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Maak op 1 oktober kennis met de nieuwe Spuiboulevard
 

Bouwwerkzaamheden Stadskantoor aan de Spuiboulevard 
in 1966. 

Stadskantoor aan de Spuiboulevard nu.

Het slopen doen we op een duurzame 
manier. Zo wordt bijvoorbeeld het be-
ton van de parkeergarage ergens anders 
hergebruikt. Aan het nieuwe gebouw 

stellen we hoge eisen op het gebied van 
energie, circulariteit en klimaatadapta-
tie. Het Huis van Stad en Regio wordt 
een plek waar inwoners, ondernemers, 

partners en medewerkers van de ge-
meente, Bibliotheek, Sociale Dienst en 
Dordrecht Marketing & partners samen 
werken aan de stad. Een gastvrije plek 
om te werken, te ontmoeten en kennis 
te delen. Een plek waar je welkom bent 
en je je welkom voelt.

Het huidige Stadskantoor van de 
gemeente Dordrecht wordt gesloopt 

als het Nieuwe Huis van Stad en Regio 
klaar is in 2025. Daarna volgt daar een 
mooie stadswijk met 500 woningen 
met daarbij groene hofjes en een groe-
ne Spuiboulevard. 

Gebiedsmarkt
Benieuwd naar alle plannen? Op 1 
oktober organiseren we een Gebieds-
markt Spuiboulevard. U bent tussen 

13.00-17.00 uur van harte welkom. Laat 
u informeren door de gemeente, pro-
jectontwikkelaars en aannemers over 
het project Spuiboulevard. Kom gerust 
met het hele gezin, voor de kinderen 
zijn er leuke activiteiten. Kijk voor 
meer informatie en het programma op 
www.dordrecht.nl/gebiedsmarkt2022 
of download de omgevingsapp 
Spuiboulevard. 

De komende jaren bouwen we aan de nieuwe Spuiboulevard. 
Het wordt een mooie, groene en prettige plek om te wonen, te verblijven 
en te werken. We zijn al gestart met de sloop van oude kantoorpanden 
en de Veemarktgarage voor de bouw van het Huis van Stad en Regio. 
Dit is het eerste grote bouwproject aan de Spuiboulevard.

Is dat nou Nijn op het Stadhuisplein? 
Jazeker, Nederlands meest geliefde 
konijn kwam helemaal naar Dordt 
om met kinderen tot zes jaar te 
spelen en te bewegen tijdens het 
evenement ‘Nijntje Beweegplein-
tje’. Het is een van de vele sportieve 
activiteiten tijdens de Nationale 
Sportweek, die afgelopen vrijdag 
van start ging. Dordrecht is gaststad 
van het evenement.

Afgelopen vrijdag ging het sportfestijn 
van start op speciaal onderwijsschool 
KIEM. Vrijdagavond was er het Dordtse 
Sportcongres. Zaterdagochtend waren 
de vroege vogels al snel in de beentjes 
voor de Fred van de Pol wandeltocht. 

Ze konden kiezen uit afstanden van 5, 
10, 15, 20 of 25 kilometer. Sportclub 
Emma sloot aan bij de Sportlief cam-
pagne, die staat voor een fijn en veilige 
sportklimaat voor iedereen. Diversiteit 
en inclusiviteit, daar gaat het om. 
Zondag kwam Nijntje naar Dordrecht 
en maandag werd er een nieuw Cruyff 
Court geopend in Wielwijk.

Programma
Het is ook topsport voor wethouder 
Sport Marc Merx. Hij geeft bij alle 
events acte de présence. De hele week 
tot en met het weekend staat nog bol 
van de sportieve evenementen. 
Je vindt het hele programma op 
www.dordtsport.nl/nsw2022.

Dordrecht gaststad voor 
Nationale Sportcongres

Het project Sociaal Tuinieren is een 
samenwerking tussen gemeente 
Dordrecht en Stichting Present Dor-
drecht-Papendrecht. Vrijwilligers helpen 
mensen die dat zelf niet kunnen met de 
inrichting en het onderhoud van hun 
tuin. Dat werkt zo: een vrijwilligersgroep 
van Present knapt eerst een tuin met 
achterstallig onderhoud op. De tuinei-
genaar kan dit niet zelf, bijvoorbeeld 
vanwege een lichamelijke beperking. 
Andere of bijkomende redenen zijn: 
geen sociaal netwerk of onvoldoende fi-

nanciële middelen om hulp in te kopen. 
Daarna helpt een Tuinmaatje minimaal 
1 keer per maand bij het onderhoud van 
de tuin.
Tuinmaatjes kunnen vragen stellen en 
tips delen in een speciale Whats App 
groep. Ook kunnen ze met hun vragen 
terecht bij de Tuincoach. Tuinmaatjes 
halen veel voldoening uit dit werk. 
Vooral de combinatie tussen het sociale 
aspect en het tuinieren vinden ze erg 
fijn. Ook de zichtbare trots van de tuin-
bezitter op het resultaat geeft voldoe-

ning. Daarnaast reageren ook de buren 
vaak positief. 

Aanmelden
Hebt u ook interesse om uw ervaring 
met tuinieren in te zetten voor een 
ander? U bent van harte welkom bij 
de Tuinmaatjes Bijeenkomst op 30 
september, van 15.30 uur tot 18.00 uur 
bij Duurzaamheidscentrum Weizigt. 
Aanmelden kan via een e-mail naar: 
info@presentdordrecht.nl.

Ook Tuinmaatje worden?
Kom naar de Tuinmaatjes Bijeenkomst op 30 september

Vrijdagmiddag 30 september is de derde Tuinmaatjes Bijeenkomst van het project Sociaal Tuinieren Dordrecht. 

Tuincoach Caroline de Vlaam geeft bij Duurzaamheidscentrum Weizigt een interessante tuinworkshop. 

Wilt u ook Tuinmaatje worden? Meld u aan en maak gelijk kennis met de andere Tuinmaatjes.

Artist impression van toekomstige Huis van Stad en Regio. 
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De afgelopen twee maanden heeft 
u uw reactie kunnen geven op de 
voorgestelde locaties voor laadpa-
len, deelfietsen en deelscooters. 
Hieronder vindt u een korte samen-
vatting van de resultaten.

Laadpalen
We hebben veel voorstellen gekregen 
voor alternatieve locaties. Hiervan gaan 
wij 49 reacties verder onderzoeken. Als 
blijkt dat deze voorstellen goed zijn, dan 
nemen we dit mee in onze plankaart. 
Het doel is om binnen nu en 2 jaar de 
laadpalen te plaatsen. We kunnen u nog 
niet vertellen wanneer dit is. Begin 2023 
zullen we u meer informatie geven.

Vaste plekken deelscooters
We hebben 363 reacties gekregen. U 
gaf aan dat sommige plekken te krap 

zouden zijn. Daarnaast ging het over 
de verwachtte overlast. We gaan deze 
plekken onderzoeken en bekijken of 
andere plekken beter zijn. Voor het 
einde van dit jaar willen we alle plekken 
vastgelegd hebben. U kunt dan opnieuw 
reageren op de locaties. 

Deelvervoer
Het deelvervoer groeit in Dordrecht. Go 
Sharing heeft een vergunning gekregen 
voor 500 elektrische fietsen en 100 
extra deelscooters in de stad. De fietsen 
zullen eind september beschikbaar zijn. 
De nieuwe aanbieder Check mag 200 
deelscooters plaatsen. U kunt in oktober 
gebruik maken van deze scooters. 
We zullen u hierover later informeren.

Meer informatie vindt u op 
www.dordrecht.nl/deelvervoer.

Uitkomst online enquête locaties 

laadpalen, deelfietsen en deelscooters

Er zijn veel ontwikkelingen in en rond 
de nieuwe woningbouwwijk Amstel-
wijck. Daarom organiseren we weer 
een Amstelwijckdag. De komende 
jaren wordt deze wijk gebouwd waarbij 
rekening gehouden wordt met de ver-
anderende weersomstandigheden. Het 
wordt een klimaat adaptieve wijk. Door 
de wijk in te richten met voldoende 
groen en water wordt er een natuurlijke 
thermostaat ingebouwd. 
Binnenkort komen ook de eerste 
bewoners in Amstelwijck wonen. Deze 
bewoners, omwonenden en geïnte-
resseerden in Amstelwijck zijn welkom 
op de Amstelwijckdag. Wilt u meer te 
weten komen over de ontwikkelingen 
van Amstelwijck? We zijn volop bezig 
om het programma van de dag nog  
verder samen te stellen. Wat kunt u 
verwachten staat in het voorlopige 
programma.

Voorlopig programma
•  Tekeningen over hoe de openbare 

ruimte van Amstelwijck eruit komt 
te zien zoals het Oostkilpad en het 
kunstwerklandschap Hans Petri.

•   De technische opbouw van de 
geluidsschermen langs de A16 en N3 
en hoe er rekening wordt gehouden 
met de dieren en de planten bij en 
rondom de schermen.

•   De woningbouwontwikkelingen van 
de projectontwikkelaars ABB en Plegt 
Vos & Roosdom Tijhuis.

•  Informatie over het geluidsscherm 
langs het spoor. Zoals waar het komt, 
wat over de hoogte en de lengte van 
het scherm.

•  In Amstelwijck komen geen basis-
voorzieningen. Daarvoor gaan de 
bewoners naar Wielwijk en Sterren-
burg. Tijdens de Amstelwijckdag is er 
informatie over de bestaande voorzie-
ningen in Wielwijk. Bijvoorbeeld over 
gezondheid, de nieuwe herinrich-

tingsplannen van het Wielwijkpark, 
 de scholen/bso’s en het winkel-
 centrum in Wielwijk.
•  Verder is een pop-uptuin. Dat is een 

miniatuurweergave van een prakti-
sche, onderhoudsvriendelijke groene 
tuin. Er is een tuincoach die tips geeft 
over klimaatadaptief tuinieren van het 
terras of tuin. 

•  De lokale houtzagerij Dordts Hout laat 
zien wat ze doen met de lokaal ge-
kapte bomen uit Amstelwijck Midden. 
Ze verwerken de bomen tot duurzaam 
verwerkte kwalitatieve houtproduc-
ten. Maar ook een vogelhuisje in 
elkaar zetten van echt Dordts Hout 
kan op de Amstelwijckdag. 

Wanneer het definitieve programma 
klaar is zetten we het op de website. 
www.woneninamstelwijck.nl. Genoeg 
reden om de datum van 8 oktober 
alvast te reserveren in uw agenda. 

U bent van harte welkom op 8 oktober!

Amstelwijckdag 2022

Op zaterdag 8 oktober vindt de Amstelwijckdag 2022 plaats. U bent van 11.00 tot 15.00 uur van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn en kennis te maken met de nieuwe woningbouwwijk Amstelwijck. De Amstelwijckdag is in 
Smitzigt ( Smitsweg 1 in Dordrecht). 

(Bijna) met pensioen en ziet u op 
tegen het wegvallen van uw dage-
lijkse structuur en al die extra vrije 
tijd? Wilt u er iets zinvols mee doen, 
maar heeft u geen idee wat? Kom 
dan woensdag 5 oktober aanstaan-
de naar het pensioendiner in het 
Polderwiel aan Dudok-erf 58 te 
Dordrecht.

Terwijl u voor slechts € 8,- geniet van 
een heerlijke maaltijd kunt u met de 
andere aanwezige gasten praten over 

uw pensioen. Samen met een gespreks-
leider van het Centrum voor Levens-
vragen krijgt u deze avond boven tafel 
welke dingen er écht belangrijk voor u 
zijn. En hoe u dit kunt omzetten naar 
zinvolle acties in uw dagelijkse leven, 
waar u straks de invulling van bepaalt. 
Misschien past vrijwilligerswerk wel heel 
goed bij u, of is uw pensioen juist hét 
moment om die ene droom nu eindelijk 
te gaan naleven. Ook gepensioneerden 
zijn welkom!

Tijden en reserveringen
De avond duurt van 17.00 uur tot 20.00 
uur en is een initiatief van gemeente 
Dordrecht, Resto van Harte en het Cen-
trum voor Levensvragen. Deelname kost 
€ 8,-. Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus als u verzekerd wilt zijn 
van een plekje aan een van de gezellige 
tafels reserveer dan snel via www.resto-
vanharte.nl. Hier kunt u ook eventuele 
dieetwensen doorgeven. 

(Bijna) met pensioen? Ga tijdens het pensioendiner in 
gesprek hoe u uw vrije tijd betekenisvol kunt invullen 

Horecaondernemer gezocht 

Het Biesboschcentrum van de gemeente Dordrecht zoekt een Horeca-
ondernemer voor de horecavoorzieningen van het Biesboschcentrum 
op basis van een huurovereenkomst. Bent u dat? 

Centraal staat het realiseren van een totaal horecaconcept dat aansluit bij 
de activiteiten van het Biesboschcentrum en haar partners zoals het Klimbos 
en de bootverhuur. Onder aansluiten met het centrum wordt onder andere 
verstaan de openingstijden, het assortiment, gastvrijheidsbeleving passend 
bij de bezoekers van de Biesbosch en het educatieve karakter van het centrum. 
Voor meer informatie over het Biesboschcentrum verwijzen wij u naar 
www.biesboschcentrumdordrecht.nl. 

Het Biesboschcentrum hanteert geschiktheidseisen om deel te kunnen 
nemen aan het selectieproces. Heeft u interesse? U kunt zich tot 1 oktober 
2022 aanmelden. Voor nadere informatie en inschrijven verwijzen wij u naar 
www.sensefm.nl.
Meer inlichtingen kunt u verkrijgen via contactpersoon Anton Daamen van 
Sense FM a.daamen@sensefm.nl. 
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OVERZICHT ACTIVITEITEN WEEK VAN DE OPVOEDING

Theatervoorstelling ‘Vraag maar aan papa’  |  Een herkenbare, eerlijke en humoristische voorstelling over opvoeden

3 oktober, 19.30-21.30 uur  |  locatie: Benevia muziekcentrum  |  door: Sociaal Wijkteam  |  Aanmelden en meer info via deze link

Workshop ‘wijs met geld’  |  Financiële weerbaarheid bij jongeren

4 oktober, 19.30-21.00  |  Online  |  door: Gro-Up  |  doelgroep: Ouders van jongeren tussen 16-21 jaar  |  Aanmelden en meer info: buurtvilla@gro-up.nl

Buitenspeelmiddag  |  Verschillende activiteiten voor alle kinderen  |  Aanmelden niet nodig

5 oktober, 13.00-16.00  |  locatie: Speeltuin Oosterkwartier  |  door: Home Start, JongJGZ, Buurtgezinnen, speelotheek Pip&Zo, bibliotheek AanZet, GGD

Workshop ‘Wijs met geld’  |  Financiële opvoeding

6 oktober, 19.30-21.00  |  Online  |  door: Gro-Up  |  doelgroep: Ouders van kinderen van 6-13 jaar  |  Aanmelden en meer info: buurtvilla@gro-up.nl

Webinar ‘verleidingen in de puberteit’  |  interactief gesprek vol handvatten

11 oktober, 19.30-20.20  |  Online  |  door: Youz  |  doelgroep: Ouders van kinderen van 10-18 jaar  |  Aanmelden en meer info via deze link

Workshop ‘goed gepiept’  |  Goed voorbereid naar het middelbaar

12 oktober, 19.30-21.00  |  Online  |  door: Gro-Up  |  doelgroep: Ouders van leerlingen in groep 8  |  Aanmelden en meer info: buurtvilla@gro-up.nl

Voor meer informatie over de 
Week van de Opvoeding en alle activiteiten: 
www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding

Hou ook de rest van het jaar de website in de gaten  
om te zien wat er nog meer wordt georganiseerd rondom 
opvoeden, ouderschap en ouder/kind activiteiten. 

WEEK VAN DE 
OPVOEDING 
3 tot en met 9 oktober

2022

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best 
lastig. Gelukkig sta je er niet alleen voor. In en rond de week van de 
opvoeding kun je aansluiten bij een breed aanbod van activiteiten. 
Wissel ervaringen uit met andere ouders of verzorgers. Laat je 
inspireren tijdens een van de workshops. Of haak aan bij een leuke 
bezigheid samen met je kind(eren). Op deze flyer vind je een eerste 
overzicht van het aanbod. Maar kijk vooral ook op de website voor 
meer activiteiten en informatie.  

tip

alle 
activiteiten 

zijn 
gratis

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 het Oosterdiep 
ter hoogte van de aansluiting met de 
Wielingenstraat;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de De Jagerweg ter 
hoogte van huisnummer 260;  
- Intrekken verkeersbesluit voor het 
aanwijzen van een gereserveerde 
parkeerplaats voor het opladen van 
elektrische auto’s op het Kromhout 
ter hoogte van de achterzijde van 
huisnummer 170 en aanwijzen van 
een parkeerplaats ten behoeve van het 
opladen van elektrische auto’s op het 
Warmoezierspad ter hoogte van de 
zijgevel van Kromhout 134; 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Schipbeekstraat ter 
hoogte van huisnummer 178;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 

behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Buiten Kalkhaven ter 
hoogte van huisnummer 27;
- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
De Sitterstraat ter hoogte van huis-
nummer 204. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten 
staat op www.officielebekendma-
kingen.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 bezwaar-
schrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, 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. 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 Recht-
bank Rotterdam verzoeken een voor-
lopige voorziening te treffen. Adres: 
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening brengt de 
Rechtbank een bedrag aan griffierecht 
in rekening. 

Verkeer Bodembescherming

Kennisgeving Beschikking 
Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens het college van burge-
meester en wethouders van gemeente 
Dordrecht bekend dat zij op grond van 
artikel 14 van het Besluit uniforme 
saneringen (BUS) heeft ingestemd met de 
resultaten van de sanering van de locatie 
Nieuweweg 4 te Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder zaak-
nummer Z-21-395529.

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. 
Hier kunt u de stukken elke werkdag van 
09.00 uur tot 16.00 uur inzien. 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 belanghebben-

de(n) bij ons een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen tegen dit besluit. Dit 
moet geschieden binnen zes weken na 
publicatie van het besluit, onder vermel-
ding van “Bezwaar Wbb” in de linker-
bovenhoek van enveloppe. Het bezwaar 
dient te worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van ge-
meente Dordrecht, p/a Servicegemeente 
Dordrecht, ter attentie van afdeling JKC, 
Postbus 619, 3300 AP Dordrecht.

Tevens kan er bij de Voorzieningenrechter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd ingevolge artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer 
juncto artikel 2 van bijlage 2: bevoegd-
heidsregeling bestuursrechtspraak van de 
Algemene wet bestuursrecht.

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

Off iciële bekendmakingen
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Naam             Geboren Datum uitschrijving

Anouz, H    02-09-1992 12-08-2022

Călin, M    10-07-1994 08-08-2022

Deflaoui, S   26-09-1991 09-08-2022

Fraay, CL    27-07-1980 10-08-2022

Furtado, E    16-06-1964 09-08-2022

Hopmans, AS   10-09-1999 11-08-2022

Kayademir, S   01-10-1992 02-06-2022

Kayademir, M   08-10-2018 02-06-2022

Kayademir, O   22-04-1980 02-06-2022

Lamrabet, OK   30-07-1983 06-07-2022

Marinova, NE   20-05-1983 08-08-2022

Martilia, BA   24-10-1979 09-08-2022

Mihaylov, SE   21-02-2002 11-08-2022

Profet, IMM   01-06-1987 11-08-2022

Rafi, IM    02-05-1972 11-08-2022

Slagboom, M   15-11-1984 08-08-2022

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:

Last onder spoedsbestuursdwang 
met betrekking tot een object, 
geplaatst op het grasveld, gelegen 
aan de Viottakade, te Dordrecht

Het college van de gemeente Dordrecht 
heeft op 1 september 2022 besloten om 
een last onder spoedsbestuursdwang 
op te leggen met betrekking tot een 
object, geplaatst op het grasveld, ge-
legen aan de Viottakade, te Dordrecht. 
Het object wordt gekenmerkt door een 
ijzeren doel. De reden van deze spoeds-
bestuursdwang is tot stand gekomen 
nadat een minderjarig persoon zichzelf 
verwond had aan dit object.

Verwijderen 
Dit object is per direct van het openbaar 
terrein verwijderd vanwege het hande-
len in strijd met artikel 2:10 A, lid 1 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening 
Dordrecht. Gebleken is dat het object 
niet voldoet aan de gestelde veilig-
heidseisen.
 
Betaling kosten en afhalen object
Na verwijdering kan de rechthebbende 
van het object zich via telefoonnummer 
14078 melden bij Team Handhaving. 
Na overlegging van een bewijs van 
eigendom en betaling van de kosten, 
zijnde de ambtelijke voorbereidingskos-
ten, de kosten van het proces-verbaal 
van de overtreding, de kosten voor het 
verwijderen en de stalling, kan de recht-
hebbende het bovengenoemde object 
terugkrijgen.

Gevolgen niet ophalen object
Wanneer het object niet opgehaald 
wordt, dan wordt het object dertien 
weken na bekendmaking door het 
bergingsbedrijf verkocht. Mocht blijken 
dat de te maken kosten onevenredig 
zijn in verhouding tot de waarde van het 
object, dan is de gemeente bevoegd het 
object na een termijn van twee weken 
vanaf bekendmaking te laten vernieti-
gen of te verkopen.

Last onder bestuursdwang met be-
trekking een aantal speeltoestellen 
geplaatst op de graszoden aangren-
zend aan de Viottakade te Dordrecht

Het college van de gemeente Dordrecht 
heeft op 13 september 2022 besloten 
om een last onder bestuursdwang op 
te leggen met betrekking tot een groot 
aantal speeltoestellen geplaatst op de 
graszoden aangrenzend aan de Viotta-
kade te Dordrecht. De speeltoestellen 
worden gekenmerkt door:

• Een huisje gemaakt uit gekleurde 
onderdelen ter hoogte van pand 140; 
• Twee rood/ blauwe kunststof glijba-
nen ter hoogte van pand 27; 
• Een kunststof bruin/ groene picknick-
tafel/ bank ter hoogte van pand 27; 
• Een kunststof groen/ gele glijbaan ter 
hoogte van pand 27; 
• Een kunststof rode wip ter hoogte van 
pand 27; 
• Een kunststof rood tolvormig voor-
werp ter hoogte van pand 27; 
• Een zilvergrijze vuilnisemmer ter 
hoogte van pand 27; 
• Een kunststof groene zandbak ter 
hoogte van pand 27; 
• Een trampoline met zwart net ter 
hoogte van pand 122; 
• Een zithoek gemaakt van pallets ter 
hoogte van pand 122; 
• Een zwarte trampoline ter hoogte van 
pand 73; 
• Een houten picknicktafel/ bank ter 
hoogte van pand 73. 

Verwijderen 
De speeltoestellen worden een week na 
bekendmaking van de weg verwijderd 
vanwege het handelen in strijd met 
artikel 2:10 A, lid 1 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Dordrecht.
 
Betaling kosten en afhalen 
speeltoestellen
Na verwijdering kunnen de rechtheb-
benden van de speeltoestellen zich 
via telefoonnummer 14078 melden 
bij Team Handhaving. Na overlegging 
van een eigendomsbewijs en betaling 
van de kosten, zijnde de ambtelijke 
voorbereidingskosten, de kosten van 
het proces-verbaal van de overtre-
ding, de kosten voor het weg halen 
en de stalling, kan de rechthebbende 
de bovengenoemde speeltoestellen 
terugkrijgen.

Gevolgen niet ophalen 
speeltoestellen
Wanneer de speeltoestellen niet opge-
haald worden, dan worden de speeltoe-
stellen dertien weken na bekendmaking 
door het bergingsbedrijf verkocht. 
Mocht blijken dat de te maken kosten 
onevenredig zijn in verhouding tot de 
waarde van de speeltoestellen, dan is 
de gemeente bevoegd speeltoestellen 
na een termijn van twee weken vanaf 
bekendmaking te laten vernietigen of te 
verkopen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit binnen zes weken na bekend-
making daarvan een bezwaarschrift in-
dienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Dordrecht, Postbus 
8, 3300 AA Dordrecht. U wordt verzocht 
een kopie van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht mee te zenden. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend zijn 
en bevat ten minste de naam en adres 
van de belanghebbende, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaarschrift is gericht 
en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van het besluit niet. 
De indiener van het bezwaarschrift kan, 
als onverwijlde spoed dat gelet op de 
betrokken belangen vereist, een voorlo-
pige voorziening vragen bij de voorzie-
ningenrechter van sector bestuursrecht 
van de rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam.

Het besluit tot toepassing van bestuurs-
dwang kan opgevraagd worden bij de 
gemeente.

Bestuursdwang

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving: 24 september 2022 
éénmalige ontheffing openings- en of 
sluitingstijden om 01.00 - 02.00 uur 
i.v.m. een feest
Locatie: Jan Ligthartlaan 1 te ge-
meente Dordrecht 
Datum besluit: 15 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-415178 

Omschrijving: het organiseren van een 
Europees kampioenschap voor drum & 
bugle crps en showkopsen op 
24 september 2022 om 13.00-22.30 uur 
Locatie: Krommedijk 200 te ge-
meente Dordrecht 
Datum besluit: 13 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-414046 

Omschrijving:25 september 2022  het 
Schuim Bierfestival 
Locatie: Kunstminplaats te gemeen-
te Dordrecht 
Datum besluit: 13 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-413096 

Omschrijving : 23 september 2022 
ontheffing geluidshinder repetitie mu-
ziekkorps jubal 
Locatie: Oranje Wit, Nieuwe 
Noordpolderweg 5 te gemeente 
Dordrecht 
Datum besluit: 15 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-415087 

Omschrijving: 16 september 2022 ont-
heffing art 35  i.v.m. een schoolfeest 
Locatie: Van Schendelstraat 24 te 
gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 13 september 2022 
Zaaknummer: Z-22-414901 

Bezwaar
Als u het niet eens bent met boven-
staande besluiten, kunt u binnen zes 
weken na dagtekening ervan schriftelijk 
bezwaar maken bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen. U dient 
uw bezwaarschrift te richten aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders óf de burgemeester, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht moet 
het bezwaarschrift ondertekend zijn. 
Verder moet het ten minste bevat-
ten: uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar maakt en de reden van uw 
bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. Indien 
daarvoor naar uw mening aanleiding 
bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen.

Algemene plaatselijke verordening

Milieu

Gemeente Dordrecht , ontwerp-
besluit aanvraag Actualiseren en 
ambtshalve wijzigen omgevingsver-
gunning Provincialeweg 11 Dor-
drecht

Kennisgeving ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning
Actualiseren en ambtshalve wijzigen

Burgemeester en wethouders van ge-
meente Dordrecht maken bekend dat zij 
voornemens hebben om een omgevings-
vergunning te verlenen gelet op de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 
2.31 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), om: 
- de omgevingsvergunning d.d. 6 sep-
tember 1988 (kenmerk: DO 87.2043.329) 
te actualiseren door aanpassing van de 
voorschriften;
- de voorschriften in hoofdstukken A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L en M van de 
omgevingsvergunning d.d. 6 september 
1988 (kenmerk: DO 87.2043.329) van 
rechtswege te laten vervallen vanwege 
het van toepassing worden van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer;
- de voorschriften in hoofdstuk N (m.u.v. 
N.3, N.7, N.14 en N.23) van de omge-
vingsvergunning d.d. 6 september 1988 
(kenmerk: DO 87.2043.329) ambtshalve 

te wijzigen door deze voorschriften te 
verwijderen en nieuwe voorschriften toe 
te voegen voor afval, energie, geluid en 
externe veiligheid;
- de voorschriften te stellen die zijn 
opgenomen in bijlage A;
- de voorschriften uit de vergunning d.d. 
6 maart 2017 (kenmerk: D-17-1652040) 
onveranderd over te nemen.
Ontwerpbesluit ter inzage: 19 september 
2022

Aanvraag
Z-18-331948
Activiteit(en)
• Milieu (vergunning)
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Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Dordrecht, 
gezien het voorstel inzake ‘Gedoogbe-
sluit tijdelijke crisisnoodopvang vluch-
telingen Lange Wantijkade’, gelet op:
• de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) 
• bijlage II artikel 4 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor)
• artikel 4 lid 2 onder b van de 
Participatie- en inspraakverordening 
Dordrecht;

Besluit:
1. te gedogen dat, in strijd met het ter 
plaatse geldende bestemmingplan 
Stadswerven, de hotelboot aan de 

Lange Wantijkade-Touwslagersstraat 
tijdelijk als noodopvanglocatie wordt 
gebruikt;
2. te gedogen dat, in strijd met de 
Havenverordening (artikel 4.2 (Verbod 
gebruik generator, hoofd- en hulp-
motor)), gebruik zal worden gemaakt 
van generatoren voor het voorzien van 
stroom;
3. te gedogen dat, in strijd met de 
Havenverordening (artikel 11.4 (Verbod 
om zonder een vergunning met een 
varend woonschip ligplaats te nemen)) 
de hotelboot gebruik maakt van de 
ligplaats;
4. aan dit gedoogbesluit de hierna 
volgende voorwaarden te verbinden:

a. Artikel 1 van dit gedoogbesluit heeft 
betrekking op de hotelboot, gelegen 
aan de Lange Wantijkade/Touwsla-
gersstraat te Dordrecht, kadastraal be-
kend DDT00, sectie I, nummer 2331.
b. Artikel 2 van dit gedoogbesluit heeft 
betrekking op het derde, buitenste, 
schip dat aan de Lange Wantijkade/
Touwslagersstraat afmeert. Voor het 
eerste en het tweede schip dat aan de 
Lange Wantijkade/Touwslagersstraat 
afmeert geldt onverkort het genera-
torverbod.
c. Dit gedoogbesluit geldt, gerekend 
vanaf de datum van bekendma-
king, tot 31-12-2022 en vervalt na 
het verstrijken van deze termijn van 

rechtswege.
d. Na het verstrijken van de termijn 
van dit gedoogbesluit, wordt door de 
gemeente het strijdige gebruik van de 
opvanglocatie met onmiddellijke in-
gang gestaakt en de voorzieningen die 
daarin zijn aangebracht ten behoeve 
van de opvang, indien nodig, direct en 
permanent verwijderd. Dit is slechts 
anders indien het college van burge-
meester en wethouders ten behoeve 
van een voortgezet gebruik van de 
opvanglocatie als tijdelijke noodop-
vanglocatie een (tijdelijke) omgevings-
vergunning heeft verleend.
e. De opvanglocatie dient uiterlijk ten 
tijde van de feitelijke ingebruikname 

ten behoeve van de opvang van vluch-
telingen te voldoen aan alle eisen van 
het Bouwbesluit 2012, met name op 
het gebied van gezondheid, construc-
tieve veiligheid, brandveiligheid en 
overige veiligheidsaspecten.
f. Alle risico’s, van welke aard en 
in welke omvang dan ook, van het 
gebruik en inrichting van de opvanglo-
catie als tijdelijke noodopvanglocatie, 
liggen bij de gemeente Dordrecht. 
Het college van burgemeester en 
wethouders behoudt zich alle rechten 
voor om dit gedoogbesluit op enig 
moment, indien de omstandigheden 
naar zijn oordeel hierom vragen, in te 
trekken.

Gedoogbesluit tijdelijke opvang vluchtelingen Lange Wantijkade

Locatie: Provincialeweg 11 
Dordrecht
Datum besluit: 12 september 2022

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter 
zake zijnde stukken liggen van 19 sep-
tember 2022 zes weken ter inzage. De 
stukken kunnen worden ingezien:
- in het stadskantoor, Spuiboulevard 
300, 3311 GR Dordrecht, maandag, 
woensdag en vrijdag van 09.00 - 12.00 
uur en dinsdag en donderdag van 14.00 
- 19.30 uur.

Zienswijze en ontwerpbeschikking
Binnen zes weken na de dag waarop de 
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, 
kunnen een ieder daarover zienswijzen 
inbrengen. Schriftelijke zienswijzen 
dienen te worden gezonden aan de 
directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 
AN Dordrecht.
Hierna stellen wij een definitief besluit 
op waartegen belanghebbenden beroep 
kunnen instellen.

Gemeente Dordrecht Kennisge-

ving ontvangst activiteitenbesluit 
milieubeheer Rijksstraatweg 92 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)
Het betreft het veranderen van de inrich-
ting gelegen aan de Rijksstraatweg 92 te 

Dordrecht. De verandering betreft het:
- saneren van een 10.000 liter stalen 2 
compartimententank (afgewerkte olie 
(5.000 liter) en koelvloeistof (5.000 liter) 
bovengronds) en een 1.350 liter kunst-
stof ruitensproeiertank (bovengronds).
- plaatsen van een 10.000 liter stalen 2 
compartimententank (afgewerkte olie 
(5.000 liter) en koelvloeistof (5.000 liter) 
bovengronds) en een 600 liter kunststof 
ruitensproeiertank (bovengronds)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Rijks-
straatweg 92 Dordrecht
Locatie: Rijksstraatweg 92 te 

Dordrecht
Datum ontvangst: 2 september 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-414902.

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.

Milieu (vervolg)

Kennisgeving ontwerpbeschikking 
en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) op grond van 
de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van 
gemeente Dordrecht hebben op 14 
oktober 2021 een aanvraag omgevings-
vergunning ontvangen. De aanvraag 
betreft het bouwen van een woonhuis 
op de locatie Zeedijk 16 te Dordrecht. 
De volgende Activiteiten zijn hierop van 
toepassing: Bouwen en Planologisch 
afwijken.

Burgemeester en wethouders van 
gemeente Dordrecht hebben het 
voornemen de omgevingsvergunning 
te verlenen. De uitgebreide voorberei-
dingsprocedure is van toepassing. In 
verband met het onderdeel afwijken 
van het bestemmingsplan heeft de 
Raad gemeente Dordrecht op 13 sep-
tember 2022 een ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen (vvgb) afgegeven.

Ter inzage 
De ontwerpbeschikking met bijlagen en 
de ontwerpverklaring van geen beden-
kingen (vvgb) liggen van 22 september 
2022 tot en met 3 november 2022 ter 
inzage in het Stadskantoor, Spuiboule-
vard 300. 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. 

Zienswijzen
Ingevolge artikel 4:8 Awb stelt een 
bestuursorgaan een derde-belangheb-
bende in de gelegenheid zijn zienswijze 
naar voren te brengen tegen de ont-
werpbeschikking en ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen. Indien er een 
afwijking van het bestemmingsplan 
nodig is om tot verlenen van de vergun-
ning over te kunnen
gaan is het voorstelbaar, dat de be-
langen van een of meer buren voor de 
beslissing relevant worden en zij in dat 
geval gehoord moeten worden (Me-
morie van Toelichting, parlementaire 
geschiedenis Awb 1, p. 254). Artikel 4:8 
Awb ziet niet toe op de rechtsbescher-
ming van de belanghebbenden (daar is 
immers de mogelijkheid
tot het maken van bezwaar en daarna 
het instellen van beroep voor bedoeld), 
maar heeft als strekking om de zorgvul-
dige voorbereiding van de beschikking 
te bevorderen.
  
Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden, 
die zienswijzen naar voren hebben 
gebracht tegen de ontwerpbeschikking 
en ontwerpverklaring van geen beden-
kingen of aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dit niet te hebben 
gedaan, kunnen tegen de beschikking 
en verklaring van geen bedenkingen op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht een beroepschrift indienen 
binnen zes weken na de dag waarop 
deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). 
Het beroepschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en in elk geval 
bevatten: de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Voor de behandeling van het 
beroep wordt door de rechtbank een 
bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
is een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.
  
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking 
nadat de termijn voor het indienen van 
een beroepschrift is verstreken. Het 
indienen van een beroepschrift houdt 
de werking van het besluit niet tegen. 
Bij een spoedeisend belang dat dit 
besluit niet in werking treedt, kan een 
belanghebbende, die een beroepschrift 
heeft ingediend, de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 
BM  Rotterdam) verzoeken om een 
voorlopige voorziening (tijdelijke beslis-
sing) te treffen. Voor de behandeling 
van het verzoek wordt een bedrag aan 
griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om 
voorlopige voorziening instellen bij 
genoemde rechtbank via de website ht-
tps://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/
Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. 
Daarvoor is een elektronische handte-
kening (DigiD of eHerkenning) nodig. 
Op de genoemde website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.
 
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 (Regulier) 00251243 
Voor: het vervangen van de bestaande 
kozijnen door kunststof kozijnen met 
driedubbel glas en het plaatsen van 
rolluiken   
Locatie: Eastonstraat 2    
Datum besluit: 12 september 2022   
 
Activiteit: Bouw (Regulier) 00250721 
Voor: het plaatsen van een nieuw dak-
kapel aan de voorzijde van de woning   
Locatie: Generaal van der 
Heijdenstraat 19    
Datum besluit: 12 september 2022   
 
Activiteit: Bouw (Regulier) 
00247534 
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak   
Locatie: Singel 41    
Datum besluit: 2 september 2022   
 
Activiteit: Bouw (Regulier) 00245514 
Voor: het realiseren van een uitbouw 
aan de achterzijde van de woning   
Locatie: Werkenmondestraat 14    
Datum besluit: 9 september 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO (Regulier) 00248020 
Voor: het realiseren van een aanbouw 
aan de zijgevel van de hoekwoning   
Locatie: Meranti 185    
Datum besluit: 12 september 2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO (Regulier) 00248953 
Voor: het verbouwen en uitbreiden van 
de woning   

Locatie: Wilgenlaan 10    
Datum besluit: 14 september 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument 
(Regulier) 00246621 
Voor: het na-isoleren van het dak en 
het plaatsen van 4 dakramen   
Locatie: Hoogt 13-14    
Datum besluit: 8 september 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument 
(Regulier) 00249344 
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak van de woning   
Locatie: Theophile de Bockstraat 11    
Datum besluit: 15 september 2022   
 
Activiteit: Sloop (Regulier) 00254331 
Voor: de sloop van de woning
Locatie: Zeedijk 16    
Datum besluit: 15 september 2022
        
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben geweigerd: 

Activiteit: Inrit/Uitweg (Regulier) 
00251460 
Voor: Het creëren van een uitweg 
(in- en oprit) voor de woning t.b.v. het 
parkeren van een auto   
Locatie: Kameleonring 2    
Datum besluit: 9 september 2022 

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

Activiteit: Bouw 
Voor: Intrekken omgevingsvergunning 
m.b.t. het plaatsen van een dakopbouw  

Omgevingsvergunningen
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Omgevingsvergunningen (vervolg)

00254347 
Locatie: Selma Lagerlöf-erf 223    
Datum besluit: 12 september 2022   
 
Inzage 
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op afspraak tijdens kantoor-
uren in te zien bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer (078) 770 85 85 kunt u een 
afspraak maken. 

Bezwaar 
Tegen bovenstaande besluiten kan een 
belanghebbende op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift 
schorst niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht, tenzij bij of 
krachtens wettelijk voorschrift anders 
is bepaald. 
Een verzoek om schorsing van het 
bestreden besluit kunt u indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 50951, 3007 BM Rotterdam.           

Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag omgevingsver-
gunningvrij hebben verklaard: 

Activiteit: Bouw (Niet gespecifi-
ceerd) 00251718 
Voor: het maken van een terrasoverkap-
ping met zonnepanelen   
Locatie: Nieuwe Noordpolderweg 
50    
Datum besluit: 12 september 2022   
    
Inzage    
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op afspraak tijdens kantoor-
uren in te zien bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer (078) 770 85 85 kunt u een 
afspraak maken.  
  
Bezwaar    
Tegen bovenstaande besluiten kan een 
belanghebbende op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift 
schorst niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht, tenzij bij of 
krachtens wettelijk voorschrift anders 
is bepaald. 
Een verzoek om schorsing van het 
bestreden besluit kunt u indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
          
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 (Niet gespecifi-
ceerd)   
Voor: het wijzigen van het (voor)dak, 
wijzigen van de voorgevel en diverse 

interne wijzigingen 00251526   
Locatie: Singel 173     
Datum besluit: 14 september 2022    
   
Activiteit: Bouw (Niet gespecificeerd)   
Voor: het realiseren van verbouwwerk-
zaamheden aan het pand 00247472   
Locatie: Visstraat 14     
Datum besluit: 8 september 2022

Activiteit: Bouw, Reclame (Niet 
gespecificeerd)   
Voor: Het plaatsen van 2 winkelwagen-
stallingen aan de voor- en achterzijde, 
het aanbrengen van 3 reclame-uitingen 
aan de gevels en het plaatsen van een 
dakcondensor op het dak bij de super-
markt. 00251931   
Locatie: Van Eesterenplein 183     
Datum besluit: 14 september 2022   
          
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
de volgende aanvraag voor een omge-
vingsvergunning is ingetrokken:

Activiteit: Bouw, Monument 
Voor: het aanbrengen van zonwering op 
de eerste verdieping  00252556
Locatie: Buiten Walevest 122   
Datum ontvangst: 17 augustus 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 (Regulier) 
00254423
Voor: het plaatsen van een raamkozijn 
in de zijgevel van het huis  
Locatie: Aletta Jacobs-erf 538   
Datum ontvangst: 9 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 00254619
Voor: het realiseren van Mezzanine 
vloeren in het nieuwe magazijn  
Locatie: Baanhoekweg 40 
Datum ontvangst: 15 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 
00254320
Voor: het uitvoeren van onderhoud en 
vervanging van een vijftal kadesecties 
langs de Dokweg  
Locatie: Dokweg 
Datum ontvangst: 7 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 
00254322
Voor: het uitvoeren van onderhoud en 
vervanging van een vijftal kadesecties 
langs de Dokweg   
Locatie: Kade Dokweg  
Datum ontvangst: 7 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 
00254490
Voor: het plaatsen van een tijdelijke 
opslag voor waterstof  
Locatie: Keerweer 58-62 
Datum ontvangst: 12 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 
00254566
Voor: het realiseren van een wijziging 
van de indeling van 1 naar 2 woningen 
en het maken van een uitbouw op de 
begane grond  
Locatie: Oranjelaan 55   
Datum ontvangst: 13 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 
00254668

Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het voor- en achterdakvlak van de 
woning  
Locatie: Oranjelaan 85   
Datum ontvangst: 15 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 00254421
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak van de woning  
Locatie: Prinsenstraat 40   
Datum ontvangst: 9 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 00254551
Voor: het plaatsen van 7 zonnepanelen 
op het dak van de woning
Locatie: Rozenhof 16   
Datum ontvangst: 13 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 00254413
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning  
Locatie: Rudyard Kipling-erf 97   
Datum ontvangst: 9 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 00254391
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning  
Locatie: Simon Vestdijk-erf 176   
Datum ontvangst: 9 september 2022  

Activiteit: Bouw (Regulier) 
00254478
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak van de woning
Locatie: Voorstraat 49   
Datum ontvangst: 12 september 2022  

Activiteit: Bouw, Flora en Fauna 
(Uitgebreid) 00254324
Voor: het uitvoeren van herstelwerk-
zaamheden aan de kade Dokweg Dor-
drecht (vervanging 01C, 01D en 02)  
Locatie: Dokweg  
Datum ontvangst: 7 september 2022  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO (Regulier) 00254384
Voor: het bouwen van 2 bedrijfspanden  
Locatie: Heliotroopring voorgeno-
men huis nr. 840, kad. perceel V 
3446  Dordrecht  
Datum ontvangst: 8 september 2022  

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg 
(Regulier) 00254416
Voor: het bouwen van een nieuwe 
woning  
Locatie: Piramide 12 
(was Louisa’s Weelde kavel 40) 
Datum ontvangst: 9 september 2022  

Activiteit: Bouw, Werk of werk-
zaamheden uitvoeren (Regulier) 

00254027
Voor: het uitbreiden van de parkeer-
plaatsen terrein Watersteyn  
Locatie: Maarten Harpertszoon 
Trompweg 382   
Datum ontvangst: 2 september 2022  

Activiteit: Brandveilig gebruik 
(vergunning) (Uitgebreid) 00254559
Voor: het realiseren van een verande-
ring in de indeling van het pand  
Locatie: Baanhoekweg 25   
Datum ontvangst: 13 september 2022  

Activiteit: Brandveilig gebruik 
(vergunning) (Uitgebreid) 00254446
Voor: het brandveilig gebruik van de 
kinderopvang  
Locatie: Mahonie 10   
Datum ontvangst: 12 september 2022  

Activiteit: Inrit/Uitweg (Regulier) 
00254563

Voor: het aanleggen van een oprit  
Locatie: Vijverweg 10   
Datum ontvangst: 13 september 2022  

Activiteit: Sloop (Regulier) 00254417
Voor: het aanpassen van het oude 
raamkozijn om er een deur kozijn van 
te maken  
Locatie: Wijnstraat 227   
Datum ontvangst: 9 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, 
21 september 2022

Eisen van welstand         
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet wor-

den getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk 

van het gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende instanties 

zijn de grote en kleine Welstands- en Monumentencommissie. De grote 

(voltallige) commissie behandelt in principe de aanvragen van complexere 

bouwplannen; van beschermde monumenten, zowel rijks- als gemeentelij-

ke monumenten en bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezich-

ten vallen. 

Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen of afscheidin-

gen, dan bekijkt een ambtenaar het bouwplan. Dit zal doorgaans de secre-

taris van de commissie zijn. Het plan wordt dan getoetst aan de zogenoem-

de 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 versla-

gen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, 

e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl

Colofon


