
Gemeentenieuws
2 november 2022

1

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 duurzame en groene stad.

Begroting 2023

Duurzame en 
groene stad
De energierekening is voor veel inwoners hoger dan ooit. 
Vanuit het Rijk komt hiervoor een financiële tegemoet-
koming. De gemeente komt een deel van haar inwoners 
tegemoet via energietoeslagen en geeft ieder huishou-
den een tegemoetkoming van 75 euro. Maar het is niet 
genoeg. De energiecrisis drukt iedereen met de neus op 
de feiten dat we zuiniger met energie moeten omgaan. 

We gaan energiearmoede gericht aanpakken, door bijvoorbeeld de huidige wijkgerichte aanpak intensiever uit te voeren. 
We zetten energiehulpen in om energiezuinig gedrag te stimuleren. We maken afspraken met de woningcorporaties over 
het verduurzamen van woningen met een E, F of G-label. We versnellen de verdere uitbreiding en verduurzaming van het 
warmtenet. De uitvoering van het zonneoffensief (duurzame opwek) krijgt ook meer aandacht. Zoveel mogelijk daken in 
Dordrecht moeten zonnepanelen krijgen. En ook de gebouwen van de gemeente moeten energiezuiniger. In 2023 start 
daarvoor een grote aanpak.

We gaan in 2023 verder met het Groenblauwprogramma. Zo streven we naar Groen vanaf de voordeur tot aan de Biesbosch. 
Het Stadspark Dordrecht is daar een onderdeel van. Met het Stadspark verbinden we het groen in de stad, van het buiten-
gebied tot de Binnenstad. Met het project Vergroening Binnenstad brengen we versteende plekken in beeld en onderzoeken 
we de mogelijkheden om deze groener te maken. We maken ook een plan voor een beter bomenbeheer. En we onderzoeken 
of het mogelijk is om voor elke nieuwgeboren Dordtenaar een boom te planten. In 2023 maken we een plan hiervoor en 
worden de eerste resultaten zichtbaar. We maken ook een startnotitie voor een voedselvisie, zodat onze voedselomgeving in 
2030 overwegend gezond en duurzaam is. We willen ook meer zelfredzaam zijn op het gebied van voedsel.

Begroting 2023
Benieuwd waar in 2023 in Dordrecht het geld allemaal aan uitgegeven wordt? 
Lees hierover op: dordrecht.begroting-2023.nl of scan de QR code met uw telefoon.

Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde. Door hun inzet worden 
maatschappelijke, culturele en 
sportactiviteiten mogelijk gemaakt 
en wordt onze samenleving pret-
tiger. Daarom vindt de gemeente 
Dordrecht het belangrijk om hun 
inzet te waarderen. Dat doet de 
gemeente Dordrecht onder andere 
door Dordtse vrijwilligers met kor-
ting gebruik te laten maken van de 
Dordtpas. 

Met de Dordtpas kunnen Dordtenaren 
genieten van gratis uitjes. Zo kunt u 
gratis naar musea, bioscopen, ijs eten, 
zwemmen en schaatsen. Naast gratis 
activiteiten biedt de Dordtpas ook 
mooie kortingsacties binnen en buiten 
Dordrecht aan. Lekker met korting uit
eten of een dagje naar de dierentuin. 

Vouchercode voor 75% korting
De standaardprijs van de Dordtpas is 40 
euro. Voor 2023 betaalt gemeente Dor-
drecht 30 euro mee voor vrijwilligers. 
Hierdoor is de prijs van de Dordtpas 
voor vrijwilligers nog maar 10 euro. 

Vouchercode voor gratis Dordtpas
Het kan ook zijn dat de vrijwilligersorga-
nisatie een deel van de kosten betaalt. 
De vrijwilligersorganisatie betaalt dan 10 
euro en de gemeente Dordrecht betaalt 
30 euro. De vrijwilliger ontvangt de 
Dordtpas gratis. 

Aanvragen
Alleen vrijwilligersorganisaties kunnen 
de Dordtpas aanvragen. Dit kan via: 
www.inzet078.nl/informatie-voor-orga-
nisaties/dordtpas/ of telefonisch 
(078) 206 30 02.

De Dordtpas is er nu ook 
voor Dordtse vrijwilligers

Bij de bushaltes komen nieuwe digitale informatieborden. Die vertellen 
bijvoorbeeld hoe laat de bus zal aankomen. Het plaatsen van de borden 
begint deze maand. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland. 

Het verwijderen van het huidige halte-
bord en het plaatsen van het nieuwe 
digitale haltebord nemen niet heel veel 
tijd in beslag. Het werk gebeurt buiten 
de spits, zodat reizigers er zo min moge-
lijk last van hebben. De werkzaamheden 
hebben geen gevolgen voor de dienstre-
geling van de bus.

Op een enkele plek nemen de werk-
zaamheden meer tijd en ruimte in 
beslag. Het kan zijn dat een vertrekhalte 
tijdens de werkzaamheden tijdelijk is 
afgesloten. U kunt dan op een andere 

plek instappen. U krijgt hierover op tijd 
informatie.

In totaal komen er bij meer dan 830 
bushaltes in de provincie nieuwe in-
formatieborden met actuele reisinfor-
matie. De provincie Zuid-Holland heeft 
een speciale pagina over de nieuwe 
halteborden op haar website. Hier vindt 
u meer informatie over dit project: 
www.zuid-holland.nl/reisinformatie 
Heeft u vragen? Stuur een mail naar 
dris@pzh.nl.

Werkzaamheden 
bij bushaltes

Off iciële bekendmakingen

Last onder bestuursdwang

Het college van de gemeente Dordrecht 
heeft op 26 oktober 2022 besloten om 
een last onder bestuursdwang op te 
leggen met betrekking tot een aan-
hanger zonder kenteken, geplaatst op 
locatie te Dordrecht. Het voertuig wordt 
gekenmerkt door een aanhanger welke 
grotendeels van hout is gemaakt en een 
bruine kleur heeft. De kappen boven 
de wielen zijn ook bruin, maar die zijn 
van ijzer.  Op de achterkant zitten twee 
reflecterende driehoeken en een witte 
streep. De voorkant van de aanhanger is 
voorzien van een ijzeren hek.

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 Handha-
ving. Na overlegging van de eigendom-
spapieren en betaling van de kosten, 
zijnde de ambtelijke voorbereidingskos-
ten, de kosten van het proces-verbaal 
van de overtreding, de kosten voor het 
wegslepen en de stalling, kan de recht-
hebbende 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 
verhouding tot de waarde van het voer-
tuig, 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 
besluit binnen zes weken na bekend-
making daarvan een bezwaarschrift in-
dienen 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 waar-
tegen het bezwaarschrift is gericht en de 
gronden 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.

Bestuursdwang
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Naam             Geboren Datum uitschrijving

Ahmed Abdi Hirsi   02-07-1987 15-09-2022

Alexander Gebremeskel Tsegay  21-11-2002 26-09-2022

Hülters, JT    30-01-1983 15-09-2022

Kösen, O    01-07-1972 23-09-2022

van Luijk, CF   16-08-1983 23-09-2022

Malek, MA   13-06-1982 26-09-2022

Yanenko, OO   23-02-1992 26-09-2022

van Zundert, BLJ   07-10-1987 23-09-2022

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 25 oktober 2022 
een ventvergunning verleend. Het 
gaat om een ventvergunningen t.b.v. 
kerstbomen in de periode: 27 november 
t/m 24 december, maandag tot en met 
zaterdag, in het jaar 2022, 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.

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving: Aanvraag alcoholvergun-
ning door Stayokay 
Locatie: Baanhoekweg 25 te ge-
meente Dordrecht 
Datum besluit: 17 oktober 2022 
Zaaknummer: Z-22-406478 

Omschrijving: het exploiteren van een 
terras tot 1 april 2023 
Locatie: Groenmarkt 1 te gemeente 
Dordrecht 
Datum besluit: 27 oktober 2022 
Zaaknummer: Z-22-409594 

Omschrijving: het exploiteren van een 
terras tot 1 april 2023 
Locatie: Groenmarkt 9 te gemeente 
Dordrecht 
Datum besluit: 17 oktober 2022 
Zaaknummer: Z-22-412152 

Omschrijving: aanvraag vergunning 
Alcoholwet- of slijtersbedrijf Model B 
(para-commercieel) 
Locatie: Munt 5 te gemeente Dor-
drecht 

Datum besluit: 17 oktober 2022 
Zaaknummer: Z-22-410740 

Omschrijving: 1 november 2022 het 
houden van de expositie WIJ..doorbre-
ken de cirkel van geweld  Spuiboulevard 
Locatie: Spuiboulevard 300 te ge-
meente Dordrecht 
Datum besluit: 27 oktober 2022 
Zaaknummer: Z-22-416660 

Omschrijving: het exploiteren van een 
terras tot 1 april 2023 
Locatie: Wijnstraat 182 te gemeen-
te Dordrecht 
Datum besluit: 19 oktober 2022 
Zaaknummer: Z-22-412389 

Omschrijving:;24 december 2022 ont-
heffing geluidshinder kerstnacht dienst 
op het kerkplein 
Locatie: Zuidhovenlaantje 4 te 
gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 21 oktober 2022 
Zaaknummer: Z-22-415976 

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.

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

- Opheffen van een gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats op de Haring-
vlietstraat ter hoogte van huisnummer 
639;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op het Van Eesterenplein 
aan de zijde van de Groenezoom direct 
naast de gehandicaptenparkeerplaat-
sen; 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Pijl ter hoogte van de 
zijgevel van huisnummer 61. 

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.

Verkeer

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente Dordrecht, besluit 
buiten behandeling laten aanvraag 
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-22-411961
Activiteit:
- Milieu (omgevingsvergunning beperk-
te milieutoets)
Voor: omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets
Locatie: Kamerlingh Onnesweg 
32-34 te Dordrecht
Datum ontvangst: 20 juli 2022

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit 
besluit op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een bezwaarschrift in-
dienen binnen zes weken na de datum 
waarop het besluit is verzonden. Dit 
kan bij burgemeester en wethouders 
van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA 
Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn 
voorzien van een handtekening en ten 
minste bevatten: naam, adres, telefoon-
nummer en eventueel e-mailadres van 
de indiener, de dagtekening, nummer/
kenmerk van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de reden van het 
bezwaar. U kunt ook digitaal bezwaar 
indienen bij de gemeente via www.dor-
drecht.nl. Daarvoor moet u beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voor-
waarden.

Gemeente Dordrecht Kennisgeving 
ontvangst activiteitenbesluit milieu-
beheer Nieuwstraat 60 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 Activiteitenbesluit 
Nieuwstraat 60 Dordrecht
Het gaat over het oprichten van een 
restaurant, met een filmtheater.
Locatie: Nieuwstraat 60 te Dor-
drecht
Datum ontvangst: 12 september 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-415345.

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

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking uit-
sluitend een informatief karakter heeft.

Gemeente Dordrecht, verandering 
omgevingsvergunning, uitgebreide 
procedure Wieldrechtseweg 39 te 
Dordrecht

Kennisgeving beschikking
Z-21-390222

Verandering omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij hebben besloten:

Activiteit:
- Milieu (vergunning)
Voor: Valvoline Europe - Ellis Enterprises 
B.V. (hierna Valvoline), met omschrij-
ving: “Verandering, fase 1 milieu en fase 
2 bouw/realisatie van voorzieningen”.
Locatie: Wieldrechtseweg 39 te 
Dordrecht
Datum besluit: 28 oktober 2022

Inzage
De beschikking en andere ter zake zijn-
de 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 don-
derdag van 14.00 - 19.30 uur.

Beroep
Een ieder die het niet eens is met 
dit besluit kan tegen de definitieve 
beschikking een beroepschrift indienen 
binnen zes weken na de dag waarop 
deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B, 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. Daarvoor 
is een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Milieu

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure Baan-
hoekweg 7 te Dordrecht

Kennisgeving beschikking

Z-20-379429

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 

dat zij de volgende omgevingsvergun-
ning hebben verleend:

Activiteit:
- Milieu (vergunning)
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Omgevingsvergunningen (vervolg)

voor: Revisievergunning Baanhoekweg 
7
Locatie: Baanhoekweg 7 te Dor-
drecht
Datum besluit: 24 oktober 2022

Inzage
De beschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen vanaf 7 no-
vember 2022 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 don-
derdag van 14.00 - 19.30 uur.

Beroep
Een ieder die het niet eens is met dit 
besluit kan tegen deze beschikking op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht een beroepschrift indienen 
binnen zes weken na de dag waarop 
deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B (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 om-
schrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden 
van het beroep. Voor de behande-
ling 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 voorbereidingsproce-
dure 

Verleende omgevingsvergunnin-
gen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van een aanbouw 
aan de zijgevel van de woning   
Locatie: Abeelstraat 44    
Datum besluit: 24 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen van een instructie-
gebouw voor het praktijkonderwijs   
Locatie: Chico Mendesring 825   
Datum besluit: 24 oktober 2022   
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
aan de zijgevel van de woning   
Locatie: Kromhout 25    
Datum besluit: 24 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het maken van een uitsparing 
voor een trap   
Locatie: Louise de Colignystraat 2    
Datum besluit: 25 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning   
Locatie: Marnixstraat 15    
Datum besluit: 26 oktober 2022   

 Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een wijziging 
van de indeling van 1 naar 2 woningen 
en het maken van een uitbouw op de 
begane grond   
Locatie: Oranjelaan 55    
Datum besluit: 25 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een overkap-
ping aan het chalet 400   
Locatie: Rijksstraatweg 186    
Datum besluit: 25 oktober 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen   
Locatie: Singel 106    
Datum besluit: 21 oktober 2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een dakop-
bouw   
Locatie: Westerdiep 29    
Datum besluit: 25 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het plaatsen van een aanbouw 
aan de achterzijde van de woning   
Locatie: Dubbeldreef 48    
Datum besluit: 24 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg  
Voor: het bouwen van een vrijstaande 
woning   
Locatie: Piramide 6 (was Louisa’s 
Weelde kavel 46)  
Datum besluit: 24 oktober 2022

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor: het bouwen van een chalet en 
het verbreden van de bestaande oprit   
Locatie: Baron van Boetzelaerlaan 
28    
Datum besluit: 21 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw, Reclame  
Voor: het uitvoeren van een gevelre-
novatie rond het geveldeel van een 
bedrijfspand   
Locatie: Laan van Kopenhagen 100    
Datum besluit: 25 oktober 2022   
          
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een inkoopsta-
tion B&S   
Locatie: Snelliusstraat 12 
Datum besluit: 26 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op de platte daken van de hofwonin-
gen   
Locatie: Spuiboulevard 258 A    
Datum besluit: 25 oktober 2022   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van 
acht houtopstanden i.v.m. de geplande 
nieuwbouw 
Locatie: Brouwersdijk 4    
Datum besluit: 17 oktober 2022          
              
Verleende splitsingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende splitsingsvergun-
ning hebben verleend: 
    
Voor: het splitsen van het pand in 2 
appartementsrechten 

Locatie: Vriesestraat 96 / Kromme 
Elleboog 27 
Datum besluit: 27 oktober 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 college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Dor-
drecht, 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 
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 verbouwen van het achter-
huis  
Locatie: Hooikade 13     
Datum besluit: 25 oktober 2022

Activiteit: Bouw    
Voor: het uitvoeren van onderhoud en 
vervanging van kade sectie DOWKA 
01B langs de Dokweg 
Locatie: Kade Dokweg  
Datum besluit: 26 oktober 2022    
   
Activiteit: Bouw    
Voor: Het uitvoeren van onderhoud en 
vervanging van kadesectie DOWKA 01 
en DOWKA 01A langs de Dokweg 
Locatie: Kade Dokweg  
Datum besluit: 25 oktober 2022    
   
Activiteit: Bouw    
Voor: het uitvoeren van diverse sloop- 
en constructiewerkzaamheden 
Locatie: Van Almondestraat 13     
Datum besluit: 25 oktober 2022    
   
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de tussenwoning  
Locatie: Van der Steenhovenplein 
64     
Datum besluit: 24 oktober 2022    
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het bouwen van appartemen-
tencomplexen (311 app.) met max. 17 
verdiepingen inclusief commerciele 
plint 
Locatie: Middenzone Gezondheids-
park veld 1, nabij Karel Lotsyweg 
Datum besluit: 19 oktober 2022    
   
Activiteit: Bouw, Reclame 
Voor: het plaatsen van reclame Basic 
Fit Dordrecht 

Locatie: P.A. de Kok-plein 107     
Datum besluit: 25 oktober 2022
          
Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een woningvormingsvergun-
ning   
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij besloten hebben de volgende 
aanvragen om woningvormingsver-
gunning te verlengen met een beslis-
termijn van zes weken:     
   
Voor: vergunning woningvorming 
Locatie: Bagijnhof 6-8 
Datum besluit: 21 oktober 2022   
          
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn ingetrokken:

Activiteit: Bouw 
Voor: het veranderen en vergroten van 
de woning door het vervangen van de 
dakkapel door een dak uitbouw, het 
wijzigen van de zij-/ en achtergevel en 
het verwijderen van de schoorsteen  
Locatie: Amstelwijckweg 46   
Datum ontvangst: 25 april     2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een schaaktafel 
in het park Merwestein  
Locatie: Park Merwestein  
Datum ontvangst: 10 oktober 2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van tijdelijke 
zeecontainers  
Locatie: Sportcomplex Schenkel-
dijk 10 A   
Datum ontvangst: 14 juli 2022

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 
Voor: het wijzigen van de aantal stan-
daardopstellingen Machine 3 EH  
Locatie: Noordendijk 148   
Datum ontvangst: 29 augustus 2022  

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 
Voor: het wijzigen van het aantal stan-
daardopstellingen Ketel 1 Energiehuis  
Locatie: Noordendijk 148   
Datum ontvangst: 29 augustus 2022  

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 
Voor: het wijzigen van de standaardop-
stellingen per kleine zaal / ruimte  
Locatie: Sint Jorisweg 76   
Datum ontvangst: 29 augustus 2022  

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 
Voor: het wijzigen van de grote zaal / 
ruimte voor een aantal standaardop-
stellingen  
Locatie: Sint Jorisweg 76   
Datum ontvangst: 29 augustus 2022  

Activiteit: Sloop 
Voor: het slopen van de tuinmuur  
Locatie: Voorstraat 50   
Datum ontvangst: 17 oktober 2022
          
Ingediende aanvragen 
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen:

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het hellend dak van de tussenwo-
ning  
Locatie: Augustijnenkamp 49   
Datum ontvangst: 22 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van 8 zonnepanelen 
op het schuine dak aan de zijkant van 
het huis  
Locatie: Blekersdijk 6   
Datum ontvangst: 26 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het uitbouwen van de berging 
aan de voorzijde ten behoeve van 
verruiming entree  
Locatie: Dubbelsteynlaan West 
53 A   
Datum ontvangst: 21 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het vervangen van het dakkapel 
op het achterdakvlak van de woning  
Locatie: Haaswijkweg Oost 61   
Datum ontvangst: 20 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het aanpassen van het buiten-
terrein  
Locatie: Kavel 2A / Burg. van der 
Dussenstraat Dordtse Kil IV 
Datum ontvangst: 26 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning  
Locatie: Marslaan 11   
Datum ontvangst: 21 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van camera masten  
Locatie: nabij Galilieïlaan / 
Oudendijk 
Datum ontvangst: 27 oktober 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van isolatieglas  
Locatie: Pelserstraat 5   
Datum ontvangst: 26 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: diverse interne en externe 
wijzigingen  
Locatie: ‘s-Gravendeelsedijk 100   
Datum ontvangst: 21 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een inkoopsta-
tion B&S  
Locatie: Snelliusstraat 12 
Datum ontvangst: 24 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op de platte daken van de hofwonin-
gen  
Locatie: Spuiboulevard 258 A   
Datum ontvangst: 21 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
aan de voorkant van het huis  
Locatie: Spuiboulevard 297   
Datum ontvangst: 27 oktober 2022  

Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de kap tussen 
2 woningen  
Locatie: Stevensweg 70   
Datum ontvangst: 20 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het weghalen van de draagmuur  
Locatie: Tesselschadestraat 13   
Datum ontvangst: 20 oktober 2022  
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Eisen van welstand         

Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet wor-

den 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.

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen  
Locatie: Vest 71   
Datum ontvangst: 25 oktober 2022  

Activiteit: Bouw  
Voor: het splitsen van de woning  
Locatie: Vriesestraat 114   
Datum ontvangst: 26 oktober 2022  

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het aanbrengen van een vlonder 
balkon over het water  
Locatie: Wijnstraat 174   
Datum ontvangst: 24 oktober 2022  

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan  
Locatie: Visstraat 14   
Datum ontvangst: 24 oktober 2022  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
drie houtopstanden (salix alba Belders)
Locatie:  Zuidendijk t.h.v. huisnum-
mer 331 
Datum ontvangst: 20 oktober 2022  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
één houtopstand (Fraxinus angustifolia 
(es))
Locatie: Jacob Schorer-pad t.h.v. 
huisnr. 148, openbare boom  
Datum ontvangst: 20 oktober 2022

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
één houtopstand (Ilex aquifolium 
(hulst))  
Locatie: Naast Jakartastraat t.h.v. 
huisnr. 14, openbare boom 
Datum ontvangst: 20 oktober 2022  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
acht zieke bomen (es) 
Locatie: Nieuwe Merwedeweg, 
langs de Boerenweg 
Datum ontvangst: 20 oktober 2022  

Activiteit: Kap 
Voor: het vellen of te doen vellen van 
één houtopstand (Acer saccharinum 
(zilveresdoorn))
Locatie: Borneostraat t.h.v. huisnr. 
19, openbare boom
Datum ontvangst: 21 oktober 2022  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
zeven dode bomen
Locatie: Singel 84 (achtertuin)
Datum ontvangst: 20 oktober 2022  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
vier bomen (zwarte den en zwarte els)
Locatie: Wantijpark, langs het 
water  
Datum ontvangst: 20 oktober 2022  

Activiteit: Reclame 

Voor: het plaatsen van reclamevoor-
ziening 
Locatie: Achterom 91-94 
Datum ontvangst: 20 oktober 2022  

Activiteit: Reclame 
Voor: he plaatsen van reclamevoorzie-
ning op de ramen en gevel  
Locatie: Voorstraat 298 A   
Datum ontvangst: 21 oktober 2022
          
Woningvormingsvergunning 
Voor: woningvormingsvergunning van 
1 woning naar 3 woningen 
Locatie: Burgemeester de Raadt-
singel 77 
Datum ontvangst: 27 oktober 2022 

Tegen de hiervoor genoemde aanvra-
gen kan op dit moment geen bezwaar 
of beroep worden ingediend. Dat 
kan pas nadat het college over deze 
aanvragen heeft beslist. Die beslissing 
wordt eveneens bekend gemaakt in 
deze krant.

Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage.

Vergunningen en Meldingen, 
2 november 2022

Omgevingsvergunningen (vervolg)


