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Waar geeft Dordrecht in 2023 het geld aan uit? Dat staat in de begroting 2023. In het politiek akkoord van 
deze collegeperiode staan vijf thema’s, de zogeheten focuspunten. Daar geven we meer geld aan uit. 
Deze week aandacht voor Veilige, leefbare en levendige stad.

Begroting 2023

Veilige, leefbare 
en levendige stad
Een aantrekkelijke, leefbare en veilige stad is vooral een 
stad waarin je prettig en aangenaam leeft; met veilige 
wijken waarin Dordtenaren zich op hun gemak voelen. 
Wie zich veilig voelt, heeft meer vertrouwen in zichzelf, 
in anderen en in de toekomst.

De overlast die inwoners op straat ervaren pakten we al aan in het gebied Lijnbaan 
en in het gebied Kromhout. Daar ervaren inwoners nu minder overlast. Wij gaan er daarom mee door. Vanaf 2023 kunnen 
handhavers in dienst komen van de gemeente. We breiden ook het aantal handhavers uit en zorgen dat zij beter zichtbaar 
en aanspreekbaar zijn.
 
Straatintimidatie
Beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend gedrag op straat kunnen het gevoel van veiligheid en vrijheid ernstig aan-
tasten. Dat moeten we niet accepteren. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze stad. In Dordrecht accepteren we 
geen enkele vorm van straatintimidatie.
 
Samen met hulpverleners gaan we meer doen om mensen te helpen die meerdere problemen tegelijkertijd hebben. 
En we gaan meer aandacht geven aan het helpen van mensen met onbegrepen ge-
drag. We voeren acties en campagnes uit om jongeren op het rechte pad te hou-
den. En met wijkprogramma’s brengen we in beeld hoe het gaat met een buurt of 
wijk, waar knelpunten zijn en op welk gebied. Met het stadsdeel Dordt West doet 
Dordrecht mee aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit pro-
gramma is bedoeld om de meest kwetsbare wijken in Nederland veiliger te maken 
en prettiger om in te wonen. 

Begroting 2023
Dit zijn een paar voorbeelden. Bent u benieuwd waar gemeente Dordrecht nog 
meer het geld aan uitgeeft? Lees meer op dordrecht.begroting-2023.nl of scan de 
QR-code met uw telefoon.

Afgelopen vrijdag lanceerde gemeente Dordrecht de korte film ‘Gun je mij’. 
De film laat zien wat straatintimidatie is en hoe mensen hier last van hebben. 
De film is gemaakt door Theater Tortilla en ingesproken door spoken artist 
Amara van der Elst. Benieuwd? Bekijk de video via onderstaande QR code. 

De korte film ‘Gun je mij’ 
over straatintimidatie

Iemand die naar je staart, sist, nafluit, 
iets naroept of je volgt. Heb jij je op 
straat of in openbare ruimtes hierdoor 
wel eens onveilig, angstig of bedreigd 
gevoeld? Dan heb jij last gehad van 
straatintimidatie. Dit gedrag past niet 
binnen gemeente Dordrecht en moet 
stoppen. Met de korte film wordt duide-
lijk wat straatintimidatie is en wat het 
met mensen kan doen. 

Gemeente Dordrecht is eerder gekomen 
met de Stop Intimidatie App. Met de 
Stop Intimidatie App kun je melding 
maken van (seksuele) straatintimidatie. 
Je kan ook direct hulp inschakelen als de 
situatie dreigend is. Voor jezelf en ook 
voor een ander. Doe dit op het moment 
dat het gebeurt of achteraf. U kunt de 
melding ook anoniem maken. 

U kunt het centrum van Dordrecht 
makkelijk bereiken met de fiets of het 
openbaar vervoer. Zeker met de te 
verwachten drukte is dit aan te raden. 
Daarnaast heeft de gemeente Dordrecht 
voorzien in extra parkeermogelijkheden 
buiten het centrum. Dus komt u met de 
auto en wilt u de drukte mijden? Parkeer 
uw auto dan gratis op het parkeerterrein 
Weeskinderendijk. Er rijdt op zater-
dagen van 10.00-17.00 uur een gratis 
pendelbus naar de binnenstad, halte 
centrum aan de Johan de Wittstraat. Tot 
en met 18 december rijdt het busje ook 
op zondag van 10.00-17.00 uur. 
Ook is het mogelijk om voor maximaal 

3 euro per dag (in de weekenden) te 
parkeren in Parkeergarage Energie-
huis. Vanaf hier rijdt er tot en met 18 
december, op zaterdag en zondag, een 
pendelbusje naar het centrum. De bus-
sen rijden ook op zaterdag 24 december 
en 31 december. Dezelfde tijden als het 
busje vanaf Weeskinderendijk, de bus 
stopt in het centrum bij de halte Vrie-
seplein. Extra gezellig: in beiden bussen 
rijdt op 27 november, 3 & 4 december 
tussen 12.00-15.00 uur een Piet mee! 
Daarnaast kunt u ook parkeren in één 
van de 5 parkeergarages, maar houd 
rekening met drukte op zaterdag en 
zondag.

Afgelopen woensdag was de 65e lande-
lijke Boomfeestdag. Ook Dordrecht deed 
weer mee. Leerlingen van groep 6 van 
OBS De Griffioen hebben die ochtend 20 
bomen geplant in het Bilderbos. Dit be-
vindt zich achter de dijk langs het Wantij 
in Stadspolders. Wethouder Marc Merx 
en medewerkers van het Cluster Wijken 
en Duurzaamheidscentrum Weizigt 
hielpen mee.

Boomfeestdag: 

20 bomen 
geplant in 
Bilderbos

Voor 2023 kunnen inwoners uit 
de Drechtsteden een gemeen-
tepolis afsluiten. Zij sluiten 
hiermee een basis- en een aan-
vullende ziektekostenverzeke-
ring af die veel zorgkosten ruim 
vergoedt. Voor deze uitgebreide 
zorgverzekering betalen zij 
minder dan normaal, want de 
sociale dienst betaalt mee en de 
verzekeraar geeft korting.
 

Aanmelden voor de Gemeentepolis 
Drechtsteden (vanaf 1 januari 2022) 
is mogelijk van 16 november tot en 
met 31 december 2022. De zorgver-
zekering wordt afgesloten op www.
gezondverzekerd.nl/Drechtsteden.
 
Voor wie is de Gemeentepolis 
Drechtsteden?
De gemeentepolis is interessant 
voor mensen met een laag inkomen 
en hoge zorgkosten. Een inwoner 
kan voor een lage premie, in verhou-

ding tot andere zorgverzekeringen, 
een zeer uitgebreide verzekering 
afsluiten. Heeft een inwoner lage 
zorgkosten, maar weinig reserve 
om onverwachte zorgkosten op te 
vangen? Ook dan kan deze zorgver-
zekering interessant zijn.

Wilt u meer weten over de Gemeen-
tepolis Drechtsteden? Kijk dan op 
de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden: https://www.sociale-
dienstdrechtsteden.nl/zd. 

Korting op de zorgverzekering 
met de Gemeentepolis Drechtsteden

Sinterklaasinkopen doen? 
Parkeer gratis buiten het centrum!

Het heerlijk avondje staat weer voor de deur. Genoeg reden dus om het 
mooie centrum van Dordrecht te bezoeken voor sinterklaasinkopen. 
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Naam             Geboren Datum uitschrijving

Balme, L    13-02-1961 07-09-2022

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:

Ventvergunning

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 15 november 2022 
een ventvergunning verleend voor:

- het verkopen van golfballen in de 
periode maandag t/m zaterdag, van 1 
januari t/m 31 december 2023, tussen 
09.00 uur en 21.00 uur. 
 
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.

Verkeer

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

- Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op het 
Rudyard Kipling-erf ter hoogte van 
huisnummer 205; 
- Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats bij het 
werkadres aan de Professor Kohnstam-
mlaan ter hoogte van gebouw Marrone 
van het Da Vinci College; 
- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Loudonstraat ter hoogte van huisnum-
mer 239; 
- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de Tak 
van Poortvlietstraat ter hoogte van 
huisnummer 205A; 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op het Mina Krüseman-erf 
ter hoogte van huisnummer 151;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Heelalstraat ter 
hoogte van huisnummer 57;
- Aanwijzen van een parkeervak ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Chico Mendesring 
ter hoogte van huisnummer 413 (direct 
naast de reeds aanwezige laadpaal). 

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 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 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. 

Ingediende aanvraag om een 
omgevingsvergunning Kamerlingh 
Onnesweg 32 - 34 te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen:

Aanvraag:
Z-22-417569
Activiteit:
- Bouw
- Milieu (omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets)
Voor: RD Metals OBM
Locatie: Kamerlingh Onnesweg 
32 - 34 te Dordrecht

Datum ontvangst: 1 november 2022

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag 
kan op dit moment geen bezwaar of 
beroep worden ingediend. Dat kan pas 
nadat het college over deze aanvraag 
heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt 
niet ter inzage.

Milieu

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 

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

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het bouwen van een woonhuis   
Locatie: Zeedijk 16    
Datum besluit: 14 november 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 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. 

Beroep 
Tegen de beschikking kan door belang-
hebbenden, die zienswijzen naar voren 
hebben gebracht tegen de ontwerp-
beschikking of aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij dat 
niet hebben gedaan, beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM  Rotterdam. 
Op grond van 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 omgevingsvergunningen 
hebben verleend: 

Activiteit: Bouw    
Voor: het transformeren van het pand 
naar 8 bedrijfsunits met kantoorruimte 
en 2 afzonderlijke kantoorruimten   
Locatie: Madame Curiestraat 4    
Datum besluit: 16 november 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het appartementencomplex VVE 
Oranjepark   
Locatie: Oranjepark 91    
Datum besluit: 11 november 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het renoveren van het dak en het 
vervangen van de beglazing   
Locatie: Prinsenstraat 49    
Datum besluit: 15 november 2022 

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de tussenwoning   
Locatie: Van der Steenhovenplein 
64    
Datum besluit: 7 november 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van een muurspa-
ring en toiletgroep   
Locatie: Voorstraat 180    
Datum besluit: 8 november 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel in 
het voordakvlak   
Locatie: Zinnia 2    
Datum besluit: 11 november 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het veranderen en vergroten van 
het bedrijfspand door het realiseren van 
een dakopbouw   
Locatie: Zernikestraat 25    
Datum besluit: 15 november 2022   
 
Activiteit: Bouw, Reclame   
Voor: het plaatsen van reclame Basic Fit 
Dordrecht   
Locatie: P.A. de Kok-plein 107    
Datum besluit: 16 november 2022   
 
Activiteit: Flora en Fauna, Kap   
Voor: het kappen van een boom, ach-
terin de tuin   
Locatie: Blekersdijk 82    
Datum besluit: 11 november 2022   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of te doen vellen van 

vier houtopstanden (Fraxinus excelsior 
(Westhof’s Glorie))   
Locatie: Dubbelsteynpark, openba-
re bomen t.h.v. Dennenlaan nr. 19 
en nr. 21   
Datum besluit: 11 november 2022   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (Prunus) 
Locatie: Singel 87    
Datum besluit: 14 november 2022   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van drie 
houtopstanden (kastanjebomen) 
Locatie: Voorstraat 352    
Datum besluit: 14 november 2022   
 
Activiteit: Reclame   
Voor: het plaatsen van een gevelbord 
Locatie: Calandstraat 61    
Datum besluit: 16 november 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 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: Bouw 
Voor: het realiseren van een aanbouw 
t.b.v. een keuken   
Locatie: Anthonie Camerlingstraat 
35  
Datum besluit: 11 november 2022   
 
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbouwen van de berging aan 
de voorzijde ten behoeve van verrui-
ming entree   
Locatie: Dubbelsteynlaan West 53 A    
Datum besluit: 10 november 2022
                        

Omgevingsvergunningen



Gemeentenieuws
23 november 2022

3

Omgevingsvergunningen (vervolg)

Huisvestingsverordening

Verleende onttrekkingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende onttrekkingsvergun-
ning hebben verleend:  
Voor: het samenvoegen van meerdere 
woonruimten 
Locatie: Reeweg Oost 62-64 
Datum besluit: 11 november 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 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 schor-
sing van het bestreden besluit kunt u 
indienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. 
          

Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een omgevingsvergunning   
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij besloten hebben de volgende 
aanvragen om omgevingsvergunning 
te verlengen met een beslistermijn van 
zes weken:   
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het uitbouwen van de woning aan 
de achterzijde 
Locatie: Crayensteynstraat 47     
Datum besluit: 11 november 2022    
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een kleine verti-
cale windmolen op de schuur 
Locatie: Frans Lebretlaan 58     
Datum besluit: 9 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: 8 november 2022    
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van voorzetramen 
aan de voor- en achterkant van het 
pand 
Locatie: Toulonselaan 81     
Datum besluit: 16 november 2022

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het restaureren, renoveren en 
revitaliseren van 3 panden van het 
binnenwerk en mutaties aan de ach-
tergevel 
Locatie: Voorstraat 453     

Datum besluit: 15 november 2022    
   
Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: het realiseren van een uitweg 
Locatie: Karel Lotsyweg   
Datum besluit: 7 november 2022    
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (Prunus)
Locatie: Singel 87     
Datum besluit: 8 november 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 realiseren van een opbouw op 
de woning Augustijnenkamp 66  
Locatie: Augustijnenkamp 66 
Datum ontvangst: 12 november 2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van reclame aandui-
ding ION Store  
Locatie: Bagijnhof 6   
Datum ontvangst: 16 november 2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een pergola  
Locatie: Crayensteynstraat 103   
Datum ontvangst: 15 november 2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het aanpassen van de fietsenstal-
lingen station Dordrecht Zuid  
Locatie: Galileilaan 1   
Datum ontvangst: 14 november 2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak van het gebouw  
Locatie: Grote Spuistraat 49   
Datum ontvangst: 15 november 2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van energiebespa-
ringsmaatregelen 
Locatie: Koningstraat 35 t/m. 61 
(oneven) / Stadhouderstraat 16 t/m. 42 
(even) / 
Berkenlaan 6 t/m. 20 (even) 
Datum ontvangst: 10 november 2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het maken van een dakopbouw 
op de woning  
Locatie: Mildenburg 35   
Datum ontvangst: 11 november 2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van 10 zonnepanelen 
op het dak van het woonhuis en de 
garage  
Locatie: Oudendijk 25   
Datum ontvangst: 13 november  2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning  
Locatie: Peppellaan 16   
Datum ontvangst: 11 november 2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het voordakvlak van de woning  
Locatie: Singel 399   
Datum ontvangst: 13 november 2022  

Activiteit: Bouw   

Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak van de woning  
Locatie: Sint Jacobsplein 65   
Datum ontvangst: 10 november 2022  

Activiteit: Bouw   
Voor: het splitsen van het pand in twee 
appartementsrechten  
Locatie: Wijnstraat 148   
Datum ontvangst: 14 november 2022  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg   
Voor: het uitbreiden van het be-
drijfspand  
Locatie: Opaal 300   
Datum ontvangst: 15 november 2022  

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het wijzigen van de functie van 
het monumentale pand  
Locatie: Blindeliedengasthuisstg 18   
Datum ontvangst: 14 november 2022  

Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (kastanje)
Locatie: Kuipershaven 30   
Datum ontvangst: 16 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, 
23 november 2022


