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Wanneer komt u in aanmerking voor de 
mantelzorgwaardering?
U komt in aanmerking voor een Dordtpas voor 
mantelzorger als u 18 jaar of ouder bent en dit jaar 
langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur 
per week mantelzorg verleende aan een inwoner 
van Dordrecht. 

Aanmeldformulier
MEE Mantelzorg reikt de mantelzorgwaardering 
uit. Het aanvraagformulier mantelzorgwaardering 
2023 is te vinden op de website meemantelzorg.nl 
(selecteer Gemeente - Dordrecht). Na het down-
loaden en het invullen, kan het formulier retour 
naar MEE Mantelzorg. Wordt de aanvraag voor 
30 november dit jaar ingediend, dan ontvangen 

mantelzorgers uiterlijk 31 december 2022 een brief 
thuis over hun Dordtpas. Het is dan mogelijk om 
vanaf 1 januari 2023 te genieten van leuke acties, 
kortingen, voordelen en uitjes. 

Informatie
De aanvraag mantelzorgwaardering 2023 kan 
alleen in behandeling genomen worden als het 
aanvraagformulier volledig is ingevuld en is voor-
zien van een handtekening van zowel de mantel-
zorger als van degene die de zorg ontvangt. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
MEE Mantelzorg via waarderingdordrecht2023@
meemantelzorg.nl of telefonisch (078) 206 32 02. 
Of bekijk de veel gestelde vragen op de website 
www.meemantelzorg.nl.

Dat doen wij o.a. met de Mantelzorg-
waardering! Dit is De Dordtpas met daarop 
een tegoed, wat u kunt besteden bij meer 
dan 250 partners. Vraag vóór 30 november 
2022 de Mantelzorgwaardering aan bij MEE 
Mantelzorg. Het aanmeldformulier staat op 
onze website. U krijgt dan in december 2022 
een brief thuis over uw Dordtpas. Zo kunt u 

deze in 2023 meteen gebruiken!

 

www.meemantelzorg.nl/dordrecht
Vragen? Bel MEE Mantelzorg: T 078 206 32 02

Mantelzorger?
Uw inzet wordt gewaardeerd!

Met de Dordtpas kunt u gratis:
• Een pizza, ijsje of poffertjes halen
• Concerten in Bibelot bezoeken
• Film kijken in Kinepolis
 of The Movies
• Naar Madurodam, Miniworld
 of Plaswijckpark
• Zwemmen of Schaatsen bij Optisport
• Een dagje weg met de Waterbus

Mantelzorgwaardering 2023, 
vraag hem nu aan!
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Ze zorgen met veel liefde en aandacht, langdurig 
en onbetaald voor een ander. Om mantelzorgers te laten weten hoe belangrijk ze zijn voor 
onze stad bieden we hen jaarlijks de mantelzorgwaardering aan. Voor 2023 is dit een gratis 
Dordtpas voor mantelzorgers met daarop een tegoed. 

Waarom meedoen?
De actie levert u gemak en kostenvoordeel op. Door 
gezamenlijk in te kopen, profiteert u van een hoge 
kwaliteit tegen een scherpe prijs. De isolatiebedrij-
ven die meedoen, zijn goedgekeurde specialisten 
uit de regio. Vanwege de drukte in de isolatiesector 
is er plaats voor een beperkt aantal inschrijvingen. 
Wees er dus snel bij!

Meer weten? 
Bezoek de online informatieavond!
Op woensdag 12 oktober 2022 om 19.30 uur 
houden we een online informatiebijeenkomst. We 
vertellen dan meer over de actie. Interesse? Meld 
u snel aan! U ontvangt dan een mail met een link 
naar de bijeenkomst. 

Persoonlijke offerte 
Wilt u na de bijeenkomst meedoen met de actie? 
Dan kunt u tot en met 13 november 2022 een 
persoonlijke offerte aanvragen. Deze is gratis. U 
zit nergens aan vast. U beslist zelf of u gebruik wil 
maken van het aanbod.

Meld u snel aan!
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kunt u 
doen via www.regionaalenergieloket.nl/dordrecht 
en klik op ‘Isolatieactie Dordrecht’. Of scan de QR 
code. Meer weten over energie besparen? Kijk op 
www.slimenergiebesparendordrecht.nl.  

Doe mee met de isolatieactie!

Goede isolatie zorgt voor een prettig huis dat warm is in de winter en koel in de zomer. Ook 
verlaagt u zo uw energierekening! Samen met het Energieloket Dordrecht hebben wij een 
actie met vloer- en spouwmuurisolatie. Zo kunt u slim energie besparen! Op 12 oktober is er 
een online informatieavond. 

In de tuinen van Duurzaamheidscentrum Weizigt 
staan verschillende informatieborden. Tien 
informatieborden gaan over de voordelen van een 
groene tuin. Bij het toegangshek kunnen bezoe-
kers de routekaart meenemen. Een voorbeeld: bij 
de vijvercipres staat het informatiebord over de 
voordelen van een boom in de tuin. Op een warme 
dag is het in de schaduw van de boom een paar 
graden koeler. Een boom geeft verkoeling en de 
fijnste schaduw die er is. U kunt dit zelf ervaren 

door in de schaduw van de prachtige vijvercipres 
te gaan staan. U merkt gelijk het verschil.

De wandeling biedt volop tips waar u meteen mee 
aan de slag kunt. Heeft u een informatiebord ge-
lezen en wilt u met die tip aan de slag? Vouw dan 
het flapje op de routekaart om. Als u klaar bent 
met de wandeling ziet u in één oogopslag welke 
acties u hebt gekozen. Zo heeft u een persoonlijke 
wensenlijst voor uw eigen tuin gemaakt. 

Nieuwe wandelroute Weizigt 
inspireert voor groenere tuinen

Ons klimaat verandert en dat merken we. Onze zomers worden warmer. We krijgen vaker te 
maken met zware regenbuien. Heeft u een tuin? Als u deze groener inricht, heeft u minder 
wateroverlast en minder last van hitte. Vanaf 1 oktober kunt u de nieuwe wandelroute 
‘Een 10 voor jouw tuin’ lopen bij Duurzaamheidscentrum Weizigt, aan het Van 
Baerleplantsoen 30. De wandelroute geeft inspiratie en tips voor een groenere tuin. 

(Bijna) met pensioen en ziet u op tegen het 
wegvallen van uw dagelijkse 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 aanstaande naar het 
pensioendiner in het Polderwiel aan Du-
dok-erf 58 te Dordrecht.

Terwijl u voor slechts € 8,- geniet van een heer-
lijke maaltijd kunt u met de andere aanwezige 
gasten praten over uw pensioen. Samen met een 
gespreksleider van het Centrum voor Levensvragen 
krijgt u deze avond boven tafel welke dingen er 
écht belangrijk voor u zijn. En hoe u dit kunt om-
zetten 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 Centrum voor Levensvragen. Deel-
name 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.restovanharte.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 
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De komende jaren bouwen we aan 
de nieuwe Spuiboulevard. Op de 
nieuwe boulevard komt veel groen. 
Dat is belangrijk voor klimaat en na-
tuur. Kortom, een groene toegang 
tot onze levendige binnenstad. 

Fietsers en wandelaars krijgen meer 
ruimte. De nieuwe Spuiboulevard is 
straks bedoeld voor verkeer dat er écht 
moet zijn. Zo komt er een afsluiting, 
waar alleen openbaar vervoer en fietsers 
doorheen kunnen. Bezoekers parkeren 
zoveel mogelijk aan de rand van het 
centrum. Wandelend, met de bus, de 
(deel)fiets of deelscooter bent u binnen 

10 minuten in de binnenstad. Parkeren 
in de binnenstad kan in de vijf parkeer-
garages in het centrum.

Daarnaast komt er meer groen en 
natuur. Denk aan een brede groenstrook 
tussen het fietspad en de busbaan. De 
huidige middenberm, met gescheiden 
rijstroken, komt te vervallen. Daardoor is 
er aan het water straks ruimte voor een 
mooi groen wandelpad. Door openingen 
te maken in de rietoever is er straks 
meer zicht op het water. Het nieuwe 
schetsontwerp voor deze groene inrich-
ting is op de gebiedsmarkt te bekijken.

Gebiedsmarkt
Benieuwd naar de 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, 
projectontwikkelaars 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 Spuibou-
levard. 

De herfst kondigt zich aan met 
steeds meer regenbuien. Toch is 
het juist een zeer goed seizoen 
om met de tuin bezig te zijn. Het 
is namelijk het ideale moment 
om planten en bomen te plan-
ten. Water geven is niet nodig 
en de bodem is nog warm van de 
zomer. Weet u niet zo goed hoe te 
beginnen? De Tuincoach helpt u 
op weg. 

Misschien wilt u al langer een oplos-
sing voor het water in uw tuin nadat 
het flink heeft geregend? Of is het in 
de zomer snikheet in de tuin omdat 
er geen schaduw is? Mist u vogels 
in de tuin en zou u dat wel graag 
willen? Veel van de problemen kunt u 
oplossen door meer planten in de tuin 
te zetten.

Tuincoach op tuinbezoek
De Tuincoach helpt u op weg met 

praktische tuintips over plantenkeu-
ze, wateroverlast, dieren in uw tuin 
en het verbeteren van de bodem. Zo 
maakt u zelf een tuin waar u jarenlang 
van kunt genieten. Meld u aan en de 
Tuincoach komt bij u op tuinbezoek. 
Maak van te voren een beschrijving 
(een tekening mag ook) van het pro-
bleem in uw tuin.

Aanmelden
Wat gaat lastig? Wat zou u graag 

anders willen? Zorg dat u weet of uw 
tuin op het zuiden, noorden, westen 
of oosten ligt. En hoeveel zonuren u 
in uw tuin hebt. Enkele goede foto’s 
van uw tuin helpen de Tuincoach 
om uw vraag beter te begrijpen. De 
Tuincoach legt tuinbezoeken af op 30 
september en 7, 13, 21 en 28 oktober. 
De tijdstippen vindt u op www.
groenblauwdordrecht.nl/bewoners/
tuincoach. Via deze site kunt u zich 
direct aanmelden.

De nieuwe Spuiboulevard wordt groen: ontdek de plannen!

De groene Spuiboulevard van de toekomst.

Tijdens Burendag op zaterdag 24 
september zijn de nieuwe Buurt-
kamer met het daarnaast gelegen 
Servicepunt van politie geopend. 
Om 11.00 uur zette burgemeester 
Kolff, wethouder Marc Merx, ma-
nager Buurtwerk Peter Snoeren en 
teamchef politie Robert Koeman de 
schaar in het enorme lint en open-
den zo de deuren van deze nieuwe 
buurtvoorziening. Een voorziening 
die gaat dienen als ontmoetingsplek 
voor mensen in de wijk. 

Afgelopen jaren is ervaring opgedaan in 
een pop-up buurtkamer in het pand van 
Yulius. Dit werd zodanig goed ontvan-
gen in de buurt dat er nu een defini-
tieve voorziening is gemaakt aan de 
Vrieseweg 10 en 12. In de buurtkamer, 
gevestigd op nummer 10, worden onder 
andere activiteiten voor kinderen geor-
ganiseerd, is er wekelijks soep eten voor 
eenzame ouderen en zijn er creatieve 
bijeenkomsten te volgen. 

Het servicepunt van de politie, gevestigd 
op nummer 12, dient als uitvalsbasis 
voor de wijkagenten. Elke week is er de 
gelegenheid om de opbouwwerker, de 
wijkagent en de wijkregisseur te spre-
ken. Op deze manier wil de gemeente 

bewoners de gelegenheid bieden om 
zaken die in de wijk spelen aan de orde 
te brengen en als dat mogelijk is direct 
met elkaar op te lossen. Het servicepunt 
is niet op vaste tijden open, wel op 
afspraak.

Buurtkamer en servicepunt politie open voor 
buurtbewoners Kromhout en omgeving

Officiële opening van de Buurtkamer aan de Vrieseweg.

De Nationale Sportweek zit erop. Van 16 tot en met 25 september was 
Dordrecht gaststad van dit sportevenement. Duizenden Dordtena-
ren hebben genoten van de vele activiteiten die in deze week hebben 
plaatsgevonden. 

Marc Merx, wethouder Sport: “De NOC NSF Nationale Sportweek stond bol van 
de activiteiten. Alles in het teken van informatie en verbinding tussen sport, 
bewegen, onderwijs, gezondheid en zorg. Enorm goed georganiseerd door het 
team van Dordt Sport. Ik ben erg trots op dit team! Veel dank aan alle scholen, 
verenigingen, vrijwilligers, gezondheidszorg, commerciële sportaanbieders en 
alle anderen die dit sportfestijn mede mogelijk hebben gemaakt.”

Nationale Sportweek 
groot succes

Gratis advies van de Tuincoach
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Verkeer

Naam             Geboren Datum uitschrijving

Blaževiča-Juhņeviča, I  25-02-1990 22-08-2022

Blaževiča-Juhņeviča, V  26-03-1987 22-08-2022

Boon, J    07-06-1966 22-08-2022

Cechowski, ST   08-01-1979 14-03-2022

Gracia, MA   08-08-2002 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:

Bestuursdwang

Last onder bestuursdwang met 
betrekking tot een aanhanger 
zonder kenteken, geplaatst op het 
Marisplein te Dordrecht

Het college van de gemeente Dordrecht 
heeft op 14 september 2022 besloten 
om een last onder bestuursdwang 
op te leggen met betrekking tot een 
aanhanger zonder kenteken, geplaatst 
op het Marisplein te Dordrecht. Het 
voertuig wordt gekenmerkt door een 
grijs kleurige aanhanger. De aanhanger 
is enigszins verhoogd met drie houten 
planken boven de grijze carrosserie van 
de aanhanger. Ook is de aanhanger 
aan de zijkant voorzien van het woord 
“FOX” welke zijn aangebracht met witte 
letters.
Ook is de aanhanger, met een staalka-
bel vastgeketend aan een lantaarnpaal 
die bij de aanhanger staat. 
De locatie waar het voertuig staat is 
daarnaast overgroeid, van onkruid 
voorzien, etc.

Verwijderen 
Dit voertuig wordt een week na bekend-
making van de weg verwijderd vanwege 
het handelen in strijd met artikel 5:6 
van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning Dordrecht.
 
Betaling kosten en afhalen voertuig
Na verwijdering kan de rechthebbende 
van het voertuig zich via telefoonnum-
mer 14078 melden bij Team Handha-
ving. Na overlegging van de eigendom-
spapieren en betaling van de kosten, 

zijnde de ambtelijke voorbereidingskos-
ten, de kosten van het proces-verbaal 
van de overtreding, de kosten voor het 
wegslepen en de stalling, kan de recht-
hebbende het bovengenoemde voertuig 
terugkrijgen.

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

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

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

 -  Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Weizigtweg ter hoogte van huisnum-
mer 333; 

 -  Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op 

  het Otto Dickeplein ter hoogte 
  van huisnummer 28; 
 -  Aanwijzen van een parkeerplaats ten 

behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op het parkeerterrein aan 
de De Visserstraat; 

 -  Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Maasstraat 
ter hoogte van huisnummer 72. 

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 
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 voorlopi-
ge voorziening te treffen. Adres: postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt het 
verzoekschrift ook digitaal indienen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk 
op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.
Voor de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening brengt de 
Rechtbank een bedrag aan griffierecht 
in rekening.

Milieu

Kennisgeving  verleende beschik-
king Maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende beschikking hebben 
verleend aan Café Scheffers:

Aanvraag:
Z-22-408932
Activiteit: 
- Milieu (melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer)
Voor: het veranderen van de inrichting, 
zijnde een café. Het betreft maatwerk 
voor het aspect geluid.
Locatie: Groenmarkt 1 te Dordrecht
Datum besluit: 19 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 – 7708585 kunt u een 
afspraak maken.

Bezwaar 
Een belanghebbende kan tegen dit 
besluit op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een bezwaarschrift in-
dienen binnen zes weken na de datum 
waarop het besluit is verzonden. Dit 
kan bij burgemeester en wethouders 
van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA 
Dordrecht. Het bezwaarschrift moet 
zijn voorzien van een handtekening en 
ten minste bevatten: naam, adres, tele-
foonnummer 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. Op de enveloppe en in het 
bezwaarschrift moet duidelijk worden 
vermeld: “Bezwaarschrift”.

Voorlopige voorziening
Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van de dag na verzending aan 
de aanvrager, tenzij voor deze datum 
bezwaar is ingesteld en om een voorlo-
pige voorziening is verzocht. U kunt een 
verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. Deze kan een 
voorlopige voorziening treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Men kan 
ook digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een 
elektronische handtekening (DigiD of 
e-Herkenning) nodig. Op de genoemde 
website staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure  

Verleende omgevingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend:  
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een raamkozijn 
in de zijgevel van het huis    
Locatie: Aletta Jacobs-erf 538    
Datum besluit: 16 september 2022    
   
Activiteit: Bouw    
Voor: het vervangen van een deur in de 
berging door vast raam    
Locatie: Medanstraat 9     
Datum besluit: 16 september 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een heli dek 
voor offshore trainingen op het bedrij-
venterrein    
Locatie: Spinel 100     
Datum besluit: 16 september 2022    
  

Activiteit: Bouw    
Voor: het splitsen van de woning in 2 
woningen    
Locatie: Sumatrastraat 10     
Datum besluit: 16 september 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het vervangen van de uitgebrande 
unit (Merwedehuusje)    
Locatie: Veerplaat 114    
Datum besluit: 19 september 2022    
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het uitbreiden van de woning    
Locatie: Weerdestein 144     
Datum besluit: 20 september 2022    
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Monument   
Voor: het plaatsen van dak installaties    
Locatie: Raamstraat, Bagijnhof en 
Lange Breestraat    
Datum besluit: 16 september 2022    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Reclame    
Voor: het vervangen van de bestaande 
gevelreclame    
Locatie: Sisarijs- of Sarisgang 2     
Datum besluit: 20 september 2022    

Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het vervangen van het glas en 
het vernieuwen van de kozijnen van de 
achtergevel op de 1e en 2e verdieping    
Locatie: Wijnstraat 66     
Datum besluit: 20 september 2022    
    
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het uitvoeren van restauratie-
werkzaamheden aan de school    
Locatie: Hofstraat 5     
Datum besluit: 21 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 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 
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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.  
           
Verleende onttrekking- 
en splitsingsvergunning     
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende onttrekkings- en split-
singsvergunning hebben verleend:     
     
Voor: het splitsen van het pand in 3 
appartementsrechten      
Locatie: Adriaan van Bleijenburg-
straat       
Datum besluit: 19 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 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     
Voor: het wijzigen van de bestaan-
de vergunning voor de bouw van 29 

woningen     
Locatie: Oranjepark     
Datum besluit: 19 september 2022     
    
Activiteit: Bouw     
Voor: het plaatsen van een steektrap     
Locatie: P.A. de Kokplein 171    
Datum besluit: 19 september 2022     
       
Activiteit: Bouw    
Voor: het veranderen en vergroten van 
het bedrijfspand door het realiseren van 
een dakopbouw met dakterras     
Locatie: Zernikestraat 25      
Datum besluit: 19 september 2022     
    
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: een wijziging van de op 27 januari 
2020 verleende splitsingsvergunning     
Locatie: Spuiweg 77-87      
Datum besluit: 22 september 2022       
    
Activiteit: Kap     
Voor: het verplanten of doen verplanten 
van een houtopstand (moerascipres)  
t.b.v. nieuwbouw Thureborgh     
Locatie: Mauritsweg 157      
Datum besluit: 20 september 2022 
      
Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een woningvormingsvergunning    
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij besloten hebben de volgende aan-
vraag om een woningvormingsvergun-
ning te verlengen met een beslistermijn 
van zes weken:    
    
Voor: woningvormingvergunning     
Locatie: Schrijversstraat 22      
Datum besluit: 16 september 2022     
              
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ingetrokken: 

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de voordakvlak   
Locatie: Rudyard Kipling-erf 97    
Datum ontvangst: 07 september 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het aanpassen van de hellingbaan   
Locatie: Zwaluwenburg 102    
Datum ontvangst: 05 augustus 2022   

Activiteit: Bouw, Sloop  
Voor: het vervangen van het dak en het 
plaatsen van een dakraam   
Locatie: Grotekerksbuurt 3    

Datum ontvangst: 31 juli 2022   
 
Activiteit: Sloop 
Voor: het renoveren van de keuken   
Locatie: Baron van Boetzelaerlaan 
28    
Datum ontvangst: 08 september 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 tijdelijk plaatsen van een 
douchewagen en toiletwagen   
Locatie: Van Leeuwenhoekweg 20    
Datum ontvangst: 16 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het bouwen van een bedrijfshal 
met overkapping   
Locatie: Kerkeplaat voorgenomen 
huisnr. 17    
Datum ontvangst: 16 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het hellend dak   
Locatie: Riedijk 110    
Datum ontvangst: 17 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van 14 zonnepanelen 
op het dak van het woonhuis   
Locatie: Cornelis van Beverenstr 35    
Datum ontvangst: 18 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van voorzetramen 
aan de voor- en achterkant van het 
pand   
Locatie: Toulonselaan 81 
Datum ontvangst: 18 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak van het huis   
Locatie: Riedijk 106    
Datum ontvangst: 18 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van een aanbouw 
t.b.v .een keuken   
Locatie: Anthonie Camerlingstraat 
35    
Datum ontvangst: 19 september 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een kleine verti-
cale windmolen op de schuur   

Locatie: Frans Lebretlaan 58    
Datum ontvangst: 20 september 2022   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg   
Voor: het bouwen van een woning   
Locatie: Plan Louisa’s Weelde kavel 
44   
Datum ontvangst: 21 september 2022   

Activiteit: Bouw, Monument   
Voor: het intern verbouwen van de 
winkelruimte en bovenwoning   
Locatie: Tolbrug 11    
Datum ontvangst: 19 september 2022   

Activiteit: Inrit/Uitweg   
Voor: het realiseren van een uitweg   
Locatie: Karel Lotsyweg    
Datum ontvangst: 22 september 2022   

Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van een 

houtopstand (Prunus)   
Locatie: Singel 87   
Datum ontvangst: 19 september 2022   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van 2 
bomen aan de voor- en zijkant van het 
huis   
Locatie: Rudyard Kipling-erf 130    
Datum ontvangst: 21 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, 
28 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


