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Er wordt in het gebied een levendige en groene wijk ontwikkeld. Oude kantoren maken plaats voor 500 wonin-
gen. Daarnaast komt er veel groen, zowel op de boulevard als tussen de woningen. Het groen is goed voor klimaat 
en natuur. De nieuwe Spuiboulevard vormt een frisse, groene toegang tot de levendige binnenstad. Goed bereik-
baar met volop ruimte voor de fietser en wandelaar. Kortom: een prettige plek aan de rand van het centrum.

Spuiboulevard (straks) Foto Gemeente Dordrecht - De Zwarte Hond

Maak op 1 oktober kennis met de nieuwe Spuiboulevard
 We bouwen aan de nieuwe Spuiboulevard. Het wordt een prettige plek om te wonen en te verblijven

Spuiboulevard toen (1974) Foto Regionaal Archief Dordrecht Spuiboulevard nu (2022)

De woningen zullen komen in de gebie-
den waar nu het Stadskantoor, de Sociale 
Dienst en kantoorgebouwen Crownpoint 
staan. Daarnaast zijn er private partijen 
met bouwprojecten rond de Spuiboule-
vard en omgeving. Van het eerste grote 
project op de Spuiboulevard het ‘Huis 

van Stad en Regio’ zijn inmiddels de 
eerste werkzaamheden zichtbaar.
Volop plannen voor de Spuiboulevard 
dus, een mooi moment om deze met 
u te delen. Daarom organiseert de 
gemeente op zaterdag 1 oktober van 
13.00-17.00 uur de Gebiedsmarkt. 

Spuiboulevard. Laat u informeren door 
de gemeente, projectontwikkelaars en 
aannemers over het project. Kijk voor 
meer informatie en het programma 
op dordrecht.nl/gebiedsmarkt2022 of 
download de omgevingsapp Spuiboule-
vard.

Het verkeer op de Toulonselaan 
rijdt vaak te hard. De rotonde is 
niet overzichtelijk voor auto- en 
fietsverkeer. Daarom pakken wij de 
Toulonselaan en de rotonde bij de 
Toulonselaan aan.

Over een aantal jaar staat groot onder-
houd voor deze straat gepland. Maar 
dat duurt nog even. Daarom nemen 
we nu een aantal tijdelijke maatregelen 
om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
Zo brengen we de Toulonselaan terug 
naar één rijbaan en verbreden we het 
fietspad. Ook de rotonde brengen we 
grotendeels terug naar één rijbaan. Aan 
de linkerkant van de rijbaan plaatsen we 
grote bakken voor groen.
Wij plaatsen de tijdelijke inrichting op 
maandag 19 en dinsdag 20 september. 
Om de werkzaamheden veilig uit te 
kunnen voeren sluiten we buiten de 
spits een aantal wegen af. De afsluitin-
gen zijn tussen 09.00 en 15.00 uur. 

Welke wegen sluiten we af?
De Transvaalstraat sluiten we alleen 
richting het centrum af. We sluiten 
de weg op maandag 19 en dinsdag 20 
september. Het verkeer kan tijdens de 
afsluiting omrijden via de Krommedijk 
en het Oranjepark. Het verkeer kan nog 
steeds uit het centrum rijden via de 
Transvaalstraat. De Toulonselaan sluiten 
we op maandag 19 september af. Het 
verkeer richting het Sumatraplein/Oran-
jelaan kan omrijden via de Transvaal-
straat en de Krommedijk. Wij verwach-
ten drukte op de omleidingsroutes. U 
kunt het beste naar het centrum komen 
via de Laan der Verenigde Naties. 
Op woensdag 21 en donderdag 22 
september voeren we nog kleine werk-
zaamheden uit. Voor deze werkzaamhe-
den zijn geen afsluiting nodig.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
afsluitingen en omleidingsroutes op 
www.dordrechtonderweg.nl.

Veiligheid Toulonselaan aangepakt

Dordrecht is van 16 tot en met 
25 september gaststad van de 
NOC*NSF Nationale Sportweek. 
In die periode zijn er veel sport-, 
spel en beweegactiviteiten voor de 
inwoners, voor jong en oud! Want 
de gemeente vindt het belangrijk 
dat alle Dordtenaren een leven lang 
gaan sporten en bewegen. 

Dit is de kans om kennis te maken met 
een bekende of nog onbekende sport 
of activiteit. Wandelen, fietsen, skaten, 
voetballen, basketballen, kickboksen? Er 
is voor elk wat wils en de meeste acti-
viteiten zijn gratis. Meepraten kan ook! 
Bijvoorbeeld op ‘Het Dordtse Sportcon-
gres’ over hoe een sportieve generatie 
kan opgroeien of over ‘Diversiteit en 
inclusie in de sport’. 

Voor meer informatie, het programma 
of aanmelden om mee te praten kijk op: 
www.dordtsport.nl of lees er alles over 
in de bijlage van Dordt Centraal. 

Dordrecht gaststad NOC*NSF Nationale Sportweek

Sport 
je mee?

Veilig en fit op de fiets

Fietstraining senioren Dordrecht
Van 16 tot en met 25 september 
is het de Nationale Sportweek. 
Deze periode is er veel te beleven, 
ook voor senioren. Samen met het 
ROV Zuid-Holland organiseert de 
gemeente Dordrecht op verschil-
lende locaties de fietstraining 
Doortrappen. Wethouder Rik van 
der Linden verricht de officiële 
opening op woensdag 21 september 
bij DeetosSnel.

Helaas blijkt uit cijfers dat een fietson-
geluk in een klein hoekje zit. Eén derde 
van alle verkeersslachtoffers zijn fiet-
sers, al dan niet op een elektrische fiets. 
Vooral onder de groep senioren neemt 
het aantal ongevallen toe. Om alert en 
fit deel te nemen aan het verkeer fietst 
u een stuk veiliger, voor uzelf en uw 
omgeving.

Programma
Op woensdag 21 september gaat Door-
trappen van start bij zowel DeetosSnel 
als Sporting Delta. Op vrijdag 23 sep-
tember is de aftrap bij SC Emma. Het 
programma bestaat uit twee bijeen-

komsten; een theoriebijeenkomst door 
Veilig Verkeer Nederland en een prak-
tijkbijeenkomst. Bij DeetosSnel wordt er 
gestart met het praktijkdeel dat bestaat 
uit een behendigheidsparcours, een 
fietscheck en oefeningen doen onder 
begeleiding van een beweegdeskun-
dige. Op alle locaties wordt de tweede 
bijeenkomst afgesloten met een lunch 
en fietstocht. 

Kosten en aanmelden
Kosten zijn € 5,00 per persoon. 
Deelnemers die in het bezit zijn van 
een Dordtpas kunnen deelnemen voor 
€ 2,50 per persoon per activiteit. Voor 
meer informatie en aanmelden gaat u 
naar www.dordtsport.nl/doortrappen 
of mail Annemijn van de Ree am.van.
de.ree@dordrecht.nl. Aanmelden kan 
tot uiterlijk maandag 19 september. 
U dient beide dagen aanwezig te zijn.

Heeft u een goed idee om uw wijk, 
buurt of straat mooier te maken, 
leefbaarder, schoner of veiliger? 
Dan kunt u een wijkwens indienen.

De gemeente Dordrecht geeft jaarlijks 
een vast bedrag uit aan het vervullen 
van deze wensen van Dordtenaren. De 
Regiegroepen Wijkwensen beslissen 
over alle aanvragen. 
Wilt u meer weten? Kijk dan eens op 
www.wijkendordrecht.nl/wijkwensen. 
Of scan de QR-Code hiernaast.

Dit jaar zijn alweer de nodige wijkwen-
sen vervuld. Bewoners maakten 

bijvoorbeeld een bank in mozaïek. Een 
Social Sofa voor Plein 1940-1945 in 
Dordrecht. Dit hebben zij gedaan naar 
eigen ontwerp met als inspiratiebron-
nen de kastanjebomen op het plein 
en de rivier Wantij om de hoek.

Wijkwens indienen

Er is dit jaar nog ruimte voor enkele wijkwensen

Social Sofa op de Staart. (Foto: Lotti Hesper)
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Organisaties kunnen zich inschrijven tot 1 november via www.inzet078.nl.

Expositie ‘Monumenten verduurzamen? 

Er kan vaak meer dan je denkt!’ in Dordrecht 

Maatwerk
In een energiezuinig pand heeft u een 
lagere energierekening, meer comfort 
en het is goed voor het klimaat. Ook als 
u een monument of ander historisch 
gebouw heeft. Met eenvoudige maatre-
gelen kunt u al veel energie besparen. 
Maar het verder verduurzamen van mo-
numenten vraagt vooral om maatwerk. 
Er kan vaak meer dan u denkt, zolang 
de cultuurhistorische waarde van het 
gebouw behouden blijft. 

Interactieve expositie
In de interactieve tentoonstelling ‘Mo-
numenten verduurzamen? Er kan meer 
dan je denkt’ vindt u veel informatie 
over de mogelijkheden om uw pand 
te verduurzamen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van isoleren, ventileren, verwar-
men en het opwekken van energie. Ook 
als u een oudere woning heeft, kunt u 
hier nuttige informatie vinden. 

Inloopspreekuren 
De tentoonstelling is van maandag 
tot en met vrijdag van 9.30 tot en met 
17.30 uur, op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 
15.00 uur gratis te bezoeken. Voor 
monumenteigenaren houden we op 
dinsdag, woensdag en donderdag 
inloopspreekuren. Van 14.00 tot 16.00 
uur zijn dan medewerkers van het 
Vakteam Erfgoed aanwezig. Zij kunnen 
uitleg geven en vragen beantwoorden. 
Of maak een afspraak via monarch@
dordrecht.nl.  

Veel eigenaren van monumenten en historische panden vragen zich af hoe 
ze hun pand energiezuiniger kunnen maken. De expositie ‘Monumenten 
verduurzamen? Er kan meer dan je denkt’ helpt om de mogelijkheden te on-
derzoeken. Deze expositie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat 
van 19 tot en met 29 september bij Intree in Dordrecht, Spuiboulevard 99. 

Ogen, oren en handen
Gedurende de hele dag kun je naar 
de tocht van het schip komen kijken 
en vinden er op de route muziekop-
tredens plaats van onder andere het 
Shantykoor de Biesbosch, Frontation, 
het Dordts Accordeon Centrum en het 
Shantykoor uit Rotterdam.
We nodigen je van harte uit om bij dit 
bijzondere evenement aan te sluiten, 

zowel als toeschouwer en/of als boots-
leper, want er zijn nog altijd handjes 
nodig. Meld je aan via de qr-code of via 
www.rivierbootstad.nl

Programma
Het programma begint om 10.30 
uur met een welkomstwoord en de 
openingsceremonie in de tuin van het 
Dordrechts Museum. Vanaf 11.00 tot 

ongeveer 12.30 uur zal het schip op 
locatie Museumstraat zijn. Vanaf 12.30 
tot 14.30 uur rondom locatie Augus-
tijnenkamp. Vanaf 14.30 tot 15.30 
uur, rondom locatie Kloostertuin. De 
laatste locatie van het schip zal tussen 
15.30 en 16.30 uur rondom het Hof van 
Nederland zijn.

Rivier, boot, stad klaar voor reis door centrum Dordrecht

Het is zover: de zwartgeblakerde tjalk vaart uit! Aanstaande zaterdag 17 september zal het schip koers zetten 
vanuit de tuin van het Dordrechts Museum naar het binnenplein van het Hof van Nederland. Hiermee bereikt het 
kunstproject rivier, boot, stad een hoogtepunt.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 1 september 2022 een 
standplaatsvergunning verleend. 
- Het gaat om een seizoenstandplaats 
voor de verkoop van oliebollen, van 15 
oktober 2022 t/m 31 januari 2022, aan 
de Merwedestraat 50, terrein Jumbo/
Aldi, een en ander conform de Algemene 
Plaatselijke Verordening Dordrecht.
- Het gaat om een seizoenstandplaats 
voor de verkoop van oliebollen, van 15 
oktober 2022 t/m 31 januari 2022, aan 

het Van Oldebarneveldtplein, een en 
ander conform de Algemene Plaatselijke 
Verordening Dordrecht.
- Het gaat om een seizoenstandplaats 
voor de verkoop van oliebollen, van 15 
oktober 2022 t/m 31 januari 2023, aan 
het Van Eesterenplein, een en ander 
conform de Algemene Plaatselijke Veror-
dening 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 Dordrecht. 
Overeenkomstig de wet moet het be-
zwaarschrift zijn ondertekend en bevat 
het tenminste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het is gericht en de gronden van het 
bezwaar.

Standplaatsvergunningen



Gemeentenieuws
14 september 2022

3

Naam             Geboren Datum uitschrijving

Akauba, EE   05-07-1994 10-08-2022

Alem, HF    29-10-1994 15-06-2022

Cloteda, MN   30-07-1988 08-08-2022

Hamidova, GM   09-06-1979 28-03-2022

de Leeuw, JME   23-10-1990 13-04-2022

Linger, FJM   08-04-1982 18-07-2022

Rosa, FS    26-03-1980 17-05-2022

Szrejder, AB   24-12-1979 09-02-2022

Szymański, J   05-10-1958 11-03-2022

Urbański, RR   31-08-1990 11-08-2022

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:

Bekendmaking aanwijzing veilig-
heidsrisicogebieden preventief 
fouilleren

De burgemeester van de gemeente 
Dordrecht maakt bekend dat hij de 
aanwijzing veiligheidsrisicogebieden 
heeft verlengd. Dit betreft delen van het 
Centrum, Krispijn, Reeland, Crabbehof, 
Stadspolders en Sterrenburg. 
Deze gebiedsaanwijzing stelt de Officier 
van Justitie in staat om de politie 
preventief te laten fouilleren op de 
aanwezigheid van wapens. 
De gebiedsaanwijzing is gebaseerd op 
artikel 151b van de Gemeentewet en 
artikel 2:76 van de Algemene Plaatselij-
ke Verordening Dordrecht.

Deze aanwijzing is van kracht van 
1 september 2022 tot 1 maart 2023.

De stukken zijn te raadplegen via de 
website www.dordtveilig.nl. Klik rechts 
onder ‘direct naar’ op ‘beleidsdocumen-
ten’.

Als u het niet eens bent met dit besluit, 
kunt u binnen zes weken na bekendma-
king ervan schriftelijk bezwaar maken bij 
het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen. U dient uw bezwaarschrift te 
richten aan: 
De Burgemeester, 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. 

U kunt uw bezwaar ook digitaal indie-
nen via het formulier op de website 
van de gemeente: www.dordrecht.nl/
bezwaarmaken.

Het indienen van een bezwaarschrift 
houdt de werking van het besluit niet 
tegen. In spoedeisende gevallen kunt 
u de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank Ga 
naar www.rechtspraak.nl en zoek daar 
op: voorlopige voorziening aanvragen 
tijdens bezwaarprocedure.
Voor de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening bent u grif-
fierecht verschuldigd.

Preventief fouilleren

Kennisgeving Besluit 
Uniforme Saneringen

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens het college van burge-
meester en wethouders van gemeente 
Dordrecht bekend dat zij op 17 augustus 
2022 een melding heeft ontvangen van 
voorgenomen saneringswerkzaamhe-
den ter plaatse van de locatie Singel 
308-310 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-22-413131.

Conform het Besluit Uniforme Sanerin-
gen kan in beginsel vanaf vijf weken en 
binnen twaalf maanden na ontvangst 
van de melding gestart worden met de 
saneringswerkzaamheden. Namens het 
college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente Dordrecht zal de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
binnen vier weken na ontvangst van 
de melding controleren of deze voldoet 
aan de eisen van het Besluit Uniforme 
Saneringen.

De mededeling aan de saneerder 
naar aanleiding van bovengenoemde 
controle is geen besluit in de zin van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Hiertegen kan dan ook geen bezwaar of 

beroep worden ingesteld.

Indien u van mening bent dat de mel-
ding niet voldoet aan de eisen van het 
Besluit Uniforme Saneringen, kunt u 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
hierop wijzen.
Een dergelijke mededeling dient te 
worden gericht aan:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Unit Juridisch Advies en Ondergrond
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen 
via telefoonnummer (078) 770 85 85. .

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten tot het:

-   Opheffen van een gereserveerde 
dienstenparkeerplaats op de Sluisweg 
ter hoogte van huisnummer 7;

-   Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Grafelijkheidsweg ter hoogte van 
huisnummer 40;

-   Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Ernst Casimirstraat ter hoogte van 
huisnummer 3; 

-  Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op het Oranjepark ter 
hoogte van huisnummer 11;

-   Aanwijzen van een parkeervak ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Beinemastraat ter 
hoogte van huisnummer 46 (direct 
naast de reeds aanwezige laadpaal);

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Burgemees-
ter de Raadtsingel ter hoogte van de 
Koninginnestraat;

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Cornelis de 
Wittstraat ter hoogte van huisnum-
mer 85;

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Walenburg 
ter hoogte van huisnummer 49; 

-   Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Nieuwkerkstraat ter hoogte van huis-
nummer 2; 

-   Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Van Blanckenburgstraat ter hoogte 
van huisnummer 55. 

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 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/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden. Voor de be-
handeling van een verzoek om voorlopi-
ge voorziening brengt de Rechtbank een 
bedrag aan griffierecht in rekening.

Verkeer

Bodembescherming

Algemene plaatselijke verordening

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving: het uitvoeren van 
spoorwerkzaamheden in week 43 en 
44 2022 om 07.00-19.00 uur
Locatie: Diverse locaties in de 
gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 07 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-413451 

Omschrijving: het organiseren van 
Dordt Cup 25 jaar op 24 september 
2022 
Locatie: skatepark Dokweg 5 te 
gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 07 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-412737 

Omschrijving: exploitatievergunning 
terras 
Locatie: Hof 6 te gemeente Dor-
drecht 
Datum besluit: 07 september 2022 
Zaaknummer: Z-21-401519 

Omschrijving: 17 september 2022 
kunst evenement Rivier, Boot, Stad 
2022 
Locatie: Hofkwartier te gemeente 
Dordrecht 
Datum besluit:  09 september 2022 
Zaaknummer:  Z-22-411553 

Omschrijving: het organiseren van een 
jeugd-jubileumtaptoe op 17 september 
2022 om 19.30-22.00 uur 

Locatie: Nieuwe Noordpolderweg 1 
te gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 06 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-413454 

Omschrijving:15 oktober 2022 het 
houden van een boerderijmarkt plus 
feestavond zaterdag 
Locatie: Noorderelsweg 14, 3329 
KH Dordrecht 
Datum besluit: 07 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-412150 

Omschrijving: het houden van een 
fototentoonstelling van 7 t/m 27 
oktober 2022 
Locatie: Spuiboulevard 300-298, te 
gemeente Dordrecht - Het betreft 
hier de brede stoep ter hoogte 
van Spuiboulevard 300-298. Dit 
is rechts van de ingang van het 
Stadskantoor en voor de Sociale 
Dienst Drechtsteden. 
Datum besluit: 06 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-410891 

Omschrijving: 10 september 2022 
het houden van het Voorstraat Noord 
Festival 
Locatie: Voorstraat Noord 
te gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 05 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-411850 

Omschrijving: het innemen van een 
informatiestandplaats op 24 septem-

ber 2022 om 12.00-17.00 uur 
Locatie: Voorstraat 317/319 
te gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 06 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-413642 
 
Bezwaar
Als u het niet eens bent met boven-
staande besluiten, kunt u binnen zes 
weken na dagtekening ervan schrifte-
lijk bezwaar maken bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen. U 
dient uw bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wet-
houders 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 bevatten: 
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 daar-
voor naar uw mening aanleiding be-
staat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Rotterdam, postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen.
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Ruimtelijke ordening

Ontwerp bestemmingsplan 
‘7e herziening Krispijn, locatie 
Charlotte de Bourbonstraat 
zuid – Witte Dorp’ ter inzage

In de wijk Krispijn is woningcorporatie 
Woonbron voornemens om ter plaatse 
van de locatie rondom de Charlotte 
de Bourbonstraat in de wijk Krispijn te 
Dordrecht de bestaande woningen te 
vervangen. Het gaat om de sloop van 
80 grondgebonden woningen en de 
realisatie van 143 woningen verdeeld 
over vier appartementencomplexen met 
in totaal 90 sociale huurwoningen en 
verder 39 rijwoningen in de sociale huur 
en 14 kooprijwoningen.

U kunt dit bestemmingsplan vanaf 15 
september t/m 27 oktober 2022 bekij-
ken op 3 manieren:
•    Op www.ruimtelijkeplannen.nl 

 U kiest voor NL.IMRO.0505. 
 BP197Hercharlotzd-2001
•  Op www.dordrecht.nl/ruimtelijke-

plannen . U kiest voor Ontwerp-
bestemmingsplannen en daarna 
Ontwerp bestemmingsplan ‘7e 
herziening Krispijn, locatie Charlotte 
de Bourbonstraat zuid – Witte Dorp’

•  In de hal van het Stadskantoor, 
Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De 
tijden waarop u welkom bent zijn: 
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur 
tot 17.00 uur

Dit staat in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening. Het bestemmingsplan 
met bijlagen ligt voor zes weken voor 
iedereen ter inzage. 

Zienswijze
Heeft u een zienswijze (reactie) op dit 
bestemmingsplan? Laat uw zienswijze 

dan weten aan de gemeenteraad. U 
stuurt vóór 27 oktober 2022 een brief 
naar: de gemeenteraad, postbus 8, 
3300 AA Dordrecht. In uw zienswijze 
schrijft u dat dit gaat over: zienswij-
ze ontwerp bestemmingsplan ‘7e 
herziening Krispijn, locatie Charlotte de 
Bourbonstraat zuid – Witte Dorp’.
Wilt u uw zienswijze liever in een 
gesprek met ons delen? Maak dan vóór 
20 oktober 2022 een afspraak via ons 
telefoonnummer (078) 770 49 42.

Besluit hogere grenswaarde 
Burgemeester en wethouders hebben 
een hogere geluidbelasting voor dit ont-
werpbestemmingsplan vastgesteld. Dit 
besluit kunt u ook bekijken. De waarden 
zijn vastgesteld op basis van de Wet 
geluidhinder. Het besluit ligt tegelijk 
met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage.

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 een dakkapel op 
het voordakvlak en op het achterdakvlak 
van de woning    
Locatie: Pijl 7     
Datum besluit: 31 augustus  2022    

Activiteit: Bouw  
Voor: het maken van een nokverhoging 
en het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning    
Locatie: Lodewijkstraat 33    
Datum besluit: 02 september 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak    
Locatie: Singel 41     
Datum besluit: 02 september 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het bouwen van een paardenstal    
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 4     
Datum besluit: 02 september 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een muurdoor-
braak en een trapgat    
Locatie: Vijverlaan 153     
Datum besluit: 02 september 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning    
Locatie: Vorensaterstraat 34     
Datum besluit: 04 september 2022    
    
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een verlegde nok 
op het achterdakvlak van de woning   
Locatie: Reewegpad 9     
Datum besluit: 07 september 2022    

Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een dakuitbouw 
op de 2e verdieping op het achterdak-
vlak van de woning    
Locatie: Jakartastraat 12     
Datum besluit: 08 september 2022    
  
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het na-isoleren van het dak en het 
plaatsen van 4 dakramen    
Locatie: Hoogt 13-14     
Datum besluit: 08 september 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het realiseren van een scootmo-
biel-berging    
Locatie: Suze Groeneweg-erf 108    
Datum besluit: 02 september 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het realiseren van een aanbouw 
aan de zijkant van het pand    
Locatie: Johanna Naber-erf 554     
Datum besluit: 06 september 2022    
    
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor: de nieuwbouw van een vrijstaan-
de woning    

Locatie: Laan van Breats, kadastraal 
perceel Dordrecht V 2792    
Datum besluit: 02 september 2022    
  
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het plaatsen van dubbel glas    
Locatie: Adriaan v Bleijenburgstr 15     
Datum besluit: 31 augustus  2022    
   
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van een 
sierkers      
Locatie: Reeweg Oost  naast Ceram-
straat 61 (openbaar gebied) 
Datum besluit: 06 september 2022    
  
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (Tilia Cordata (Winterlin-
de))     
Locatie: Riouwstraat 96  ter hoogte 
van huisnummer 96 (openbaar 
gebied)        
Datum besluit: 06 september 2022    
  
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van drie 
houtopstanden (meidoorns))   
Locatie: voor de Rozenhof  nr. 21, 25 
en 31 (openbaar gebied)   
Datum besluit: 06 september 2022    
  
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (crataegus x lavallei))     
Locatie: van Slingelandlaan vlak bij 
hoek Groenendijk    
Datum besluit: 06 september 2022    
  
Activiteit: Monument    
Voor: het vervangen van de ruiten
Locatie: Blekersdijk 35     
Datum besluit: 02 september 2022    
             
Inzage  
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op te vragen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan 
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Voor informatie over het opvragen van 
de stukken kunt u bellen naar (078) 770 
85 85.

Bezwaar  
Tegen bovenstaande besluiten kan 
een belanghebbende op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift 
schorst niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht, tenzij bij of 
krachtens wettelijk voorschrift anders is 
bepaald. 
Een verzoek om schorsing van het 
bestreden besluit kunt u indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de 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 aanvraag omgevingsver-
gunningvrij hebben verklaard:  

Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een trafokast op 
het terrein    
Locatie: Wieldrechtseweg 37     
Datum besluit: 07 september 2022    
  
Activiteit: Kap    

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving beschikking maat-
werkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend: 
Op 24 maart 2022 hebben wij namens 
Metaalhandel Zondervan V.O.F. (hierna: 
Zondervan) van Wematech Milieu Advi-
seurs (hierna: Wematech) een melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvan-
gen. Deze melding betreft het oprichten 
van een inrichting voor het opslaan, 
sorteren en afvoeren van schroot, accu’s 
en kabelrestanten, waarvoor kunststof-
geïsoleerde kabels worden geknipt en 
gepeld. Er is een maatwerkvoorschriften 
opgesteld betreft activiteit “geluid”. 

Aanvraag:
Z-22-410265
Activiteit:
- Milieu (melding)
Voor: maatwerk en nadere eisen Nijver-
heidstraat 87 Dordrecht
Locatie: Nijverheidstraat 87 te Dor-
drecht
Datum besluit: 7 september 2022

Inzage
De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren in 
te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 
KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 
770 85 85 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Een belanghebbende kan tegen dit 
besluit op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een bezwaarschrift 
indienen binnen zes weken na de datum 
waarop het besluit is verzonden. Dit kan 
bij burgemeester en wethouders van Dor-
drecht, Postbus 8, 3300 AA, Dordrecht. 
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en ten minste be-
vatten: naam, adres, telefoonnummer en 
eventueel e-mailadres van de indiener, de 
dagtekening, en een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht 
en de reden van het bezwaar.
Gemeente Dordrecht Kennisgeving 
ontvangst activiteitenbesluit milieube-
heer Laan der Verenigde Naties 113 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 Laan der 
Verenigde Naties 113 Dordrecht
Het gaat over de locatie gelegen aan 
de Laan der Verenigde Naties 113 te 
Dordrecht. De melding heeft betrekking 
op het tijdelijk lozen van bemalingswater, 
terug op de bodem, dat vrijkomt bij de 
bouw van het waterstoftankstation.
Locatie: Laan der Verenigde Naties 
113 te Dordrecht
Datum ontvangst: 1 september 2022
Deze melding is afgehandeld onder zaak-
nummer Z-22-414714.
Indien daaraan behoefte bestaat kunt u, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen inwinnen bij de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 
770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht 
op dat deze bekendmaking uitsluitend 
een informatief karakter heeft.

Plaatsen mobiele puinbreker aan de 
Olivijn 500 te Dordrecht
De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de 
Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstof-
fen, artikel 10.52, het volgende bekend.

In de afgelopen periode is een kennisge-
ving van het daarbij aangegeven besluit 
ingediend op: 6 september 2022 door 
Dick de Wit Totaal ingevolge artikel 4.1 
van het “Besluit mobiel bouw- en sloop-
afval” voor het plaatsen van een mobiele 
puinbreker aan de Olivijn 500 te Dor-
drecht. De werkzaamheden vinden plaats 
in de periode van 27 september 2022 tot 
en met 23 december 2022, gedurende 
maximaal 7 werkdagen van 07.00 uur tot 
19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen 
telefonisch inlichtingen worden ingewon-
nen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid telefoonnummer (078) 770 85 85.
De directeur vestigt er de aandacht op 
dat deze kennisgeving uitsluitend een 
informatief karakter heeft. 

Gemeente Dordrecht, Laan der 
Verenigde Naties 113 te Dordrecht 
Kennisgeving beschikking maat-

werkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend:
Op 1 september 2022 hebben wij van 
GMB Civiel B.V., een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen. De melding heeft betrekking 
op het tijdelijk lozen van grondwater 
op de bodem op de locatie Laan van 
Verenigde Naties 113 te Dordrecht. De 
lozing dient te voldoen aan de artikelen 
zoals gesteld in het Activiteitenbesluit. 
Bij de beoordeling van de melding is vast 
komen te staan dat er reden is om over 
te gaan tot het stellen van maatwerk-
voorschriften ten aanzien van het aspect 
lozen op de bodem.

Aanvraag:
Z-22-414797
Activiteit:
   - Milieu (melding)
Voor: maatwerk voor het tijdelijk lozen 
van grondwater
Locatie: Laan der Verenigde Naties 
113 te Dordrecht
Datum besluit: 9 september 2022

Inzage
De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren in 
te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 
KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 
770 85 85 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond 
van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht bezwaar maken tegen deze 
beschikking. Het maken van bezwaar 
dient te geschieden door het indienen 
van een bezwaarschrift gericht aan de 
burgemeester en wethouders van Dor-
drecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 
Een bezwaarschrift kan worden ingediend 
gedurende een termijn van zes weken 
na de datum van verzending van deze 
beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en dient in ieder geval het 
volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking 
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Milieu
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Omgevingsvergunningen (vervolg)

Voor: het vellen of doen vellen van twee 
houtopstanden (berken))    
Locatie: Campanula 13     
Datum besluit: 02 september 2022         
    
Ontwerpbesluit ter inzage  
Activiteit: Brandveilig gebruik    
Voor: vergunning brandveilig gebruik    
Locatie: Egstraat 10 Dordrecht    
Datum verzonden: 08 september 2022    
  
Inzage  
De ontwerpbeschikking en andere ter 
zake zijnde stukken liggen van 15 sep-
tember tot en met 27 oktober 2022 ter 
inzage in het Stadskantoor, Spuibou-
levard 300 te Dordrecht. De stukken 
kunnen worden ingezien met of zonder 
afspraak:
- maandag t/m woensdag van 08:30 
uur tot 17:00 uur
- donderdag van 08:30 uur tot 19:30 
uur
- vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.  

Een afspraak kan gemaakt worden via 
het telefoonnummer 14078, de naam 
van de gemeente dient vervolgens te 
worden ingesproken.  

Bezwaar  
Vanaf de dag van de ter inzage legging 
kan een ieder gedurende 6 weken 
schriftelijke of
mondelinge zienswijzen inbrengen 
bij burgemeester en 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 beschik-
king kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende 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 het pand in 29 
appartementsrechten      
Locatie: Bekkershof       
Datum besluit: 05 september 2022      
     
Voor: het onttrekken van woonruimte 
t.b.v kantoorruimte      
Locatie: Grotekerksbuurt 86       
Datum besluit: 31 augustus  2022      
         
Inzage  
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op te vragen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan 
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Voor informatie over het opvragen van 
de stukken kunt u bellen naar (078) 770 
85 85. 

Bezwaar     
Tegen bovenstaande besluiten kan een 
belanghebbende op grond van de 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 plaatsen van een serre     
Locatie: Windsingel 23      
Datum besluit: 02 september 2022     

Activiteit: Bouw     
Voor: het realiseren van verbouwwerk-
zaamheden aan het pand     
Locatie: Visstraat 14      
Datum besluit: 08 september 2022     
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het veranderen en vergroten van 
de woningen aan de achterzijde door 
een uitbouw op de 1e verdieping alsme-
de het verlagen van de verdiepingsvloer 
en het dakterras     
Locatie: Kuipershaven 161 en 162      
Datum besluit: 30 augustus  2022     
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Sloop     
Voor: het verbouwen van 3 woningen     
Locatie: Singel 375      
Datum besluit: 05 september 2022     
    
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg, Weg 
aanleggen of veranderen, Werk of 
werkzaamheden uitvoeren     
Voor: het ontwikkelen van een batte-
rijproject     
Locatie: Kerkeplaat voorgenomen 
huisnr. 4T, kadastraal perceel Dor-
drecht I 3085     
Datum besluit: 06 september 2022     
    
Activiteit: Monument     
Voor: het repareren van het dak     
Locatie: Voorstraat 200 B      
Datum besluit: 02 september 2022     
    
Activiteit: Weg aanleggen of ver-
anderen    
Voor: het uitbreiden van de verharding 
DG Kiltunnel     
Locatie: Kiltunnelweg 102      
Datum besluit: 31 augustus  2022     
             
Ingetrokken aanvraag 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag voor een om-
gevingsvergunning hebben ingetrokken: 

Activiteit: Alarm, Bouw  
Voor: het uitbreiden van de praktijk   
Locatie: Bosboom-Toussaintstraat 
12    
Datum ontvangst: 26 juli 2022 
           
Ingediende aanvragen om 
een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen voor een om-

gevingsvergunning hebben ontvangen: 

Activiteit: Bouw     
Voor: het plaatsen van zonnepanelen    
Locatie: Singel 106      
Datum besluit: 30 augustus  2022     

Activiteit: Bouw   
Voor: het verbouwen van het achterhuis   
Locatie: Hooikade 13    
Datum ontvangst: 30 augustus  2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
aan de zijgevel van de woning   
Locatie: Kromhout 25    
Datum ontvangst: 31 augustus  2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakterras   
Locatie: Vest 65    
Datum ontvangst: 01 september 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een nokverho-
ging met een dakkapel   
Locatie: Dupperstraat 21    
Datum ontvangst: 02 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Van der Steenhovenplein 
64    
Datum ontvangst: 03 september 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het vergroten van de aanbouw 
aan de achterzijde van de woning   
Locatie: Rechte Zandweg 79    
Datum ontvangst: 04 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakopbouw 
op de woning   
Locatie: Bamendaweg 12    
Datum ontvangst: 05 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van 2 dakkappellen   
Locatie: Selma Lagerlöf-erf 51    
Datum ontvangst: 05 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het aanpassen van de gevel   
Locatie: Grote Hondring 7    
Datum ontvangst: 06 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Rijksstraatweg 107    
Datum ontvangst: 06 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
aan de voor- en achterzijde van de 
woning   
Locatie: Toulonselaan 81 te Dor-
drecht   
Datum ontvangst: 06 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het appartementencomplex VVE 
Oranjepark   
Locatie: Oranjepark 91    
Datum ontvangst: 06 september 2022   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van meerdere 
kleedkamers   
Locatie: Reeweg Oost 265    
Datum ontvangst: 07 september 2022   
 Activiteit: Bouw   

Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Rudyard Kipling-erf 97    
Datum ontvangst: 07 september 2022   

Activiteit: Bouw, Reclame   
Voor: het plaatsen van reclame Basic Fit 
Dordrecht   
Locatie: P.A. de Kok-plein 107    
Datum ontvangst: 08 september 2022   

Activiteit: Bouw, Brandveilig ge-
bruik   
Voor: het verbouwen van een oude 
keuken naar een cliëntkamer   
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 211    
Datum ontvangst: 05 september 2022   

Activiteit: Bouw, Monument   
Voor: het inrichten van de bestaande 
zolderverdieping door verblijfsruimten   
Locatie: Kolfstraat 120    
Datum ontvangst: 06 september 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument, 
Reclame  
Voor: het plaatsen van een logo en 
naambord op de voorgevel en het 
vervangen van de voordeuren   
Locatie: Oudendijk 110    
Datum ontvangst: 07 september 2022   
 
Activiteit: Bouw, Werk of werk-
zaamheden uitvoeren   
Voor: het uitbreiden van de parkeer-

plaatsen terrein Watersteyn   
Locatie: M Harpertsz Trompwg 382    
Datum ontvangst: 02 september 2022   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van acht 
houtopstanden  i.v.m. de geplande 
nieuwbouw    
Locatie: Brouwersdijk 4    
Datum ontvangst: 05 september 2022   
 
Activiteit: Sloop   
Voor: het slopen van een woonhuis   
Locatie: Zeedijk 16    
Datum ontvangst: 07 september 2022   

Activiteit: Sloop   
Voor: het renoveren van de keuken   
Locatie: Baron van Boetzelaerlaan 
28    
Datum ontvangst: 08 september 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, 
14 september 2022

Eisen van welstand         
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet worden 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 aan-
vragen van complexere bouwplannen; van beschermde monumenten, zowel rijks- als 
gemeentelijke monumenten en bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezich-
ten vallen. 

Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkap-
pingen, 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 sneltoetscriteria, die in de Welstandsnota 
zijn opgenomen.

Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vinden doorgaans 
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 welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de 
vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, 

e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl
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