Gemeentenieuws

1

10 februari 2021

Geldzorgen

Basisregistratie Personen (BRP)

in coronatijd

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)

Door de coronatijd komen meer mensen
in financiële problemen. Hoe staat u
ervoor? Kunt u door met uw bedrijf?
Moet u misschien stoppen? Kom op tijd
in actie en voorkom dat u (verder) in
geldproblemen raakt.

Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te
wijzigen van:

Naam

Geboren

Datum uitschrijving

Abubakar, M

27-02-1987

30-12-2020

Aydin, A

11-08-1993

05-01-2021

Bent u of kent u iemand met geldzorgen? Wacht niet en zoek hulp! Als
inwoner van Dordrecht kunt u hiervoor
terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Dişikara, R

01-06-1984

23-12-2020

El Founti, F

25-12-1986

30-12-2020

Gomes Fernandes, J

03-08-1986

30-12-2020

Jandrović, N

28-06-1981

05-01-2021

Bel voor meer informatie naar: 078 770
8910 of ga naar www.socialedienstdrechtsteden.nl/schulden.

Leona, PE

18-05-1964

23-11-2020

Rađa, I

24-06-1978

05-01-2021

St.Jago, NS

31-08-1989

30-12-2020

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is
bij de gemeente niet bekend.

Bekendmakingen
ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Dat
betekent dat de bezwaartermijn tegen besluiten van de gemeente begint op de datum na de dag van de elektronische bekendmaking, behalve bij een beschikking op aanvraag. Bij een beschikking op aanvraag geldt dat
de bezwarentermijn begint op de verzenddatum van de beschikking aan de aanvrager. De bekendmakingen en
besluiten van de gemeente blijven wij ook in deze krant publiceren.

Officiele publicaties

- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Talmaweg ter hoogte
van huisnummer 15;
- Aanwijzen van een parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op het Pearl Buck-erf ter hoogte
van huisnummer 79 (direct naast de
reeds aanwezige laadpaal);
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Nagtegaalplaats ter hoogte van huisnummer 27;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de Tak
van Poortvlietstraat ter hoogte van
huisnummer 151.

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten
staat op www.officielebekendmakingen.
nl/staatscourant.
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 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
Rechtbank Rotterdam verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Adres:
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 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.

Algemene plaatselijke verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:

Zaaknummer: Z-20-381057

Omschrijving: ontheffing geluidhinder
t.b.v. sloopwerkzaamheden Kromhout
17 en 43-77 van 4 januari t/m 19 maart
2021
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 20 januari 2021
Zaaknummer: Z-21-384822

Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande 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 wethouders óf de Burgemeester, postbus 8,
3300 AA Dordrecht.

Omschrijving: het exploiteren van een
café
Locatie: Noordendijk 146A
Dordrecht
Datum besluit: 19 januari 2021

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het

De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd. De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven
aan allerlei instellingen, zoals belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Deze
wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals toeslagen, uitkeringen,

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.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:

De gemeente heeft na onderzoek de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend

zorgverzekering, AOW en pensioen.

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.
Voorlopige voorziening
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.

Wist u dat u gemakkelijk op de hoogte kunt blijven over besluiten van de
overheid die invloed hebben op uw buurt?
Met de e-mail service van Over uw buurt
krijgt u berichten over zaken als bouwplannen en regelgeving direct in uw mailbox. Op www.overuwbuurt.overheid.nl
staat hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Milieu
Veranderen inrichting Struyk Verwo
Infra B.V. aan de Merwedestraat 40
Op 17 december 2020 is een melding
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat
over het veranderen van de inrichting
Struyk Verwo Infra B.V. gelegen aan de
Merwedestraat 40 te Dordrecht. De verandering betreft het realiseren van een
overkapping t.b.v. opslag. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer

Z-20-384107.
Indien daaraan behoefte bestaat kunt
u, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen inwinnen bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
telefoonnummer (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.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure

Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de brandscheidingen van het pand
Locatie: Steegoversloot 36
Datum besluit: 25 januari 2021

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

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
Locatie: Twintighoevenweg 45
Datum besluit: 25 januari 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
Locatie: Erasmuslaan 29
Datum besluit: 25 januari 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanbouw
tegen de rechtergevel van de woning
Locatie: Hallincqlaan 17
Datum besluit: 29 januari 2021
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Chico Mendesring 105
Datum besluit: 01 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de functie van
winkel naar wonen
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 75
-77
Datum besluit: 03 februari 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een Tiny house
Locatie: Dresselhuysstraat kavel 21
Datum besluit: 22 januari 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
op het dak
Locatie: Chris J. Walsonstraat 61
Datum besluit: 28 januari 2021
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Vrije Wilg, kavel 5
Datum besluit: 29 januari 2021
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het restaureren en renoveren van
het pand
Locatie: Wolwevershaven 19
Datum besluit: 28 januari 2021
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (één Aesculus hippocastaum ‘Baumannii’ (paardenkastanje))
Locatie: Groenedijk t.h.v. nummer
78
Datum besluit: 28 januari 2021
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van één
houtopstand
Locatie: Papeterspad 26
Datum besluit: 28 januari 2021
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (kastanjeboom (Aesculus))
Locatie: Troelstraweg 10
Datum besluit: 01 februari 2021
Inzage
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een
afspraak maken.

Wegens de coronamaatregelen is
het tijdelijk niet mogelijk om stukken in te zien op het stadskantoor.
Voor het inzien van stukken kunt u
telefonisch contact opnemen met
de gemeente. Bereikbaar op 14 078.
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kan een
belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending aan de aanvrager
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente 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,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Activiteit: Bouw
Voor: het oprichten van een vrijstaande
woning
Locatie: Troelstrahof - kavel T 13
Datum besluit: 03 februari 2021

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het legaliseren van de gebouwde
schuur met een overkapping
Locatie: Krommedijk 188
Datum besluit: 01 februari 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanbouw
Locatie: Kasperspad 22
Datum besluit: 02 februari 2021
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Spuiweg 10
Datum besluit: 02 februari 2021
Inzage
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een
afspraak maken.

Wegens de coronamaatregelen is
het tijdelijk niet mogelijk om stukken in te zien op het stadskantoor.
Voor het inzien van stukken kunt u
telefonisch contact opnemen met
de gemeente. Bereikbaar op 14 078.
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kan
een belanghebbende op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na verzending aan de aanvrager
een bezwaarschrift indienen bij het college 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, 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 installeren van 12 zwarte (PV)
zonnepanelen op het voordakvlak van
de woning
Locatie: Singel 325
Datum besluit: 28 januari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van het dakterras
Locatie: Johan de Wittstraat 25
Datum besluit: 01 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
op het dak
Locatie: Oranjelaan 7
Datum besluit: 01 februari 2021

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Reclame
Voor: het wijzigen van de indeling, het
plaatsen van vlaggenmasten en het
aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Burgemeester van der
Leestraat 600 t/m 630, Burgemeester van Zuurenstraat 500 en
510
Datum besluit: 29 januari 2021
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ingetrokken:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een carport met
berging
Locatie: Heerenweg 7
Datum ontvangst: 05 januari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het vernieuwen van de voorgevel
Locatie: Krispijnseweg 21 t
Datum ontvangst: 06 januari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het verduurzamen van de woning
door dubbelglas
Locatie: Vrieseweg 137
Datum ontvangst: 01 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een winterterras
Locatie: Wijnstraat 233
Datum ontvangst: 02 oktober 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: aanvraag uitzondering percentage oppervlak B&B
Locatie: Jasmijnstraat 26
Datum ontvangst: 11 december 2020
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 realiseren van een dakopbouw
Locatie: Schuilenburg 58 t
Datum ontvangst: 22 januari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van het pand in 2
appartementsrechten
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 76
Datum ontvangst: 28 januari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning

Locatie: Wittenstein 167
Datum ontvangst: 28 januari 2021

Locatie: Voorstraat 121
Datum ontvangst: 29 januari 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van zonnepanelen op het platte dak van het pand
Locatie: Wolwevershaven 24
Datum ontvangst: 28 januari 2021

Activiteit: Kap
Voor: het snoeien van een monumentale esdoorn in de tuin van het
Museum van Gijn
Locatie: Nieuwe Haven 30
Datum ontvangst: 26 januari 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Overkampweg 273
Datum ontvangst: 01 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel
Locatie: Boshamerstraat 7
Datum ontvangst: 01 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van twee balkons
aan de achtergevel
Locatie: Steegoversloot 211
Datum ontvangst: 01 februari 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het intern verbouwen en terugbrengen van bestaande woning tot
twee wooneenheden
Locatie: Hooftstraat 64
Datum ontvangst: 27 januari 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een aanbouw
Locatie: Vijverweg 27
Datum ontvangst: 26 januari 2021
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijzigen gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Malachiet 910
Datum ontvangst: 29 januari 2021
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijzigen gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Schenkeldijk Beneden
Datum ontvangst: 29 januari 2021
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een parkeerplaats op eigen grond

Activiteit: Kap
Voor: het kappen van 8 bomen
Locatie: Piet Heynstraat 1/ Kinsbergenstraat e.o
Datum ontvangst: 26 januari 2021
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
één houtopstand (naaldboom) aan de
voorzijde van de woning
Locatie: Singel 67
Datum ontvangst: 28 januari 2021
Activiteit: Monument
Voor: het plaatsen van een houtkachel
op de 1e etage
Locatie: Lange Breestraat 30
Datum ontvangst: 01 februari 2021
Activiteit: Monument, Sloop
Voor: het restaureren, onderhouden,
veranderen en slopen van een beschermd monument
Locatie: Voorstraat 213, 213 A, 213
B en 215
Datum ontvangst: 29 januari 2021
Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het uitvoeren van werkzaamheden BBQing
Locatie: Voltastraat 4
Datum ontvangst: 29 januari 2021
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 eveneens bekend gemaakt in
deze krant.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
10 februari 2021

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 gemeentelijke monumenten en bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezichten vallen.
Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen
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 Welstandsen Monumentencommissie te vinden.

Colofon
Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht,
e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl.

