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Het Nibud heeft een agenda gemaakt die helpt om zicht te krijgen op je 
maandelijkse uitgaven. Wat zijn de vaste kosten? Hoeveel geef je aan 
boodschappen uit? Wat houd je over of kom je juist te kort? Met de agenda 
houd je je uitgaven bij en maak je je eigen begrotingen. Dat helpt om slim-
mer met je geld om te gaan. En de agenda is natuurlijk ook handig voor het 
plannen van je afspraken.

Vanaf 1 december is de Nibud-agenda af te halen bij de volgende locaties:
Stadskantoor Dordrecht – Spuiboulevard 300
Wijkteam Dordrecht Centrum – Bankastraat 10
Wijkteam Dordrecht Oost – Dudokplein 213A
Wijkteam Dordrecht Sterrenburg – Callistolaan 2
Wijkteam Dordrecht West – Van Oldebarneveltplein 84 – 86
 
Er is een beperkt aantal agenda’s beschikbaar, dus wacht niet te lang!

Sinds deze maand werkt de 
gemeente Dordrecht samen met 
voordekunst, hét platform voor 
crowdfunding in de culturele sector. 
Dordtse makers, kunstenaars, 
culturele organisaties, amateur-
kunstverenigingen en culturele 
zzp’ers kunnen via dit platform 
geld inzamelen voor hun project. 
Zij kunnen dan bovendien van ons 
een bijdrage krijgen. 

Voorwaarden
Deze bijdrage kan oplopen tot 25% van 
het doelbedrag tot maximaal 5000 euro. 
Het moet gaan om een project in de 
stad en de makers moeten uit Dordrecht 
komen. Ook moeten er al minimaal 25 
donateurs zijn. Meer over het aan-
melden van een project en over onze 
samenwerking leest u op de website van 
voordekunst. https://www.voordekunst.
nl/partners/gemeente-dordrecht. U 
kunt ook kijken op www.dordrecht.nl 
(onder Cultuur.)

Gratis Nibud-agenda die 
helpt bij je huishoudboekje

Geld voor kunst en cultuur door nieuwe samenwerking

Verkeer

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten tot het:

- Instellen van eenrichtingsverkeer op 
het Goeman Borgesiusplantsoen;
- Intrekken éénrichtingsverkeer Anna 
van Saksenstraat; 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op het Zijldiep tegenover 
Hoendiep 9;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Ternatestraat ter 
hoogte van huisnummer 6;  
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Oranjelaan ter hoogte 
van huisnummer 83/85;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Singel tegenover 
huisnummer 78;
- Aanwijzen van de Piramide als (woon)
erf;
- Instellen van een gebod om de gele 
zuilen bij de kruisingen in de midden-
berm van Molenzigt te passeren in de 
richting die de pijlen aangeven;
- Instellen eenrichtingsverkeer op het 
gedeelte van de Varkenmarkt tussen de 
Houttuinen en de Vismarkt. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten 
staat op www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad, rubriek verkeersbe-
sluit of –mededeling. Als u het niet eens 

bent met dit besluit, kunt u binnen zes 
weken na dagtekening ervan schriftelijk 
bezwaar maken bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen. U dient 
uw bezwaarschrift te richten aan: 
Het college van burgemeester en 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 telefoon-
nummer waarop u overdag te bereiken 
bent.

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

Standplaatsvergunningen

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 22 november 2022 
een standplaatsvergunning verleend 
voor:

- het verkopen van voedingsartikelen 
(Vietnamese loempia’s). Periode: elke 
woensdag, donderdag en zaterdag in 
het gehele jaar 2023, tussen 08.00 uur 
en 18.00 uur. Standplaats: Damplein te 
Dordrecht.
- het verkopen van voedingsartikelen 
(zuivelproducten). Periode: elke vrijdag 
in het gehele jaar 2023, tussen 08.00 
uur en 18.00 uur. Standplaats: Dam-
plein 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 dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het is gericht en de gronden 
van het bezwaar.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 23 november 2022 
een standplaatsvergunning verleend 
voor:

- het verkopen van voedingsartikelen 
(consumptie ijs). Periode: van 1 maart 
tot en met 31 oktober 2023 tussen 

08.00 uur en 18.00 uur. Standplaats: 
Achterom 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 dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het is gericht en de gronden 
van het bezwaar.

Milieu

Kennisgeving ontvangst activitei-
tenbesluit milieubeheer Zerni-
kestraat 25 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 Zerni-
kestraat 25 Dordrecht
Het gaat over het veranderen van de 
inrichting. De verandering betreft het 
vergroten van het bedrijfspand d.m.v. 
een dakopbouw.
Locatie: Zernikestraat 25 te Dor-
drecht
Datum ontvangst: 14 november 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-418150.

Indien daaraan behoefte bestaat kunt 
u, onder verwijzing naar het zaak-
nummer, inlichtingen inwinnen  bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
telefoon (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.

Laatste kans om uw energietoeslag voor 2022 aan te vragen

Heeft u een laag inkomen en een 
hoge energierekening? Vraag dan 
energietoeslag aan voor 31 decem-
ber 2022. De eenmalige energietoe-
slag is voor huishoudens met een 
inkomen op of net boven het sociaal 
minimum.
 
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 energietoeslag 
1.300 euro. Bij een inkomen tussen 120 
procent en 130 procent van het sociaal 
minimum is de energietoeslag 600 euro.

Wanneer en hoe aanvragen?
U kunt tot 31 december 2022 een aan-
vraag doen op de website van de Sociale 
Dienst Drechtsteden: www.sociale-
dienstdrechtsteden.nl. Inwoners die een 
bijstandsuitkering ontvangen, hebben de 
eenmalige energietoeslag al ontvangen. 
Dat geldt ook voor de mensen aan wie 
de gemeentebelastingen zijn kwijtge-
scholden.
 
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.
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Naam             Geboren Datum uitschrijving

Caldora, SL   11-11-1971  21-10-2022

Dubinina, N   31-01-1977 16-09-2022

Katata, BM   13-06-1986 21-10-2022

Skomarovska, Y   23-07-2001 16-09-2022

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:

Verstrekking van uw gegevens uit 
de basisregistratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door 
de minister aangewezen instellin-
gen, krijgen altijd gegevens uit de 
basisregistratie personen (BRP). 
Deze gegevens hebben zij nodig 
voor het uitvoeren van hun taken. 
Denk hierbij aan:
 • Belastingdienst
 • Justitie
 • Pensioenfondsen
 • Sociale Verzekeringsbank 
 •   instellingen voor bevolkings-
  onderzoek (borstonderzoek).

De gemeente is verplicht deze 
gegevens te verstrekken.

Andere instanties 
De gemeente geeft geen gegevens 
aan commerciële instellingen en 
privépersonen. Wel mag zij gege-
vens verstrekken aan instellingen 
met een maatschappelijk belang. 
Deze instellingen krijgen uw 
gegevens alleen als zij die nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
taak. Als u niet wilt, kunt u om 
geheimhouding van uw gegevens 
vragen. 

Meer weten?
Op www.dordrecht.nl leest u 
meer informatie. Als zoekwoord 
geeft u ‘geheimhouding’ in.

Basisregistratie Personen 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 plaatsen van zonnepanelen    
Locatie: Rijksstraatweg 134     
Datum besluit: 17 november 2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning    
Locatie: Van der Steenhovenplein 
44     
Datum besluit: 18 november 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van twee dakkapel-
len een op het voordakvlak en een op 
het achterdakvlak van de twee onder 
een kap woning    
Locatie: Elf Morgen 3     
Datum besluit: 18 november 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak    
Locatie: Lombardstraat 5     
Datum besluit: 18 november 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak van de woning    
Locatie: Oudenhovenstraat 10     
Datum besluit: 18 november  2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een steektrap    
Locatie: P.A. de Kokplein 171     
Datum besluit: 21 november  2022    
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van 8 zonnepanelen 
op het schuine dak aan de zijkant van 
het huis    
Locatie: Blekersdijk 6      
Datum besluit: 21 november 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakterras    
Locatie: Vest 65 te Dordrecht    
Datum besluit: 21 november  2022    
  
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakopbouw 
op het platte dak van een woning    
Locatie: Werf van Schouten 100     
Datum besluit: 21 november  2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: Plaatsen van een dakopbouw incl. 
dakterras aan voorgevel op het platte 
dak van de woning    
Locatie: Werf van Schouten 102     
Datum besluit: 21 november  2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van camera masten    
Locatie: nabij Galilieïlaan / Ouden-
dijk     
Datum besluit: 22 november  2022    
      
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een roldeur / 
sectionale deur in de gevel van een 
bijgebouw / schuur    
Locatie: Puttenstein 18     
Datum besluit: 22 november 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op 
het plat dak    
Locatie: Vest 180    
Datum besluit: 21 november 2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw 
op de woning en vergroten berging    
Locatie: Balsa 92     
Datum besluit: 24 november  2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een opbouw    
Locatie: Van Ravesteyn-erf 261     
Datum besluit: 24 november  2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakopbouw 
op de woning en vergroten van de 
berging    
Locatie: Balsa 92     
Datum besluit: 24 november 2022    

Activiteit: Bouw  
Voor: het aanbrengen van geluidisolatie    
Locatie: Diepenbrockweg 224     
Datum besluit: 24 november 2022    

Activiteit: Bouw  
Voor: het aanbrengen van geluidisolatie    
Locatie: Diepenbrockweg 226     
Datum besluit: 24 november  2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het aanbrengen van geluidisolatie 
MJPG    
Locatie: Diepenbrockweg 228     
Datum besluit: 24 november 2022    
  
Activiteit: Bouw 
Voor: het aanbrengen van geluidisolatie    
Locatie: Diepenbrockweg 230     
Datum besluit: 24 november 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het aanbrengen van geluidisolatie    
Locatie: Diepenbrockweg 232     
Datum besluit: 24 november 2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het aanbrengen van geluidisolatie 
MJPG    
Locatie: Diepenbrockweg 234     
Datum besluit: 24 november 2022    
  
Activiteit: Bouw   
Voor: het aanbrengen van geluidisolatie 
MJPG    
Locatie: Diepenbrockweg 236     
Datum besluit: 24 november  2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een opbouw    
Locatie: Van Ravesteyn-erf 261     
Datum besluit: 24 november 2022    
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg  
Voor: het bouwen van Huis van Stad en 
Regio Dordrecht    
Locatie: Spuiboulevard 200 t/m 214 
en van Godewijckstraat 13     
Datum besluit: 23 november 2022    

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Sloop  
Voor: het vervangen van het balkon    
Locatie: Boomstraat 31     
Datum besluit: 24 november 2022    

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Sloop  
Voor: het vervangen van het balkon    
Locatie: Boomstraat 31     
Datum besluit: 24 november 2022    

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van één 
houtopstand (Fraxinus angustifolia (es))    
Locatie: Jacob Schorer-pad tegen 
nr. 148 Dordrecht openbare bomen    
Datum besluit: 23 november  2022
  
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van één 
houtopstand (Ilex aquifolium (hulst))    
Locatie: Naast Jakartastraat nr. 14 
Dordrecht openbare bomen    
Datum besluit: 23 november  2022    
  
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van 
acht houtopstanden (Fraxinus excelsior 
(gewone es))    
Locatie: Nieuwe Merwedeweg, 
langs de Boerenweg/Landbouwweg 
(openbare bomen)     
Datum besluit: 23 november 2022    
   
Activiteit: Monument   
Voor: het plaatsen van dubbelglas aan 
de voorzijde van het monument    
Locatie: Blekersdijk 31     
Datum besluit: 23 november  2022    
  
Geweigerde omgevingsvergunning  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben geweigerd:  
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op 
het voordakvlak van de woning    
Locatie: Van Slingelandtlaan 28     
Datum besluit: 18 november  2022  
           
Inzage  
De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren 
op te vragen 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

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van 10 zonnepanelen 
op het dak van het woonhuis en de 
garage    
Locatie: Oudendijk 25     
Datum besluit: 21 november 2022    
      
Ontwerpbesluiten ter inzage  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Kap, Monument, 
Sloop    
Voor: het realiseren van een stads-

Bodembescherming

Kennisgeving Besluit 
Uniforme Saneringen

De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid maakt namens het college van 
burgemeester en wethouders van 
gemeente Dordrecht bekend dat zij 
op 15 november 2022 een melding 
heeft ontvangen van voorgenomen 
saneringswerkzaamheden ter plaatse 
van de locatie Brouwersdijk 4 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-22-418110.

Conform het Besluit Uniforme Sane-
ringen kan in beginsel vanaf vijf weken 
en binnen twaalf maanden na ont-
vangst 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 con-
troleren of deze voldoet aan de eisen 
van het Besluit Uniforme Saneringen.

De mededeling aan de saneerder 
naar aanleiding van bovengenoem-
de 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 
melding niet voldoet aan de eisen 
van het Besluit Uniforme Sanerin-
gen, 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 zijn te verkrijgen 
via telefoon (078) 770 85 85. 
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klooster in het voormalige Leprooshuis    
Locatie: Vriesestraat 115     
Datum besluit: 14 november 2022  
           
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere 
ter zake zijnde stukken liggen van 17 
november 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.  

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.  

Verleende onttrekking- 
en splitsingsvergunningen     
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende onttrekkings- en split-
singsvergunningen hebben verleend:     
     
Voor: het splitsen van de woning in 2 
appartementsrechten      
Locatie: Heysterbachstraat 42 en 44       
Datum besluit: 21 november  2022      
     
Geweigerde Woningvormings-
vergunning Dordrecht     
Voor: woningvormingsvergunning     
Locatie: Schrijversstraat 22 Dor-
drecht      
Datum besluit: 11 november  2022      
     
Inzage     
De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren 
op te vragen 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 vervangen en vergroten van 
de garage     
Locatie: Dubbelsteynlaan Oost 203      
Datum besluit: 23 november  2022     
    
Activiteit: Bouw     
Voor: het splitsen van de woning in 2 
appartementsrechten     
Locatie: Remmerstein 66      
Datum besluit: 23 november  2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het plaatsen van twee digitale 
display’s     
Locatie: Dordtse Kil 1&2      
Datum besluit: 17 november  2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het realiseren van een opbouw en 
een verbouwing van de woning     
Locatie: Haringstraat 17      
Datum besluit: 23 november  2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het aanleggen van een derde 
padelbaan     
Locatie: Sportcomplex Schenkel-
dijk 13      
Datum besluit: 23 november  2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in 
strijd met regels RO, Werk of 
werkzaamheden uitvoeren    
Voor: het aanleggen van een overk-
luizing t.b.v. een ontsluiting van een 
perceel     
Locatie: Olivijn, Dordtse Kil III      
Datum besluit: 17 november  2022     
   
Activiteit: Bouw, Monument     
Voor: het verbouwen van het pand    
Locatie: Lange Breestraat 12      
Datum besluit: 18 november  2022     
    
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ingetrokken: 

Activiteit: Bouw  
Voor: het in gebruik nemen van Kop-
gebouw Leerpark Dordrecht   
Locatie: Kopgebouw Leerpark    
Datum ontvangst: 15 november  2022   
 
Activiteit: Brandveilig gebruik  
Voor: het realiseren van een crisisop-
vang voor asielzoekers   
Locatie: Marconiweg 8    
Datum ontvangst: 19 oktober 2022   
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 
Voor: het wijzigen van het gebruik   
Locatie: Visstraat 14    
Datum ontvangst: 24 oktober 2022   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
één houtopstand (Acer saccharinum) ( 
Zilveresdooorn)   
Locatie: Openbare boom tegen 
Borneostraat 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 in gebruik nemen van Kopge-
bouw Leerpark Dordrecht   
Locatie: Kopgebouw Leerpark    
Datum ontvangst: 15 november 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het aanbrengen van screens aan 
de buitenzijde van het appartement   
Locatie: Kuipershaven 34 A    
Datum ontvangst: 17 november  2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het verbouwen van een schuur 
tot een woning   
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 7    
Datum ontvangst: 17 november  2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van een nokverho-
ging aan de achterzijde en het isoleren 
van het van het dak   
Locatie: Paul Krugerstraat 8
Datum ontvangst: 17 november 2022

Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen van een Power Swap 
Station   
Locatie: Rijksstraatweg 30 te 

Dordrecht   
Datum ontvangst: 21 november  2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van een opbouw   
Locatie: Van Ravesteyn-erf 253 te 
Dordrecht   
Datum ontvangst: 22 november  2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het uitbreiden van de BMI (brand-
meld- en Ontruimingsalarminstallatie), 
door realisatie nieuw bouwdeel   
Locatie: Albert Schweitzerplaats 25    
Datum ontvangst: 22 november 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het vervangen van de gevel 
lichtreclame   
Locatie: Amnesty Internationalweg 
15    
Datum ontvangst: 22 november 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het aanbrengen van reclame op 
de gevels en luifel   
Locatie: Laan van Europa 1600    
Datum ontvangst: 23 november  2022   

Activiteit: Bouw, Reclame   
Voor: het aanbrengen van reclame op 
de gevels en luifel   
Locatie: Laan van Europa 1600    
Datum ontvangst: 23 november  2022   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van 3 
bomen aan de voorzijde van de wonin-

gen, wegens overlast   
Locatie: Marowijne 118   
Datum ontvangst: 23 november 2022   

Activiteit: Monument  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het pand   
Locatie: Vriesestraat 130    
Datum ontvangst: 17 november  2022   

Activiteit: Monument   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak aan de linkerzijde van de 
woning   
Locatie: Rozenhof 19    
Datum ontvangst: 18 november  2022   

Activiteit: Monument   
Voor: het splitsen van een deel van het 
pand   
Locatie: Bosboom-Toussaintstraat 
62   
Datum ontvangst: 22 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, 
30 november 2022           

Omgevingsvergunningen (vervolg)


