesluit milieubeheer Sportcom-
plex Schenkeldijk 13 te Dordrecht
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 Activi-
teitenbesluit Schenkeldijk 13 Dordrecht
Het gaat over het veranderen van de 
inrichting, gelegen aan de Schenkeldijk 
13 te Dordrecht. De verandering betreft 
de aanleg van een derde padelbaan, (de 
twee andere banen zijn reeds gereali-
seerd).

Locatie: Sportcomplex Schenkeldijk 
13 te Dordrecht
Datum ontvangst: 2 november 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-417626.

Indien daaraan behoefte bestaat kunt u, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen inwinnen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 
078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de 
aandacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter 
heeft.

Milieu

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 8 november 
2022 een melding heeft ontvangen van 
voorgenomen saneringswerkzaamhe-
den ter plaatse van de locatie Greve-
lingenweg 1A, 3313 LB, Dordrecht. De 
melding is gedaan op grond van artikel 
39b, derde lid van de Wet bodembe-
scherming en artikel 6, eerste lid van 
het Besluit Uniforme Saneringen.
Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-22-417819.

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 burgemeester 
en wethouders van gemeente Dor-
drecht 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
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Er zijn vergunningen verleend voor: 
 
Omschrijving: vergunning horeca bedrijf 
Model A  The Kitchen Company B.V. 
Locatie: Dalmeyerplein 80 te ge-
meente Dordrecht 
Datum besluit: 03 november  2022 
Zaaknummer: Z-22-414937 
 
Omschrijving:17 t/m 22 november 2022 
het Tij Festival 
Locatie: van Maasstraat 11 tot 
aan Otto Dickeplein te gemeente 
Dordrecht 
Datum besluit: 3 november 2022 

Zaaknummer: Z-22-416152 
 
Omschrijving: het houden van een 
collecte van 2 t/m 8 april 2023 
Locatie: gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 3 november  2022 
Zaaknummer: Z-22-416953 
 
Omschrijving: 12 november het orga-
niseren van een intocht Sinterklaas om 
07.00-17.00 uur 
Locatie: Maartensgat te gemeente 
Dordrecht
Datum besluit: 8 november  2022 
Zaaknummer: Z-22-416802

Omschrijving: ontheffing verstrekken 
zwak alcoholhoudende drank op 5 
november 2022 
Locatie: Munt 5 te gemeente Dor-
drecht 
Datum besluit: 3 november  2022 
Zaaknummer: Z-22-417276 
 
Omschrijving: het exploiteren van 
een coffeeshop en gedoogverklaring 
verstrekken softdrugs 
Locatie: Wijnstraat 154 te gemeen-
te Dordrecht 
Datum besluit: 8 november  2022 
Zaaknummer: Z-22-411163 

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.

Algemene plaatselijke verordening

Omgevingsvergunningen

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: Bouw    
Voor: het wijzigen van de bestaande ver-
gunning voor de bouw van 29 woningen 
Oranjepark    
Locatie: Oranjepark    
Datum besluit: 03 november 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een tuinhuis    
Locatie: Rijksstraatweg 186-664    
Datum besluit: 03 november 2022 

Activiteit: Bouw  00254391  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning    
Locatie: Simon Vestdijk-erf 176    
Datum besluit: 04 november 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel in 
het voordakvlak van de woning    
Locatie: Marslaan 11    
Datum besluit: 04 november 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het vervangen van de galerijhek-
werken    
Locatie: Monarda 2-80    
Datum besluit: 07 november 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakopbouw    
Locatie: Palissander 347    
Datum besluit: 07 november 2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwkundig splitsen van de 
woning in 2 woningen    
Locatie: Patersweg 37 Dordrecht    
Datum besluit: 08 november 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het samenvoegen van twee 
woningen    
Locatie: Reeweg Oost 62-64 Dor-
drecht    
Datum besluit: 08 november 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een muurspa-
ring en toiletgroep    
Locatie: Voorstraat 180    
Datum besluit: 08 november 2022    

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    

Voor: het vervangen en wijzigen van de 
gevel    
Locatie: Leeghwaterstraat 6    
Datum besluit: 07 november 2022 

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het wijzigen van de functie maat-
schappelijk naar wonen    
Locatie: Kromhout 151    
Datum besluit: 08 november 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg  
Voor: het bouwen van een woning    
Locatie: Piramide 8 (was Louisa’s 
Weelde kavel 44) Dordrecht    
Datum besluit: 07 november 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Reclame, Sloop    
Voor: het verbouwen van The Movies tot 
Stadsbrasserie De Witt met filmhuis    
Locatie: Nieuwstraat 60    
Datum besluit: 03 november 2022   
  
Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: het aanleggen van een oprit    
Locatie: Vijverweg 10    
Datum besluit: 04 november 2022    
  
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of te doen vellen van 
drie houtopstanden (Fraxinus excelsior 
‘Diversifolia’ (es))    
Locatie: Abel tasmanstraat t.h.v. 
nr.11 Dordrecht    
Datum besluit: 08 november 2022   

Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of te doen vellen van 
één houtopstand (Fraxinus excelsior (es))    
Locatie: Hermann hesse-erf Dor-
drecht t.h.v. nr 30    
Datum besluit: 09 november  2022    
  
Activiteit: Monument  
Voor: het uitvoeren van onderhoud aan 
het voegwerk en schilderwerk    
Locatie: Steegoversloot 62    
Datum besluit: 07 november 2022    
  
Activiteit: Reclame    
Voor: het aanleggen van  een bewegwij-
zering voor een bedrijventerrein    
Locatie: Malachiet 530    
Datum besluit: 08 november 2022     

Activiteit: Bouw, Reclame  
Voor: het verbouwen van het pand    
Locatie: Sikkelstraat 3 
Datum besluit: 10 november 2022    
     
Activiteit: Brandveilig gebruik (ver-
gunning) (Uitgebreid)
Voor: vergunning brandveilig gebruik    
Locatie: Egstraat 10 Dordrecht    
Datum besluit: 10 november  2022

Inzage  
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op te vragen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan 
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Voor informatie over het opvragen van 
de stukken kunt u bellen naar (078) 770 
85 85.

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 Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
  
Ontwerpbesluiten ter inzage  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO, Kap, Monument, Sloop 
Voor: het realiseren van een stadskloos-
ter in het voormalige Leprooshuis    
Locatie: Vriesestraat 115 te Dordrecht    
Datum ter inzage legging: 17 november 
2022

Inzage  
De ontwerpbeschikking en andere 
ter zake zijnde stukken liggen van 17 
november 2022 tot en met 29 december 
2022 ter inzage in het Stadskantoor, 
Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De 
stukken kunnen worden ingezien met of 
zonder afspraak op:
- 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 wet-
houders van Dordrecht, namens dezen 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna zullen wij een definitief besluit 
opstellen waartegen belanghebbenden 
beroep kunnen instellen. Wij maken u 
erop attent dat slechts beroep tegen de 
uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is 

ingebracht tegen de ontwerpbeschikking 
en men belanghebbende is.
           
Verleende onttrekking- 
en splitsingsvergunningen     
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Dordrecht maken bekend dat zij 
de volgende onttrekkings- en splitsings-
vergunningen hebben verleend:     

Voor: het splitsen van het pand in 10 
appartementsrechten   
Locatie: Voorstraat 280  / Korte 
Breehof 28-36      
Datum besluit: 03 november 2022    
  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag omgevingsver-
gunningvrij hebben verklaard: 
 
Activiteit: Bouw    
Voor: het uitbouwen van de berging aan 
de voorzijde ten behoeve van verruiming 
entree    
Locatie: Dubbelsteynlaan West 53 A 
te Dordrecht    
Datum besluit: 10 november  2022    
   
Inzage  
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op te vragen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Voor 
informatie over het opvragen van de 
stukken kunt u bellen naar 
(078) 770 85 85.

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 Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 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 uitbreiden van het bedrijfspand    
Locatie: Jacobus Lipsweg 130     
Datum besluit: 03 november 2022     

Activiteit: Bouw     
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak aan het voor- en achterkant van 
de hoekwoning    
Locatie: Oranjelaan 85     
Datum besluit: 08 november 2022     
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een kleine verti-
cale windmolen op de schuur    
Locatie: Frans Lebretlaan 58 te 
Dordrecht     
Datum besluit: 09 november  2022     

Activiteit: Inrit/Uitweg     
Voor: het realiseren van een uitweg  
Locatie: Karel Lotsyweg Dordrecht     
Datum besluit: 07 november 2022     
       
Activiteit: Kap     
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (Prunus))    
Locatie: Singel 87     
Datum besluit: 08 november 2022    

Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een omgevingsvergunning
Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-
land, maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlen-
gen met een beslistermijn van zes 
weken:  

Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van Mezzanine 
vloeren in de nieuwe magazijn    
Locatie: Baanhoekweg 40 te Dor-
drecht    
Datum besluit: 08 november 2022  
  
Tegen de hiervoor genoemde aanvra-
gen kan op dit moment geen bezwaar 
of beroep worden ingediend. Dat kan 
pas nadat Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland over deze aanvraag hebben 
beslist. Die beslissing wordt eveneens 
bekend gemaakt.
             
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
de volgende aanvraag voor een omge-
vingsvergunning is ingetrokken: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van bamboe panelen 
aan de bestaande dakterras omheining  
Locatie: Arentsburg 121   
Datum ontvangst: 04 november 2022   
 
Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het achterdakvlak bij een asymmetri-
sche kap boven in het dakvlak van de 
tussenwoning  
Locatie: Joke Smit-erf 103    
Datum ontvangst: 09 oktober 2022

aam001
Notitie
l

aam001
Notitie
l

aam001
Notitie
zes



Gemeentenieuws
16 november 2022

4

Activiteit: Kap 
Voor: het vellen of te doen vellen van 
één houtopstand (Acer saccharinum) ( 
Zilveresdoorn)),  
Locatie: Openbare boom tegen Bor-
neostraat nr. 19    
Datum ontvangst: 21 oktober 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 zonnepanelen 
rondom het dakraam   
Locatie: Oranjepark 47   
Datum ontvangst: 28 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het samenvoegen van twee 
woningen   
Locatie: Reeweg Oost 62-64 Dor-
drecht   
Datum ontvangst: 03 november 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van bamboe panelen 
aan de bestaande dakterras omheining   
Locatie: Arentsburg 121   
Datum ontvangst: 04 november 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van 5 zonnepanelen 
op het dak   
Locatie: Binnen Walevest 6   
Datum ontvangst: 04 november 2022   
 

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak van het huis   
Locatie: Buiten Walevest 11   
Datum ontvangst: 04 november 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van een depot voor 
opslag materialen   
Locatie: Maasstraat Dordrecht   
Datum ontvangst: 04 november 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel in 
het voordakvlak   
Locatie: Zinnia 2   
Datum ontvangst: 06 november 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakterras 
overkapping   
Locatie: Werf van Schouten 160   
Datum ontvangst: 07 november 2022   

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorgevel van de woning   
Locatie: H Roland Holst-erf 215  
Datum ontvangst: 09 november  2022   

Activiteit: Bouw (Regulier) 00256720 
Voor: het intern verbouwen van het 
pand op de begane grond tot een 
woning   
Locatie: Binnen Walevest 157 te 
Dordrecht   
Datum ontvangst: 10 november 2022   
 

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan   
Locatie: Merwedestraat 5   
Datum ontvangst: 02 november 2022   
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het plaatsen van 3 romneyloodsen   
Locatie: Rijkstraatweg 60-62 Dor-
drecht   
Datum ontvangst: 03 november 2022   
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het realiseren van een tijdelijke 
pechhaven langs de A16   
Locatie: RW A16    
Datum ontvangst: 03 november 2022   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Werk of werkzaam-
heden uitvoeren  
Voor: het aanleggen van een overkluizing 
t.b.v. een ontsluiting van een perceel   
Locatie: Olivijn, Dordtse Kil III Dor-
drecht   
Datum ontvangst: 03 november 2022   

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het restaureren van de voorgevel 
kozijn   
Locatie: Vriesestraat 25   
Datum ontvangst: 04 november 2022   
 
Activiteit: Bouw, Reclame   
Voor: het vervangen van de handels-
naam t.b.v. de geldautomaat   
Locatie: Johan de Wittstraat 25   

Datum ontvangst: 03 november 2022   
 
Activiteit: Brandveilig gebruik (ver-
gunning) (Uitgebreid) 
Voor: brandveilig gebruik   
Locatie: Van Gendtstraat 2   
Datum ontvangst: 03 november 2022   

Activiteit: Reclame  
Voor: het plaatsen van een verlichte 
landmark aan de Rijksweg 16.   
Locatie: Laan van Barcelona 800   
Datum ontvangst: 04 november 2022
                 
Woningvormingsvergunning 
Dordrecht     
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende woningvormingsvergun-
ning hebben geweigerd
Voor: woningvormingsvergunning     

Locatie: Schrijversstraat 22 Dor-
drecht      
Datum besluit: 10 november 2022      

Inzage  
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op te vragen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Voor 
informatie over het opvragen van de 
stukken kunt u bellen naar 
(078) 770 85 85.

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 Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.     

Woningvormingsvergunning 
Dordrecht 
Ingediende woningvormings-
vergunningen aanvragen 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag voor een voor 
een woningvormingsvergunning hebben 
ontvangen

Voor: vergunning woningvorming 
Locatie: Javastraat 24  
Datum ontvangst: 04 november 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, 
woensdag 16 november 2022

Omgevingsvergunningen (vervolg)
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