
Gemeentenieuws
7 september 2022

1

Koninklijke Erepenning voor 
Zwem- en Waterpolovereniging 
Merwede Nautilus Combinatie 
(MNC) Dordrecht

Zaterdag 3 september was een bij-
zondere dag voor Zwem- en Water-
polovereniging Merwede Nautilus 
Combinatie (MNC) Dordrecht. De 
vereniging die 100 jaar bestaat, 
mocht uit handen van burgemees-
ter Wouter Kolff een Koninklijke 
Erepenning ontvangen. 

Op 30 augustus 1922 is de Dordrecht-
se Zwemclub Merwede opgericht. In 
2000 fuseerde deze vereniging met de 
Rooms Katholieke Zwem- en Polover-
eniging ‘Nautilus’ en wijzigde de naam 
in de huidige ‘Zwem- en Waterpolover-
eniging Merwede Nautilus Combinatie’ 

(MNC) Dordrecht. 

Dit jaar vieren zij dat er 100 jaar geor-
ganiseerde zwemsport in Dordrecht is. 
Zij zijn één van de grootste waterpo-
loverenigingen van Nederland. Een ver-
eniging waar ook het wedstrijdzwem-
men op hoog niveau wordt bedreven.

De Koninklijke Erepenning is een Ne-
derlandse onderscheiding voor vereni-
gingen en stichtingen die minimaal 50 
jaar bestaan. Een uitreiking vindt alleen 
plaats bij het 50-jarige jubileum of een 
veelvoud van 25 jaar daarbij.

De heer Johan Hol, voorzitter van MNC Dordrecht nam de Koninklijke Erepenning 
uit handen van burgemeester Wouter Kolff in ontvangst.

Jaarlijks op 7 december, de Dag van de Vrijwilliger, worden de Dordtse Vrijwilligersprijzen uitgereikt. De geldprijzen 
gaan naar vrijwilligersorganisaties of bewonersinitiatieven die zich op een uitzonderlijke manier inzetten voor de 
Dordtse samenleving. De prijzen worden uitgereikt door wethouder Peter Heijkoop in samenwerking met een vakjury. 
Organisaties die mee willen doen kunnen zich vanaf 7 september inschrijven via de website www.inzet078.nl.

Inschrijving geopend 

Dordtse vrijwilligersprijzen 2022

In Dordrecht zijn ruim 400 organisaties 
die met vrijwilligers werken. Sportclubs, 
welzijnsorganisaties, (buurt)vereni-
gingen, inloophuizen, goede doelen, 
kerkelijke initiatieven of belangenver-
enigingen. Zij maken allemaal kans 
op een prijs van 2000 euro. Er is een 
Passieprijs, een Talentprijs en een 
Publieksprijs. Voor nieuwe initiatieven 
is er de Aanmoedigingsprijs van 1000 
euro. Vorig jaar namen 36 organisaties 
deel aan de Dordtse Vrijwilligersprijzen. 

Vanwege de succesvolle Publieksprijs 
weten steeds meer organisaties de weg 
naar dit mooie waarderingsevenement 
te vinden. 

Vrijwilligerswerk stimuleren
De geldprijzen worden beschikbaar 
gesteld door gemeente Dordrecht. De 
gemeente wil hiermee het vrijwilligers-
werk waarderen en stimuleren. Het 
Dordtse centrum voor vrijwillige inzet, 
INZET078!, verzorgt de uitreiking op 7 

december. Dit jaar is er gekozen voor 
een nieuwe vorm van uitreiken. Hoe en 
wat blijft nog even geheim, maar om 
een tipje van de sluier op te lichten… 
de jury komt naar de winnaars toe! 

Voor vragen over de Dordtse Vrijwil-
ligersprijzen of de inschrijfprocedure 
kunt u terecht bij INZET078! telefoon 
(078) 206 30 02, bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur of via info@inzet078.nl

Vaste locaties voor deelvervoer

Sinds juni 2021 bieden we deel-
vervoer aan in de gemeente. We 
merken dat het gebruik van deel-
vervoer groeit. Dit is dan ook één 
van de redenen om meer deelvoer-
tuigen toe te laten in de stad. Om 
te voorkomen dat de deelscooters, 
fietsen en e-bikes voor parkeero-
verlast zorgen, wijzen we vaste 
locaties aan. 

Aanwijzen van vaste locaties
De deelfietsen en deelscooters krijgen 
een vaste parkeerplek. Zo kunt u, waar 
u ook bent, gebruik maken van het 
deelvervoer. We hebben drie aanbieders 
in Dordrecht. Go Sharing biedt zowel 
fietsen als scooters aan. Check biedt 
alleen scooters aan. Donkey Republic 
biedt alleen fietsen aan en maakt al 
gebruik van vaste locaties.

We krijgen meer voertuigen. Er zijn 
dan meer vaste plekken nodig. De 

afgelopen periode was het mogelijk te 
reageren op voorgestelde locaties. We 
hebben veel reacties gekregen en deze 
reacties zullen we meewegen in het 
aanwijzen van de vaste plekken.

Het herkennen van vaste locaties
Alle vaste locaties kunt u herkennen 
aan het bord Deelvervoer, fietsen-
beugels en zijn te herkennen aan 
gemarkeerde vakken. Deelfietsen en 
deelscooters kunt u alleen binnen deze 
vakken aan- en afmelden via de app. 
De aanbieders zien met GPS waar het 
voertuig staat. Als bijvoorbeeld een 
scooter niet in het vak staat, dan kunt 
u deze niet afmelden.

Meld overlast via Fixi
Ervaart u overlast? Dan kunt u dit 
melden via de Fixi-app. Zet hierin om 
welke aanbieder het gaat en geef het 
kenteken door. Uw melding kan dan 
sneller worden behandeld.

De winnaar van de zonnebloem-
wedstrijd ‘De hoogste van Dordt’ 
is bekend. Dit jaar is de hoogste 
zonnebloem 3 meter en 80 cm hoog 
geworden! Trotse eigenaar van 
deze zonnebloem is Sjef Vermeu-
len. Een bijzondere prestatie, want 
de bloem bevindt zich in het hart 
van de historische binnenstad. Het 
is Sjef gelukt om in een plantenbak 
op straat de zonnebloem tot deze 
grote hoogte te laten groeien.

Volgens Sjef was het geen gemakkelijk 
seizoen voor zonnebloemen. “Nadat ik 
het zonnebloemplantje in de bloembak 
had overgezet, kreeg het al gelijk last 
van spint. Daarna volgden de slakken en 
de droogte. En nu zit de plant onder de 
meeldauw. Ik had 20 zonnebloemzaad-
jes. Die heb ik binnen opgekweekt en in 
april in de tuin gezet. Deze zonnebloem 
is uiteindelijk de hoogste geworden.” 
Sjef pakt het serieus aan. Met een spe-
ciale stang aan de gevel zorgt hij ervoor 
dat de zonnebloem rechtop blijft staan.
“Ik zaai nu al 3 jaar zonnebloemzaden. 
Voorgaande jaren werden sommige 
zonnebloemen zelfs ruim 5 en 4 meter 
hoog. Maar toen deed ik nog niet mee 
aan de wedstrijd. Daarom dacht ik bij 
mijzelf: dit jaar doe ik mee!”.
In vijftig tuinen hebben deelnemers de 
afgelopen zomer met heel veel liefde 
en water zonnebloemen opgekweekt 
tot reusachtige bloemen. Maar er kan 
er maar een ‘De hoogste van Dordt’ 
hebben. Met de wedstrijd vraagt de 
gemeente aandacht voor biodiversiteit 
in de stad.

Klein maar reuze belangrijk
De grootste winnaars van allemaal 
in deze wedstrijd zijn de insecten. 
Insecten hebben het moeilijk. Deze 
kleine bestuivers vinden steeds minder 
voedsel. Er bloeien te weinig planten. 
Gelukkig kunnen wij ze een handje 
helpen. Dat kan door in onze tuin of 
op het balkon bloeiende planten neer 
te zetten. En dan het liefst inheemse, 
wilde planten. Want alleen deze planten 
geven nectar en stuifmeel. Dat is het 

voedsel voor bijen, hommels, vlinders 
en zweefvliegen. In Nederland leven 
naast de honingbij nog 359 soorten 
wilde bijen en hommels. Zonder deze 
insecten zouden er veel minder bloei-
ende planten, bomen en vogels zijn.

Dus help de natuur: maak je tuin 
en balkon groener. Tips wat er 
allemaal mogelijk is, vindt u op 
www.groenblauwdordrecht.nl

Stralend hoog!
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Bestuursdwang

Last onder bestuursdwang met 
betrekking tot een aanhanger 
zonder kenteken, geplaatst op de 
Van Limburg Stirumplantsoen te 
Dordrecht.

Het college van de gemeente Dor-
drecht heeft op 30 augustus 2022 
besloten om een last onder bestuurs-
dwang op te leggen met betrekking 
tot een aanhanger zonder kenteken, 
geplaatst op de Van Limburg Stirum-
plantsoen te Dordrecht. Het voertuig 
wordt gekenmerkt door  de bruine 
kleur, zwarte touwen aan de linker- en 
rechterhoek aan de achterzijde van de 
aanhanger en grijze kabels die onder 
de aanhanger uitkomen. Ook staat de 
aanhanger vast met een kettingslot 
aan een groen hekje.

Last onder bestuursdwang met 
betrekking tot een personenauto 
met kenteken ZS 333GG, geplaatst 
op de Camphuijzenstraat te Dor-
drecht.

Het college van de gemeente Dor-
drecht heeft op 31 augustus 2022 
besloten om een last onder bestuurs-
dwang op te leggen met betrekking 
tot een personenauto met kenteken 
ZS 333GG, geplaatst op de Camphuij-
zenstraat te Dordrecht. Het voertuig 

wordt gekenmerkt door een witte 
personenauto met Pools kenteken, 
waarbij de voorbumper ontbreekt. 
Deze bumper ligt opgeslagen binnenin 
het voertuig. Ook heeft dit voertuig een 
geel kleurige sticker op de achterruit 
in de vorm van een driehoek met de 
naam Lena erop. Ook is de benzineklep 
van dit voertuig voorzien van een groe-
ne sticker. De locatie waar het voertuig 
staat is daarnaast overgroeid en van 
onkruid voorzien. Bij nader onderzoek 
is gebleken dat het voertuig niet verze-
kerd en APK gekeurd is.

Verwijderen 
De voertuigen wordt een week na deze 
bekendmaking van de weg verwijderd 
vanwege het handelen in strijd met 
artikel 5:6 van de Algemene Plaatselij-
ke Verordening Dordrecht.
 
Betaling kosten en afhalen voer-
tuig
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 voorbereidings-
kosten, de kosten van het proces-ver-
baal van de overtreding, de kosten voor 
het wegslepen en de stalling, kan de 
rechthebbende het bovengenoemde 
voertuig terugkrijgen.

Gevolgen niet ophalen voertuig
Wanneer het voertuig niet opgehaald 
wordt, dan wordt het dertien weken 
na bekendmaking door het bergings-
bedrijf 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 
indienen bij het college van burge-
meester 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 belangheb-
bende, de dagtekening, een omschrij-
ving 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 voorlopige voorziening vragen bij 
de voorzieningenrechter van sec-
tor bestuursrecht van de rechtbank 
Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam.

Het besluit tot toepassing van 
bestuursdwang kan opgevraagd 
worden bij de gemeente.

Naam             Geboren Datum uitschrijving

Abdalla Abdulkhadir Abdulrahman 01-07-2000 02-08-2022

Báez, CJ    07-12-1988 18-07-2022

Emilova, DB   13-03-2007 28-03-2022

Heler, SH    07-03-1992 22-06-2022

Mut, E    25-09-1999 04-07-2022

Naglé, M    18-09-1985 02-08-2022

Tupikowska, DA   05-04-1998 27-07-2022

Wieffering, J   13-06-1972 01-08-2022

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 perso-
nen (art. 2.22 wet BRP)

Burgemeester en wethouders van Dor-
drecht hebben besloten de adresgege-
vens te wijzigen van:

Koninklijke onderscheiding voor 
mevrouw M. Groot-Hordijk in het Catshuis

Burgemeester Kolff reikte op vrij-
dag 2 september een Koninklijke 
onderscheiding uit aan mevrouw 
M. Groot-Hordijk (Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau). De uit-
reiking vond plaats in het Catshuis, 
de ambtswoning van de premier, 
in aanwezigheid van leden van het 
kabinet.

Mevrouw Hordijk heeft zich als 
secretaris van de Ministerraad bij het 
ministerie van Algemene Zaken ingezet 
voor het zo ordelijk mogelijk laten 
verlopen van de besluitvorming in de 
Ministerraad. Door haar sleutelrol heeft 
ze indirect bijgedragen aan de stabiliteit 
en kwaliteit van het bestuur in de par-
lementaire democratie. Een verdienste 
met maatschappelijke betekenis.

Zij is slechts de vierde persoon sinds 

1950 die de functie van secretaris van 
de Ministerraad uitvoerde en vele op-
eenvolgende voorzitters van deze raad 
hebben kunnen rekenen op haar kennis 
van zaken en inzicht in de gevoelig-
heden waarmee besluitvormingspro-
cessen gepaard gaan. Na 20 jaar heeft 
mevrouw Hordijk vanwege pensioen 
afscheid genomen als secretaris van 
de Ministerraad. Zowel de kerntaken 
behorende bij de functie als secretaris 
van de Ministerraad als de initiatieven, 
vernieuwingen en uitbreiding van taken 
werden door haar op een bijzonder 
hoog niveau uitgevoerd. Zij heeft haar 
werkzaamheden verricht die voor de 
samenleving een bijzondere waarde 
hebben.
Daarnaast is zij vrijwilligster bij het 
Nationaal Onderwijsmuseum in Dor-
drecht waarbij zij de Raad van Toezicht 
ondersteunt en adviseert.

Rivier, boot, stad zoekt nog heel veel bootslepers

Het is zover: de zwartgeblakerde tjalk van kunstenaar Edward Clydesdale Thomson vaart uit op zaterdag 17 
september. De reis van het schip start om 10.30 uur in de tuin van het Dordrechts Museum en eindigt als het 
aankomt bij Het Hof van Nederland omstreeks 16.30 uur. Tijdens de tocht breekt de boot in stukken. De sporen 
en brokstukken worden later als sculpturen teruggeplaatst langs de afgelegde route. Dat gebeurt in 2023/2024.

Gedurende de hele dag kunt u op verschillende plekken komen kijken en helpen slepen. Er kunnen nog vele bootslepers 
aansluiten! Meld u hiervoor aan via de qr-code of via manuela@rivierbootstad.nl. Meer informatie over het project vindt u op 
www.rivierbootstad.nl.
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Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten tot het:

-   Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Willy Martens-
straat ter hoogte van de zijgevel van 
huisnummer 2;

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op het Marisplein 
ter hoogte van huisnummer 60;

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Ferdinand 
Bolsingel ter hoogte van huisnum-
mer 190;

-   Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Arentsburg 
ter hoogte van de achterzijde van 
huisnummer 61;

-   Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Haringvlietstraat ter hoogte van 
huisnummer 691. 

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 heet 
college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht moet 
het bezwaarschrift ondertekend zijn. 
Verder moet het ten minste bevat-
ten: uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar maakt en de reden van uw 
bezwaar. Vermeld ook het telefoonnum-
mer waarop u overdag te bereiken bent.

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

Verkeer

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving: ontheffing verstrekken 
van zwak alcoholhoudende drank tij-
dens buurtfeest op 10 september 2022 
Locatie: op het grasveld achter 
Singel 363 Dordrecht
Datum besluit: 29 augustus 2022 
Zaaknummer: Z-22-412739

Omschrijving: het exploiteren van een 
fastfood restaurant inclusief terras
Locatie: Achterom 1 te Dordrecht 
Datum besluit: 30 augustus  2022 
Zaaknummer: Z-22-409809 

Omschrijving: 8 oktober 2022 het Merz 

Bockbierfestival
Locatie: Korte Kalkhaven 1-7 
Datum besluit: 29 augustus  2022 
Zaaknummer: Z-22-412957 

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

Gemeente Dordrecht Kennisgeving 
ontvangst activiteitenbesluit mili-
eubeheer Wieldrechtse Zeedijk 4 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)
- Melding Activiteitenbesluit Wield-
rechtse Zeedijk 4 Dordrecht
Veranderen van een manege: De 
verandering betreft het afbreken van 
de oude stallen en realiseren van een 

nieuwe stal.
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 4 te 
Dordrecht
Datum ontvangst: 20 juli 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-412045.

Voor meer informatie kunt u, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlich-
tingen inwinnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid,telefoon (078) 770 
85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking uit-
sluitend een informatief karakter heeft.

Milieu

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Aanvraag: Z-21-390222
Activiteit(en): Milieu (vergunning), 
uitbreiden van een inrichting
Voor: het voornemen om een vergunning 
te verlenen aan Valvoline- Europe - Ellis 
Enterprises BV. De aanvraag heeft als 
omschrijving “verandering, fase 1 milieu 
en fase 2 bouw/realisatie van voorzie-
ningen.”
Locatie: Wieldrechtseweg 39 te Dor-
drecht

Inzage 
De ontwerpbeschikking en andere 
ter zake zijnde stukken liggen vanaf 8 
september 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 dins-
dag en donderdag van 14.00 - 19.30 uur.

Zienswijzen 
Vanaf de dag van de ter inzage legging 
kan een ieder gedurende 6 weken schrif-
telijke of mondelinge zienswijzen inbren-
gen bij burgemeester en wethouders van 
Dordrecht, namens dezen Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 
3300 AN Dordrecht.

Hierna zullen wij een definitief besluit 
opstellen waartegen belanghebbenden 
beroep kunnen instellen. Wij maken u 
erop attent dat slechts beroep tegen de 
uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is inge-
bracht tegen de ontwerpbeschikking en 
men belanghebbende is. Wanneer u niet 
reageert op het ontwerpbesluit, kunt u 
later ook niet reageren op het definitieve 
besluit.

Omgevingsrecht

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure  

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

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning 
Locatie: Elzenlaan 27    
Datum besluit: 26 augustus 2022    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een nokverho-
ging en een dakkapel op het voordak-
vlak van de woning
Locatie: Schotelstraat 43    
Datum besluit: 26 augustus  2022    

Activiteit: Bouw 
Voor: het realiseren van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning
Locatie: Aletta Jacobs-erf 564     
Datum besluit: 31 augustus  2022

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak van de woning    
Locatie: Hallincqlaan 30 te Dor-
drecht    
Datum besluit: 31 augustus  2022    

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakterras    
Locatie: Nieuwstraat 97    
Datum besluit: 01 september 2022    
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het vervangen van de bestaande 
schuren    
Locatie: Ottersluis 51    
Datum besluit: 26 augustus 2022   

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het instandhouden van de 
termijn van de  bestaand woongebouw 
voor noodopvang    
Locatie: Oudendijk 69B     
Datum besluit: 01 september 2022    
 
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het plaatsen van 18 zonnepanelen    
Locatie: Singel 534    
Datum besluit: 26 augustus 2022    

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het uitvoeren van onderhouds-
werkzaamheden aan de schouwburg 
Kunstmin    
Locatie: Sint Jorisweg 76    
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 schorsing van het 
bestreden besluit kunt u indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
            
Verleende onttrekking- 
en splitsingsvergunningen     
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende onttrekkings- en 
splitsingsvergunningen hebben ver-
leend:     

Voor: het splitsen van het pand in twee 
wooneenheden 0    
Locatie: Lenghenstraat 5      
Datum besluit: 29 augustus  2022      

Voor: het splitsen van het pand in twee 
woningen  
Locatie: Jacob Marisstraat 108-110 
Dordrecht      
Datum besluit: 31 augustus  2022 
          
Voor: het splitsen van het pand Voor-
straat 298 Dordrecht  in 11 apparte-
menten  
Locatie: Voorstraat 298 Dordrecht      
Datum besluit: 31 augustus  2022 
     
Verleende Woningvormingsvergun-
ning Dordrecht     
Voor: woonvormingsvergunning 

Locatie: Noordendijk 225-227 
Dordrecht      
Datum besluit: 22 augustus  2022      
    
Voor: het omzetten van het pand naar 
een woonfunctie 
Locatie: Voorstraat 174      
Datum besluit: 29 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 realiseren van een uitbouw 
aan de achterzijde van de woning 
00245514    
Locatie: Werkenmondestraat 14     
Datum besluit: 26 augustus  2022     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het plaatsen van een dakverho-
ging 0    
Locatie: Lunenburg 15     
Datum besluit: 26 augustus  2022     

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het realiseren van een aanbouw 
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aan de zijgevel van het pand    
Locatie: Johanna Naber-erf 554     
Datum besluit: 29 augustus  2022     
    
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ingetrokken: 

Activiteit: Bouw  Procedure afge-
broken 
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op de kopgevel van de woning  
Locatie: Mercuriuslaan 6   
Datum ontvangst: 16 apri 2022   

Activiteit: Bouw, Monument, Sloop  
Procedure afgebroken 
Voor: het herstellen van de voor-, zij- 
en achtergevels  00252435 
Locatie: Voorstraat 237   
Datum ontvangst: 15 augustus 2022

Ingediende aanvragen om 
een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen: 

Activiteit: Bouw  
Voor: het splitsen van een bestaand 
pand tbv wooncollectief   
Locatie: Achterhakkers 71 Dor-
drecht   
Datum ontvangst: 25 augustus 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een verbou-
wing aan het pand   
Locatie: Galvanistraat 35   
Datum ontvangst: 26 augustus 2022   
 
Activiteit Bouw
Voor: het realiseren van een overkap-
ping in de achtertuin van de woning   
Locatie: Heerenweg 7   
Datum ontvangst: 28 augustus  2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het verbouwen van het achter-
huis   
Locatie: Hooikade 13   
Datum ontvangst: 30 augustus 2022   
 

Activiteit: Bouw   
Voor: het vervangen van de schui-
framen met dubbelglas   
Locatie: Lenghenstraat 3   
Datum ontvangst: 29 augustus 2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een overkapping 
aan het chalet 400   
Locatie: Rijksstraatweg 186   
Datum ontvangst: 26 augustus 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
aan de voorzijde van de woning   
Locatie: van Slingelandtlaan 28 
Dordrecht   
Datum ontvangst: 25 augustus 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning
Locatie: Vorensaterstraat 34   
Datum ontvangst: 29 augustus 2022   
 
 Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak   
Locatie: Hoge Nieuwstraat 23 
Datum ontvangst: 01 september 2022   
 
Activiteit: Bouw 
Voor: het uitbreiden van het be-
drijfspand   
Locatie: Jacobus Lipsweg 130  
Datum ontvangst: 01 september 2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het vervangen van de garagedeur   
Locatie: Wijnstraat 26    
Datum ontvangst: 01 september 2022   

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor: het bouwen van een chalet en 
het verbreden van de bestaande oprit   
Locatie: Baron van Boetzelaerlaan 
28   
Datum ontvangst: 26 augustus 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument   
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
aan de achterkant van de woning   
Locatie: Vest 95   
Datum ontvangst: 21 augustus 2022   
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het transformeren van de eerste 
verdieping van een winkel, naar een 

woning met dakterras en het maken 
van een dakopbouw aan de achterzijde   
Locatie: Vriesestraat 109   
Datum ontvangst: 29 augustus 2022   

Activiteit: Monument 
Voor: het wijzigen van het dakvlak van 
de kerk   
Locatie: Oudendijk 110 te Dor-
drecht   
Datum ontvangst: 01 september 2022   
  
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het wijzigen van het aantal stan-
daardopstellingen Ketel 1 Energiehuis   
Locatie: Noordendijk 148   
Datum ontvangst: 29 augustus  2022   
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  00253487 
Voor: het wijzigen van de aantal stan-
daardopstellingen Machine 3 EH   
Locatie: Noordendijk 148   
Datum ontvangst: 29 augustus 2022   
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  00253489 
Voor: het wijzigen van de grote zaal / 
ruimte voor een aantal standaardop-
stellingen   
Locatie: Sint Jorisweg 76   
Datum ontvangst: 29 augustus 2022   
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  00253490 
Voor: het wijzigen van de standaard-
opstellingen per kleine zaal / ruimte   
Locatie: Sint Jorisweg 76   
Datum ontvangst: 29 augustus  2022   
 
Activiteit: Kap  00253834 
Voor: het kappen van 2 berken ivm 
verwoesting oprijplaats   
Locatie: Campanula 13   
Datum ontvangst: 30 augustus  2022   
 
Activiteit: Kap  00252847 
Voor: het kappen van een sierkers aan 
de Reeweg Oost Dordrecht   
Locatie: Reeweg Oost Dordrecht, 
naast Ceramstraat 61 (openbaar 
gebied)   
Datum ontvangst: 23 augustus  2022   

Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van drie 
houtopstanden (meidoorns)), 

Locatie: Rozenhof Dordrecht voor 
huisnummer 21, 23 en 25 (openbaar 
gebied)  
Datum ontvangst: 23 augustus 2022   

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (Tilia Cordata (Winterlin-
de))  thv. Riouwstraat 96 
Locatie: Riouwstraat 96 Dordrecht 
(openbaar gebied)   
Datum ontvangst: 25 augustus  2022   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (crataegus x lavallei)) 

Locatie: van Slingelandlaan vlak bij 
hoek Groenendijk  
Datum ontvangst: 25 augustus 2022   
 
Tegen de hiervoor genoemde aanvra-
gen kan op dit moment geen bezwaar 
of beroep worden ingediend. Dat 
kan pas nadat het college over deze 
aanvragen heeft beslist. Die beslissing 
wordt eveneens bekend gemaakt in 
deze krant. 
Ingediende aanvragen liggen 
niet ter inzage. 

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 7 september 202   

Omgevingsvergunningen (vervolg)

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 aanvragen van complexere 

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

lijke monumenten en bouwplannen die binnen de beschermde stadsge-

zichten vallen. 

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

wen en overkappingen, 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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