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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 economische groei en gezonde arbeidsmarkt.

Begroting 2023

Economische groei en 
gezonde arbeidsmarkt

In Dordrecht moet je niet alleen goed kunnen 
wonen, maar óók kunnen werken. Dat vraagt 
om gezonde, sterke bedrijven met voldoende 
en verschillende typen banen. 

Opleidingen passend bij vraag bedrijfsleven
In 2023 zetten we verder in op samenwerking tussen en met werkgevers en 
onderwijs. Met subsidie vanuit het Rijk en de provincie stimuleren we bijvoorbeeld 
de uitbreiding van de Dordrecht Academy. Er komen vijf hbo-opleidingen bij, die passen bij de arbeidsmarkt in onze regio. 

Met de opening van het Kopgebouw krijgt het hbo een eigen plek op het Leerpark. Ook gaan we verder met ‘BAAS over 
je eigen toekomst’. Samen met werkgevers laten we hiermee leerwerktrajecten en doorgroeikansen voor mbo-talenten 
ontstaan. Sinds de start van de coronacrisis zijn we actief bezig om te voorkomen dat kwetsbare schoolverlaters werkloos 
worden. Dat zetten we door in 2023.

Dienstverlening op maat
We willen de bedrijven voor de stad behouden en nieuwe bedrijven aantrekken. Daarom wer-
ken we onder andere aan het verbeteren van onze dienstverlening aan ondernemers. We heb-
ben daarbij extra aandacht voor grote opgaven waar ondernemers mee te maken hebben, zo-
als verduurzaming, digitalisering en personeelstekorten. Om beter advies op maat te kunnen 
geven, gaan we regelmatig met ondernemers in gesprek. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de 
jaarlijkse MKB-dag. En we organiseren minimaal vier thematafels over actuele onderwerpen.

Begroting 2023
Benieuwd waar in 2023 in Dordrecht het geld nog meer aan uitgeeft? 
Lees hierover op dordrecht.begroting-2023.nl of scan de QR code met uw telefoon.

Alle Dordtenaren mogen stemmen

Stemmen voor de Publieksprijs kan tot 
27 november. INZET078!, het centrum 
voor vrijwillige inzet, organiseert de 
jaarlijkse uitreiking van de Dordtse 
Vrijwilligersprijzen én het vrijwilligers-
feest. Het feest vindt dit jaar plaats in 
de Kunstkerk en is gratis toegankelijk 
voor alle vrijwilligers in Dordrecht. 
Alle Dordtse vrijwilligersorganisaties 
ontvangen hiervoor een uitnodiging. 
Tijdens dit gezellige feestje met bubbels 

en bitterballen worden ook de winnaars 
van de Dordtse Vrijwilligersprijzen 
onthuld.  
De Dordtse Vrijwilligersprijzen is een 
initiatief van de gemeente Dordrecht. 
De gemeente wil hiermee haar waar-
dering uitdrukken voor de honderden 
vrijwilligers die de stad elk jaar weer 
een beetje mooier, leuker, sportiever, 
socialer, cultureler, groener, inclusiever 
en vooral gezelliger maken. 

“Natuurlijk is de winkel open. 
Maar de deur is alleen dicht om 
energie te besparen.” Op veel 
winkeldeuren in het centrum van 
Dordrecht hangt een bordje met 
deze tekst. Het uitdelen van deze 
bordjes is een actie van het POBD 
(Promotie Ondernemers Binnen-
stad Dordrecht) en de gemeente 
Dordrecht. Het doel is om de 
winkeliers te helpen hun energie-

rekening te verlagen en samen 
Dordrecht duurzamer te maken. 

Niet minder gastvrij
Via een open winkeldeur of pui gaat 
onnodig veel warmte verloren. Door 
de deur dicht te houden, kunnen 
winkeliers energie besparen. Dat de 
deur gesloten is, maakt de winkel niet 
minder gastvrij. Wel duurzamer! Met 
een bordje op de deur dat de winkel 

open is, weten klanten dat zij welkom 
zijn.

Energieadviseur
Winkeliers die het bordje hebben han-
gen én de deur dicht houden, maken 
kans op een bezoek van een energiead-
viseur. Die helpt met raad en daad om 
de winkel energiezuiniger te maken. 
Deze actie gaat op 24 november 2022 
van start. 

Dordtse winkels zijn open, 
al zijn de deuren dicht

Welke organisatie verdient de Dordtse Vrijwilligersprijs 2022? Vanaf 1 no-
vember kunnen alle Dordtenaren hun stem uitbrengen via het online stem-
formulier op www.inzet078.nl. De organisatie met de meeste stemmen 
krijgt op 7 december, de Nationale Dag van de Vrijwilliger, de Publieksprijs 
van 2000 euro. Wethouder Peter Heijkoop reikt de prijs uit tijdens een win-
naarstour dwars door de stad. Dan worden ook de Talentprijs, Passieprijs 
en Aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze prijzen zijn door een onafhankelij-
ke vakjury toegekend. 

De Dordtse 
Vrijwilligersprijzen 2022

Op regionaal gebied heeft Dordrecht het 
gewonnen van Hendrik-Ido-Ambacht en 
Alblasserdam. Maar liefst 135 gemeen-
ten deden mee aan het NK Tegelwip-
pen. In de afgelopen zeven maanden 
hebben in heel Nederland meer dan 
2,8 miljoen tegels ruimte gemaakt voor 
groen. Dat is een nieuw record voor het 
NK Tegelwippen. Dinsdag maakte de 
organisatie de winnende gemeenten 
bekend. In drie klassementen winnen 
Breda (grote gemeente, met meer dan 
100.000 inwoners), Almelo (50.000 – 
100.000 inwoners) en Hollands Kroon 
(minder dan 50.000 inwoners). Zij 
wipten de meeste tegels per inwoner. 
De gemeente Den Haag verwijderde 
in totaal de meeste tegels (306.178). 
Nederlands bekendste TV tuinman 

Lodewijk Hoekstra overhandigde hen de 
Gouden Tegel.
 
Vergroening
Het NK Tegelwippen werd voor het 
derde jaar op rij georganiseerd. De 
competitie bewijst wederom dat het 
niet alleen een ludieke strijd is, maar 
ook daadwerkelijk vergroening ople-
vert. Van minituintjes tot vergroende 
schoolpleinen en grote buurtprojecten. 
Heel veel mensen staken de handen 
uit de mouwen. In totaal zijn 2.814.011 
tegels gewipt en is er ruim 250.000 
m² vergroend. Dat zijn maar liefst 40 
voetbalvelden! Op nk-tegelwippen.nl/
tegelstand is de eindstand van alle 135 
gemeenten te vinden.

Dordrecht tweede bij NK Tegelwippen

Dordrecht heeft dit jaar in de categorie ‘grote gemeenten’ de tweede plek 
veroverd in het NK Tegelwippen. Dat werd gisteren bekendgemaakt. In 
de periode van 21 maart tot en met 31 oktober zijn er in Dordrecht maar 
liefst 83.525 tegels gewipt. Breda is als grote winnaar uit de bus gekomen. 
Arnhem prijkt op de derde plek. 

Foto: Selma Doorn.
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Sociaal-maatschappelijke organisaties die door de hoge energiekosten in 
gevaar komen, kunnen financiële steun van gemeente Dordrecht krijgen. 
Het al bestaande crisis- en herstelfonds breidt uit naar ruim 5 miljoen euro 
vanaf 2023. 

Financiële steun voor 
maatschappelijke organisaties

Het crisis- en herstelfonds is ont-
staan door signalen uit de Dordtse 
samenleving. De stijging van de 
energieprijzen heeft grote gevolgen 
voor organisaties en activiteiten in 
de stad. Maatschappelijke organi-
saties kunnen daarom bij gemeente 
Dordrecht om een bijdrage vragen 
voor deze extra kosten. Zoals (sport)
verenigingen, culturele instellingen, 
voedselbanken, kledingbanken en 
andere maatschappelijke organisa-
ties of organisatoren van evene-
menten. 

Maatschappelijke inzet
In ruil voor deze tijdelijke steun vraagt 
de gemeente een bijdrage van de 
organisaties. Een bijdrage aan het 
verduurzamen en/of maatschappelijke 

inzet voor de inwoners van de stad. De 
gemeente zal deze regels in december 
2022 bekend maken. Voor de hulp die 
met corona te maken heeft, blijven de 
bestaande regels gelden. 

Hulp op korte termijn
Er zijn nu al maatschappelijke orga-
nisaties die gezegd hebben op korte 
termijn hulp nodig te hebben. Deze 
organisaties, zoals de Kledingbank, 
hebben overduidelijk recht op het 
crisis- en herstelfonds en het gaat om 
kleine bedragen. Gemeente Dordrecht 
zal bij deze aanvragen daarom mogelijk 
al in 2022 tot steunverlening overgaan. 
Zo kunnen de activiteiten van deze 
maatschappelijke organisaties blijven 
bestaan.

Dat is gebeurd in 2 fasen. In de winter 
van 2020 en 2021 is dit plan uitgevoerd. 
Nu zijn wij anders tegen de waarden 
van bomen aan gaan kijken, hebben we 
nieuwe inzichten opgedaan en hebben 
we meer geld. Dat betekent dat we de 
laatste fase (3) anders kunnen aanpak-
ken. Dat gebeurt vanaf 14 november. 
Het goede nieuws is dus dat de helft 
van deze bomen blijft staan! De andere 
helft kappen we wel. We doen dat om 
en om. Dit noemen we ‘uitdunnen’. 
Zo is ook het gevaar voor de boerderij-
en, huizen en schuren die daar staan 
voorbij. Voor de 63 populieren die ver-
dwijnen, planten we 42 iepen terug. Zo 
hebben de nieuwe bomen meer ruimte 
om te groeien en gezond te blijven.

Andere manier van snoeien
De bomen die blijven staan, snoeien we 
op een andere manieren. We noemen 
dat ‘breuksnoei’ en ‘ecologische snoei’. 
Bij breuksnoei worden takken ingezaagd 
tot dat ze zelf van de boom afbre-
ken. We bootsen op deze manier het 
natuurlijk uitbreken van takken na. Dat 
ziet er wat raar uit, maar is beter voor 
het herstel van de boom. Bij ecologisch 
snoeien, zagen we alle zijtakken van de 
stam. De stam van ongeveer 6 meter 
blijft staan. Hier groeien vanzelf nieuwe 
takken uit. Dit duurt natuurlijk wel even 
maar ook een kale stam is belangrijk 
voor dieren. Denk bijvoorbeeld maar 
aan een specht die daar zijn voordeel 
mee doet.

Andere aanpak bomen Zeedijk

Nieuwe inzichten, meer financiële ruimte en een nóg kritischere kijk op 
de waarden van bomen, zorgt ervoor dat ongeveer de helft van de bomen 
die nu nog op de Zeedijk staan, behouden blijft. De bomen op de Zeedijk 
vormen een gevaar door steeds meer takken die al bij weinig wind naar 
beneden vallen. Dat was de reden om 4 jaar terug een plan te bedenken om 
dit gevaar op te lossen. We bedachten toen om alle populieren te vervangen 
door verschillende iepensoorten.

Heb jij een wens voor het Stadspark Dordrecht?
Heb jij jouw wens al ingediend 
voor het Stadspark Dordrecht? 
Het kan nog tot 15 november. 
Door een kaartje in te vullen en op 
te hangen in de wensboom in het 
Stadskantoor, aan de Spuiboule-
vard 300. Het kan ook digitaal 
op www.stadsparkdordrecht.nl. 

Het nieuwe Stadspark Dordrecht strekt 
zich uit van noord naar zuid: van het 
Wantij tot aan de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch. Het wordt een plek waar 
je graag en vaak komt. Want elke 
Dordtenaar kan er binnen 10 minuten 
zijn. Je kunt er veilig spelen, wandelen, 
sporten, fietsen en elkaar ontmoeten. 
Vanuit alle aangrenzende wijken kun 
je het park gemakkelijk in. Dus er 
komt geen hek omheen. Het Stadspark 
moet voor Dordtenaren voelen als 
een enorme tuin. 

Met alle verzamelde ideeën maken we 
een eerste ontwerp. Hierin houden we 
zo goed mogelijk rekening met ieders 

wensen. Het is ons doel om een stads-
park te maken voor àlle Dordtenaren, 
gemaakt door Dordtenaren.

Je wilt er liever niet aan denken, 
maar stel je eens voor: er komt 
een heftige storm en Dordrecht 
overstroomt. De kans is klein maar 
door klimaatverandering stijgt de 
kans op een overstroming. Wat doe 
jij als Dordrecht overstroomt? Hoe 
hoog komt het water in jouw huis? 
En wat kun je nu al doen om je voor 
te bereiden op een grote overstro-
ming?  

We hebben vijf tips op een rijtje gezet 
waarmee jij je kunt voorbereiden op het 
ergste scenario: een grote overstroming 
van Dordrecht. 

Tip 1: Hoe hoog komt het water bij 
jou? 
Allereest is het belangrijk om te weten 
of jouw huis onder water loopt bij een 
overstroming. En zo ja, hoe hoog het 

water dan komt. Op www.overstroomik.
nl kun je precies zien hoe hoog het wa-
ter stijgt op jouw adres. Vul je postcode 
in en zie direct wat de waterstand is op 
jouw locatie in geval van een overstro-
ming. 

Tip 2: Bedenk een schuilplek
Als jouw huis overstroomt, waar kun 
je dan naartoe? Kun je vluchten naar 
een hogere verdieping in je huis of flat? 
Soms moet je een veilige plek elders 
zoeken. Dat kan bij bedrijven of hoge 
gebouwen in de buurt. Denk van te 
voren na over een veilige schuilplek. 

Tip 3: Maak een noodpakket
Of je nu thuis blijft of vertrekt, je hebt 
altijd een noodvoorraad nodig. Je hebt 
water en eten nodig. En een zaklamp, 
dekens, medicijnen en een mechani-
sche radio. Zet je noodpakket alvast 

klaar. Op www.klaarvoorhetwater.nl kun 
je vinden wat er in je noodpakket moet 
zitten. 

Tip 4: Luister naar de hulpdiensten
Vlucht bij een overstroming nooit zo 
maar in paniek en zonder plan weg. 
Stap vooral niet in de auto. Als je ergens 
strandt met pech, loop je meer gevaar 
en weet niemand waar je bent. Stem 
je radio af op de regionale zender. Daar 
zullen de hulpdiensten je informeren 
over wat je moet doen. 

Tip 5: Help elkaar
Niet iedereen kan bij een overstroming 
op eigen kracht wegkomen. Help men-
sen in jouw omgeving. Denk daarbij 
vooral ook aan mensen die extra hulp 
nodig hebben, zoals ouderen en min-
dervaliden. Die solidariteit met elkaar is 
cruciaal om levens te redden.

5 tips om je voor te bereiden op een overstroming

Ben jij klaar voor het water?

Off iciële bekendmakingen

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 2 november 2023 vijf 
keer een ventvergunning verleend voor:

- het verkopen van schepijs in de 
periode: Maandag t/m zaterdag, van 2 
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.

Ventvergunningen
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Naam             Geboren Datum uitschrijving

Akampelige, E   12-04-1989 26-09-2022

Altun, CM    14-06-2013 06-10-2022

Altun, LD    14-07-2018 06-10-2022

Altun, C    05-02-1987 06-10-2022

Altun, E    14-10-2011 06-10-2022

Basim Magdi Mohamed Mahmoud Ango 02-08-1992 26-09-2022

Baz, Z    10-08-2000 26-09-2022

Bieliaieva, L   04-07-1967 26-09-2022

Camara, LC   06-09-2016 29-09-2022

Elisa Carolina   02-06-1997 29-09-2022

de Groot, E   11-12-1964 29-09-2022

Gündüz, SB   22-10-2008 29-09-2022

Job, FEA    21-05-1987 29-09-2022

Kourouma, D   13-04-1980 29-09-2022

van den Muijsenberg, D  19-11-2003 06-10-2022

Nikolaieva, A   04-12-2007 27-09-2022

Recki, KM    05-05-1995 29-09-2022

Romano, SS   10-11-2009 29-09-2022

Sideris, A    02-10-1963 06-10-2022

Simeonov, SE   17-01-2000 29-09-2022

Siryk, H    17-04-1969 26-09-2022

van Wijk, GJM   20-10-1984 29-09-2022

Zorlu, D    30-04-1986 06-10-2022

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:

Verkeer

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

- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Pijnenburg ter hoogte van 
huisnummer 106;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op het Aletta Jacobs-erf ter 
hoogte van huisnummer 348;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op het Van Ravesteyn-erf ter 
hoogte van huisnummer 594;  
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Marnixstraat ter hoogte van 
de zijgevel van Vlietweg 12; 
- Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Bleijenhoek ter hoogte van huisnummer 
219. 

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 Al-
gemene wet bestuursrecht moet het 
bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder 
moet het ten minste bevatten: uw naam 
en adres, de datum, de omschrijving van 
het besluit waartegen u bezwaar maakt 
en de reden van uw bezwaar. Vermeld 
ook het telefoonnummer waarop u over-
dag te bereiken bent.

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift 
houdt de werking van het besluit niet te-
gen. 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/bestuursrecht. Daar-
voor 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. 

Bekendmaking wet milieubeheer

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge 
de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 
afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende 
bekend.
In de afgelopen periode is een ken-
nisgeving van het daarbij aangegeven 
besluit ingediend op:
31 oktober 2022 door Sando Puinre-

cycling ingevolge artikel 4.1 van het 
“Besluit mobiel bouw- en sloopafval” 
voor het plaatsen van een mobiele 
puinbreker aan de Laan van Londen 
1330,1340,1700 en 1702 te Dordrecht.

De werkzaamheden vinden plaats in 
de periode van 14 november 2022 tot 
en met 13 februari 2023, gedurende 
maximaal 3 werkdagen van 07.00 uur 
tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen telefonisch inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid telefoonnummer 
078 - 7708585.

De directeur vestigt er de aandacht op 
dat deze kennisgeving uitsluitend een 
informatief karakter heeft. 

Milieu

Bekendmaking – vooraankondiging 
Bestemmingsplan Maasterras en 
startdocument omgevingseffec-
trapportage (OER)

Burgemeester en wethouders van Dor-
drecht maken bekend dat de gemeente 
gestart is met de planvorming voor de 
gebiedsontwikkeling Maasterras zoals 
beschreven in de ontwikkelvisie Spoor-
zone (zie dordrecht.nl/maasterras).

Het Maasterras ligt aan de Oude Maas, 
ten zuiden van het spoor. Aan de oost-
kant van het gebied ligt de wijk Krispijn. 
De zuidkant van het gebied loopt tot 
het bedrijventerrein Louterbloemen. 
Afrit 21 is ook onderdeel van het plan-
gebied. Binnen het Maasterras moet 
ruimte komen voor 2.000 tot 4.000 
woningen met bijbehorende voorzie-
ningen in een groene omgeving. 

De planvorming bestaat momenteel uit 
drie onderdelen:
A. een op te stellen masterplan;
B. een op te stellen bestemmingsplan;
C. een op te stellen OmgevingsEffec-
tRapportage (OER).

A. In het masterplan wordt de ontwik-
kelvisie Spoorzone concreet uitgewerkt 
voor het plangebied Maasterras, zodat 
duidelijk wordt waar woningen en 
andere voorzieningen kunnen komen. 
Een eerste versie van het masterplan 
wordt naar verwachting begin 2023 
gepresenteerd.  Op dat moment start 
ook de inspraak en participatie.

B. Gelijktijdig met het opstellen van het 
masterplan start de gemeente ook met 
het herzien van het bestemmingsplan. 
De huidige bestemmingsregeling voor-

ziet nu nog in een bestemming voor 
bedrijven en diverse andere functies. 
Het nieuwe bestemmingsplan moet 
het mogelijk maken hier woningen te 
bouwen. 

C. In de OER wordt beschreven wat de 
uitvoering van het bestemmingsplan 
betekent voor de omgeving en dient 
nagegaan te worden of er ook een an-
dere uitvoering van het plan mogelijk is 
met minder nadelige effecten. Hoe de 
gemeente de OER wil gaan opstellen is 
beschreven in het startdocument OER 
Maasterras.

Inspraak en participatie
De inspraak en participatie over deze 
drie planonderdelen zal naar ver-
wachting begin volgend jaar (2023) 
plaatsvinden door een eerste presen-
tatie van het masterplan, het ontwerp-
bestemmingsplan en de concept-OER. 
Er is dan alle gelegenheid om op de 
plannen te reageren en eigen ideeën in 
te brengen.
Het startdocument ligt nu ter inzage en 
beschrijft waar straks op gelet wordt bij 
het opstellen van de plannen. Ook laat 
het zien hoe het gebied nu is. Bijvoor-
beeld de geluidsbelasting, verkeerssi-
tuatie en natuur. Het laatste hoofdstuk 
beschrijft een eerste beoordeling van 
de ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone. 
Doordat de ontwikkelvisie nog geen 
uitgewerkt stedenbouwkundig (master)
plan is, scoort deze nog niet op alle 
aspecten een voldoende. Met die uit-
werking gaat de gemeente de komende 
tijd aan de slag. 
Het startdocument voor de OER Maas-
terras ligt van donderdag 10 november 
tot en met donderdag 22 december ter 
inzage  in de hal van het Stadskantoor, 

Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Ook 
kunt u het document digitaal inzien via 
dordrecht.nl/startdocument.

Op woensdag 23 november orga-
niseren wij een inloopmoment in ver-
gaderkamer 3 van het Stadskantoor in 
Dordrecht. Tussen 16:00 en 20:00 uur 
kunnen deskundigen van de gemeente 
uw vragen beantwoorden. Indien u 
vragen heeft over een specifiek onder-
werp, kunt u dit van te voren doorge-
ven via dordrecht.nl/startdocument. 
Wij vragen dan de juiste deskundige 
aanwezig te zijn. 

Uw reactie geven op het 
startdocument OER 
Gedurende de termijn van ter inzagelig-
ging kan iedereen zijn of haar mening 
geven over wat onderzocht moet 
worden in de OER en op welke manier. 
Dit kan op meerdere manieren:
- door een brief te sturen naar het 
college van burgemeester en wethou-
ders van Dordrecht, postbus 8, 3300 AA 
Dordrecht, met als onderwerp ‘’ziens-
wijze startdocument OER’’.
- door een mail te sturen naar het col-
lege van burgemeester en wethouders 
van Dordrecht via gemeentebestuur@
dordrecht.nl, met als onderwerp 
‘’zienswijze startdocument OER’’. 
Vermeld hierbij uw naam, adres en 
woonplaats.
- door een telefonische reactie. Hier-
voor kunt u een afspraak maken door te 
bellen naar 06-28891859.

De uiterlijke datum voor het indienen 
van een zienswijze is 22 december 
2022. 

Bestemmingsplan

Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid maakt namens het college van 
burgemeester en wethouders van 
gemeente Dordrecht bekend dat zij 
op grond van artikel 39c, tweede lid 
van de Wet bodembescherming (Wbb) 
heeft ingestemd met de resultaten van 
de sanering en op grond van artikel 
39d, derde lid van de Wbb instemt met 
het nazorgplan van de locatie Wield-
rechteseweg 35 Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-21-384964.

Inzage
De beschikking en de overige van 
belang zijnde stukken liggen, tot zes 
weken na publicatie van het besluit, 
ter inzage bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140 te Dordrecht, waar de stukken elke 

werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur 
kunnen worden ingezien. U kunt de 
stukken ook opvragen door een e-mail 
te sturen aan: bodemsanering@ozhz.
nl.

Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbende(n) bij ons een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen tegen dit be-
sluit. Dit moet geschieden binnen zes 
weken na publicatie van het besluit, 
onder vermelding van “Bezwaar Wbb” 
in de linkerbovenhoek van enveloppe. 
Het bezwaar dient te worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente Dordrecht, 
p/a Servicegemeente Dordrecht, ter 
attentie van afdeling JKC, Postbus 619, 
3300 AP Dordrecht.

Tevens kan er bij de Voorzieningen-
rechter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State een voor-
lopige voorziening worden gevraagd 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht juncto hoofdstuk 
20 Wet milieubeheer juncto artikel 2 
van bijlage 2: bevoegdheidsregeling 
bestuursrechtspraak van de Algemene 
wet bestuursrecht.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u 
contact opnemen met de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, 
Unit Juridisch Advies en Ondergrond, 
telefoon (078) 770 85 85.

Bodembescherming
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Colofon

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere 
voorbereidingsprocedure  

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

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel    
Locatie: Kinkelenburg 64     
Datum besluit: 28 oktober 2022    

Activiteit: Bouw  
Voor: het uitvoeren van een verbou-
wing    
Locatie: Abeelstraat 109     
Datum besluit: 02 november 2022    
    
Activiteit: Bouw  
Voor: het vernieuwen van de voorgevel 
kozijnen    
Locatie: Hooikade 13     
Datum besluit: 02 november 2022    
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een dakop-
bouw    
Locatie: Van Ravesteyn-erf 451     
Datum besluit: 02 november 2022    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het maken van een houtskelet 
opbouw    
Locatie: Vredenburg 132     
Datum besluit: 02 november 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het plaatsen van een tijdelijke 
opslag voor waterstof    
Locatie: Keerweer 58-62     
Datum besluit: 02 november  2022    
   
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het plaatsen van 14 zonnepane-
len op het dak van het woonhuis    
Locatie: Cornelis van Beverenstr 35     
Datum besluit: 27 oktober 2022    
    
Activiteit: Bouw, Reclame    
Voor: Het plaatsen van 2 winkelwagen-
stallingen aan de voor- en achterzijde, 
het aanbrengen van 3 reclame-uitin-
gen aan de gevels en het plaatsen van 
een dakcondensor op het dak bij de 
supermarkt.    
Locatie: Van Eesterenplein 183     
Datum besluit: 01 november  2022    

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere en Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning hebben 
verleend  

Activiteit: Sloop  
Voor: het demonteren en verwijderen 
van een  loods  00254939 
Locatie: Kerkeplaat 6 te Dordrecht   
Datum besluit: 26-10-2022   

Inzage 
De beschikking en andere ter zake 

zijnde stukken kunnen worden 
opgevraagd bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, op elke werkdag 
van 08:00 uur – 16:00 uur, Johan de 
Wittstraat 140 te Dordrecht, telefoon 
(078) 770 85 85. 

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 Den Haag, 
sector bestuursrecht, Postbus 20302, 
2500 EH Den Haag. 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 exemplaar 
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 inge-
volge artikel 8:81 van de awb om een 
voorlopige voorziening is verzocht. Dat 
kan als onverwijlde spoed dat vereist. 
Een verzoek om voorlopige voorzie-
ning dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Den Haag, sector bestuursrecht, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De 
beschikking treedt dan niet in werking 
voordat de Voorzieningenrechter een 
uitspraak heeft gedaan.
         
Omgevingsvergunningsvrij project  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen omge-
vingsvergunningvrij hebben verklaard: 

Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een uitbouw 
aan de zijgevel van de hoekwoning    
Locatie: Van Ravesteyn-erf 3     
Datum besluit: 28 oktober  2022    
  
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of te doen vellen 
van één houtopstand (berk) (betula 
pendula))    
Locatie: Reeweg Oost 147     
Datum besluit: 02 november 2022            

Ontwerpbesluiten ter inzage  
Activiteit: Brandveilig gebruik    
Voor: het brandveilig gebruik van de 
kinderopvang    
Locatie: Mahonie 10     
Datum verzonden: 31 oktober 2022    
  
Activiteit: Brandveilig gebruik  
Voor: gebruiksvergunning    
Locatie: Noordendijk 250     
Datum verzonden:: 31 oktober 2022    
  
Inzage  
De ontwerpbeschikkingen en andere 
ter zake zijnde stukken liggen van 10 
november tot en met 22 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 zes 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 wor-
den ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschik-
king en men belanghebbende is.           
              
Verleende onttrekking- 
en splitsingsvergunning     
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende onttrekkings- en 
splitsingsvergunningen 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 plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Simon Vestdijk-erf 176      
Datum besluit: 27 oktober 2022     
    
Activiteit: Bouw     
Voor: het plaatsen van 7 zonnepanelen    
Locatie: Rozenhof 16      
Datum besluit: 31 oktober 2022     
        
Activiteit: Inrit/Uitweg     
Voor: het aanleggen van een oprit   
Locatie: Vijverweg 10      
Datum besluit: 02 november 2022     

Ingetrokken aanvraag 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ingetrokken: 

Activiteit: Reclame  
Voor: het vervangen van bestaande 
reclame uitingen en folies op de gevels  
Locatie: Statenplein 139   
Datum ontvangst: 28 september 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 een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Simon Vestdijk-erf 176      
Datum besluit: 27 oktober 2022     

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een overkap-
ping en 2 schuren   
Locatie: Rijksstraatweg 186-251  
Datum ontvangst: 27 oktober 2022   

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

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van screens voor 4 
ramen en een frans balkon   
Locatie: Sint Jacobsplein 28 B    
Datum ontvangst: 30 oktober  2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakopbouw    
Locatie: Assumburg 77    
Datum ontvangst: 31 oktober 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het achter dakvlak   
Locatie: Knolhaven 11    
Datum ontvangst: 01 november 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van nieuwe kozijnen   
Locatie: Oranjepark 51    
Datum ontvangst: 01 november 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het wijzigen van de oostgevel   
Locatie: Winkelcentrum Sterren-
burg, P.A. de Kokplein 171    
Datum ontvangst: 02 november  2022   

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een zwembad 
en berging   
Locatie: Hazelaarlaan 12    
Datum ontvangst: 03 november 2022   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het plaatsen van een tijdelijke 
unit naast en achter een bestaande 
woning  

 

Locatie: Wega 22    
Datum ontvangst: 29 oktober  2022   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het aanleggen van een derde 
padelbaan   
Locatie: Sportcomplex Schenkel-
dijk 13    
Datum ontvangst: 31 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument 
Voor: het realiseren van een tijdelijke 
constructie voor een spant   
Locatie: Stationsplein 1    
Datum ontvangst: 31 oktober 2022   
 
Activiteit: Bouw, Reclame  
Voor: het plaatsen van 6 digitale recla-
medragers op de perrons van station 
Dordrecht   
Locatie: Stationsplein 1    
Datum ontvangst: 02 november  2022   
 
Activiteit: Bouw, 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 ontvangst: 03 november  2022   
 
Activiteit: Flora en Fauna, Kap  
Voor: het kappen van een boom, ach-
terin de tuin   
Locatie: Blekersdijk 82    
Datum ontvangst: 31 oktober 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 verzoek om wijziging gebruik 
van de bestemmingsplan   
Locatie: Rijksstraatweg 60    
Datum ontvangst: 02 november  2022   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
twee  bomen ( bloesemboom en een 
conifeer) in de voortuin   
Locatie: Stooplaan 7     
Datum ontvangst: 29 oktober 2022   
 
Activiteit: Monument  
Voor: Verduurzaming woning   
Locatie: Prinsenstraat 53    
Datum ontvangst: 01 november 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, 
9 november 2022              


