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Parkeergarage
Veemarkt gaat dicht

Focuspunten politiek akkoord
en kandidaat-wethouders
bekendgemaakt
De formatie is flink op stoom. De
gesprekken hebben geleid tot de
eerste schetsen van het komende
hoofdlijnenakkoord. Ook is duidelijk wie de kandidaat-wethouders
zijn.
Focuspunten
Het startpunt van het akkoord is
de Agenda 2030. Daarin staat hoe
de gemeente wil investeren om
Dordrecht een nog sterkere stad te
maken. De raad heeft daar in juli 2021 mee ingestemd. De formerende partijen
leggen nieuwe en extra accenten voor de komende collegeperiode. Dat zijn de
volgende vijf focuspunten:
• meer betaalbare woningen;
• een duurzame en groene stad;
• groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt;
• gelijke kansen en zekerheden voor al onze inwoners;
• een veilige, leefbare en levendige stad.

De parkeergarage Veemarkt gaat
op maandag 27 juni voorgoed
dicht. We slopen de garage om een
begin te kunnen maken met de
vernieuwing van de Spuiboulevard.
Ook het belastingkantoor en het
oude kantoor van de Rabobank
gaan plat.
De nieuwe Spuiboulevard wordt een
prettige, groene plek om te wonen. Een
plek waar fietsers en wandelaars meer

ruimte krijgen en de auto juist minder.
De eerste stap op weg naar een nieuwe
Spuiboulevard is de bouw van het Huis
van Stad en Regio. Dit nieuwe ‘stadskantoor’ krijgt allerlei functies onder
meer die van bibliotheek. Op en rond
de plek van het huidige Stadskantoor
komen 500 woningen.
Na sluiting van de parkeergarage Veemarkt rijdt op zaterdagen tussen 10.00

en 18.00 uur vanaf het parkeerterrein
Weeskinderendijk een gratis pendelbus
naar de binnenstad. Deze pendelbus is
voor het eerst te gebruiken op zaterdag
2 juli.
Informatie over de sluiting van de parkeergarage leest u op www.dordrecht.
nl/sluitingveemarkt. Wilt u meer
weten over de nieuwe Spuiboulevard?
Kijk dan op www.dordrecht.nl/spuiboulevard.

Wie verdient een lintje?
Iedereen kent wel iemand die een
lintje verdient. Overal in Dordrecht
zetten mensen zich vrijwillig in
voor een goed doel, een vereniging
of iets anders. Vaak zonder eigen
belang. Burgemeester Wouter Kolff
nodigt alle Dordtenaren uit om
mensen voor te dragen die een lintje verdienen. Natuurlijk zijn daar
spelregels aan verbonden. Je krijgt
niet zo maar een lintje. Het is echt
iets bijzonders.

waardering voor personen die bijzonder
verdienstelijk zijn voor een vereniging,
instelling, maatschappelijke organisatie
of binnen hun werkomgeving. Er zijn
verschillende soorten onderscheidingen zie ook de officiële website www.
lintjes.nl

Een Koninklijke Onderscheiding, ook
wel ‘Lintje’ genoemd, is een blijk van

Meer informatie? Ga naar
www.dordrecht.nl (onderscheidingen).

Zaaknummer: Z-22-407382
Omschrijving: 20 21 22 mei 2022 het
houden van een feest op het terras
Groothoofd tijdens Dordt in Stoom
Locatie: Groothoofd 3 Dordrecht
Datum besluit: 09 mei 2022
Zaaknummer: Z-22-407911;
Omschrijving: het houden van
prestatieloop op 22 juni 2022
Locatie: Halmaheiraplein 35
Dordrecht
Datum besluit: 09 mei 2022
Zaaknummer: Z-22-406999

Algemene plaatselijke verordening

Omschrijving: ontheffing geluidhinder in
verband met betonwerkzaamheden aan
trafo en spoelfundatie op 11, 12, 16 en 17
mei, 7 en 8 juni en 15 en 16 juli 2022
Locatie: Baanhoekweg 15
Dordrecht
Datum besluit: 06 mei 2022
Zaaknummer: Z-22-407987
Omschrijving: 26 mei 2022 het houden
van de Smulbosloop De Elzen en Louisa
& Cannemanspolder
Locatie: De Elzen Dordrecht

Omschrijving: 21 mei 2022
rommelmarkt Rommeldam
Locatie: Dubbelsteynlaan West 70
Dordrecht
Datum besluit:11 mei 2022
Zaaknummer: Z-22-406060
Omschrijving: 21 mei 2022 tijdens
Rommeldam Rad van Fortuin
Locatie: Dubbelsteynlaan West 70
Dordrecht
Datum besluit: 09 mei 2022

• VVD: Maarten Burggraaf en Marc Merx.
• GroenLinks: Chris van Benschop en Tanja de Jonge
• ChristenUnie/SGP: Rik van der Linden
• CDA: Peter Heijkoop

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op www.dordrecht.nl/formatie.

Iedereen kan iemand voordragen. Kent
u iemand die zich al jaren inzet voor de
maatschappij? Draag deze persoon dan
voor 1 augustus 2022 voor.

Datum besluit: 09 mei 2022
Zaaknummer: Z-22-406665

Kandidaat-wethouders
Aan de formatietafel zitten ook de
kandidaat-wethouders van VVD,
GroenLinks, CU/SGP en CDA. De partijen willen graag transparant zijn over wie
hun kandidaten zijn. We zetten ze voor u op een rijtje:

Het benoemen van de uiteindelijke wethouders is aan de gemeenteraad. De
beoogde portefeuilleverdeling volgt bij de presentatie van het politiek akkoord.

Openbare bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:

Deze punten vormen de basis van het
akkoord. Het zijn onderwerpen die de
formerende partijen graag samen met
de raad en de stad verder willen uitwerken. Maar ook tijdens de formatie
is al inbreng van de raad en inwoners meegenomen. Bijvoorbeeld de
suggesties die Dordtenaren via social
media hebben meegegeven.

Zaaknummer: Z-22-407935
Omschrijving: het houden van een
collecte voor het Leger des Heils van
27 november t/m 3 december 2022
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 04 mei 2022
Zaaknummer: Z-22-407591
Omschrijving: het houden van een
braderie op 18 mei 2022 Van Oldenbarneveltplein
Locatie: Van Oldenbarneveldplein
Dordrecht;
Datum besluit: 09 mei 2022

Omschrijving: een ontheffing openingsen sluitingstijden in de nacht van 9 juli
op10 juli 2022
Locatie: Noordendijk 148
Dordrecht
Datum besluit: 09 mei 2022
Zaaknummer::Z-22-407317
Omschrijving: het wijzigen van de
alcoholvergunning in verband met
het vergroten van de horecalokaliteit
Locatie: van Eesterenplein 134
Dordrecht
Datum besluit: 04 mei 2022
Zaaknummer: Z-22-405463
Omschrijving: het exploiteren van een

terras op het Scheffersplein tot 1 april
2023
Locatie: Wijnstraat 241
Datum besluit: 09 mei 2022
Zaaknummer: Z-22-405942
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.
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het
bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder
moet het ten minste bevatten: uw naam
en adres, de datum, de omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt
en de reden van uw bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. Indien
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.
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Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- Opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Wijnstraat ter hoogte van huisnummer 3;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Boogjes ter hoogte
van huisnummer 114;
- Aanwijzen van een parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op de Museumstraat ter hoogte
van huisnummer 50 (direct naast de
reeds aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Buitenrust ter hoogte
van huisnummer 62;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Jozef Israëlsstraat
ter hoogte van de zijgevel van Willem
Marisstraat 22;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op het Selma Lagerlöf-erf

Milieu
ter hoogte van huisnummer 200;
- Aanwijzen van 1 voetgangersoversteekplaats op de Noordendijk ter
hoogte van huisnummer 203 en het
nieuw aan te leggen voetpad naast
complex Noordendijk 250 met woningen, school en kinderdagverblijf;
- Aanwijzen van een voetgangersoversteekplaats op de Eddingtonweg ter
hoogte van de scholen.
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
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 telefoonnummer waarop u overdag te bereiken
bent.

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

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.

Voor: het voornemen om een revisievergunning te verlenen voor de inrichting
van Evides N.V. Dit omdat de vigerende
vergunningen niet meer actueel zijn door
de vele veranderingen en er een nieuwe
activiteit is toegevoegd aan de op 22
september 2020 ingediende aanvraag.

Bodembescherming
Kennisgeving Herstelbeschikking
Wet bodembescherming
De Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid maakt namens het college van
burgemeester en wethouders van
gemeente Dordrecht bekend dat zij op
grond van artikel 39c, tweede lid van de
Wet bodembescherming (Wbb) heeft
ingestemd met de resultaten van de sanering van de locatie Rijksstraatweg 181
(bufferzone zuidwest Dordtsche Kil IV)
Dordrecht. Deze locatie is geregistreerd
onder zaaknummer Z-22-405160.
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 kunnen inzien. U kunt de
stukken ook opvragen door een e-mail
te sturen naar bodemsanering@ozhz.nl.
Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen tegen dit
besluit. Dit moet geschieden binnen
zes weken na publicatie van het besluit,
onder vermelding van “Bezwaar Wbb”
in de linkerbovenhoek van enveloppe.
Het bezwaar dient te worden gericht
aan het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Dordrecht,
p/a Service Centrum Drechtsteden, 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
voorziening worden gevraagd ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet
milieubeheer juncto artikel 2 van bijlage
2: bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak van de Algemene wet bestuursrecht.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben verleend:
Activiteit: Brandveilig gebruik
Voor: Gebruikersvergunning
Dependance Polyanderschool
Locatie: Atmosfeerstraat 36
Datum besluit: 10 mei 2022
Inzage
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzage in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 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.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren
hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij dat niet
hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam. Op grond van artikel
6:7 van de Awb bedraagt de termijn
voor het indienen van een beroepschrift
zes weken.
De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8,
vierde lid, van de Awb, aan met ingang
van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage
is gelegd.
De beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na het einde van de
beroepstermijn, tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en ingevolge artikel
8:81 van de Awb om een voorlopige
voorziening is verzocht. Dat kan als
onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,

Locatie: Baanhoekweg 7
te Dordrecht
Datum besluit: 9 mei 2022
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 19 mei
2022 6 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.
Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzage legging
kan een ieder gedurende zes weken
schriftelijke of mondelinge zienswijzen
inbrengen bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, namens dezen
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Gemeente Dordrecht Kennisgeving
ontvangst activiteitenbesluit
milieubeheer Bunsenstraat 49
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 gaat over het veranderen van een
verhuurbedrijf gelegen aan de Bunsenstraat 49 te Dordrecht. De verandering betreft het plaatsen van een nieuwe
bedrijfshal ten behoeve van opslag.
Voor: Melding Activiteitenbesluit
Bunsenstraat 49 Dordrecht
Locatie: Bunsenstraat 49
te Dordrecht
Datum ontvangst: 9 maart 2022
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-405516.
Indien daaraan behoefte bestaat kunt u,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen inwinnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078)
770 85 85.

Hierna zullen wij een definitief besluit
opstellen waartegen belanghebbenden
beroep kunnen instellen. Wij maken u
erop attent dat slechts beroep tegen de

De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht
op dat deze bekendmaking uitsluitend
een informatief karakter heeft.

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

Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Erasmuslaan 7
Datum besluit: 9 mei 2022

Locatie: Noordendijk 250
Datum besluit: 6 mei 2022

sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van een
bedrijfspand
Locatie: Snelliusstraat 7
Datum besluit: 6 mei 2022

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Aanvraag: Z-20-379429
Activiteit(en): Milieu
(revisievergunning)

uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en
men belanghebbende is. Wanneer u niet
reageert op het ontwerpbesluit, kunt u
later ook niet reageren op het definitieve
besluit

De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter
een uitspraak heeft gedaan.
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 aanpassen van de voorgevel
pui Bagijnhof 6 en 8
Locatie: Bagijnhof 8
Datum besluit: 6 mei 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van nieuwbouw
Kindcentrum Pius 10
Locatie: Brouwersdijk 4
Datum besluit: 11 mei 2022
Activiteit: Bouw

Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van de dakopbouw
van de 2e verdieping
Locatie: Tijpoort 46
Datum besluit: 29 april 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Twintighuizen 22
Datum besluit: 6 mei 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Twintighuizen 36
Datum besluit: 6 mei 2022
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van vier
houtopstanden (Acer Saccharinum)
BEA nr. 8-10-12 en 14 i.v.m. Fase 1
Noordendijk V1
Locatie: Noordendijk 250
Datum besluit: 9 mei 2022
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van vier
houtopstanden (Acer saccharinum)
i.v.m. de herinrichting fase 1 Noordendijk V2

Activiteit: Sloop
Voor: het slopen van een pand
Locatie: Merwedestraat 100
Datum besluit: 9 mei 2022
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben geweigerd:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een hogere
schutting
Locatie: Mariastraat 29
Datum besluit: 5 mei 2022
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.
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.
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
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.
Ontwerpbesluit ter inzage
Burgemeester en wethouders van
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor de volgende activiteiten:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg, Milieu
(vergunning), Reclame
Voor: Dolderman Holding BV
Locatie: Grevelingenweg 3
Datum besluit: 16 mei 2022
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 19 mei
2022 tot en met 1 juli 2022 ter inzage in
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht. De stukken kunnen worden
ingezien met of
zonder afspraak:
- maandag t/m woensdag van 08:30
uur tot 17:00 uur
- donderdag van 08:30 uur tot 19:30 uur
- vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam
van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.
Bezwaar
Vanaf de dag van de ter inzage legging
kan een ieder gedurende 6 weken
schriftelijke of mondelinge zienswijzen
inbrengen bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, namens dezen
Omgevingsdienst 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 ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
en men belanghebbende is.
Verleende onttrekking- en splitsingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende onttrekkings- en splitsingsvergunningen hebben verleend:
Voor: het splitsen van het pand in 3
appartementsrechten
Locatie: Toulonselaan 12
Datum besluit: 6 mei 2022
Voor: het omzetten van zelfstandige
naar onzelfstandige woonruimte
Locatie: Vincent van Goghstraat 30
Datum besluit: 6 mei 2022
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.

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.

de van de woning
Locatie: Saturnuslaan 1
Datum ontvangst: 23 februari 2022

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: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een in-uitrit
Locatie: Patersweg 34
Datum ontvangst: 22 februari 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het uitvoeren van een gevelrenovatie rond het geveldeel van een
bedrijfspand
Locatie: Laan van Kopenhagen 100
Datum besluit: 11 mei 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een
voetgangersbrug Wilgenkroon
Locatie: Moestuin 28
Datum besluit: 10 mei 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het gedeeltelijk wijzigen van het
gebruik van de woning ten behoeve
van het bedrijfsmatig verkopen van
maaltijden
Locatie: Voorstraat 162
Datum ontvangst: 28 maart 2022
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Voorstraat 317
Datum ontvangst: 27 maart 2022

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (Ulmus hollandica
wredai))
Locatie: Frank van der Goesstraat
halverwege, aan de kant van de
doorgaande weg
Datum ontvangst: 14 februari 2022
Activiteit: Monument, Sloop
Voor: het gedeeltelijke slopen i.v.m.
interne verbouwing
Locatie: Adriaan van Bleijenburgstraat 3
Datum ontvangst: 1 maart 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van de woning
in 2 appartementsrechten
Locatie: Patersweg 35/37
Datum besluit: 29 april 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 plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Titanlaan 6
Datum besluit: 6 mei 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Albardaplantsoen 9
Datum ontvangst: 10 mei 2022

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (trompetboom))
00246206
Locatie: Oranjelaan 105
Datum besluit: 6 mei 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nieuwe
schutting en een terrasoverkapping in
de achtertuin
Locatie: Boogschutter 68
Datum ontvangst: 5 mei 2022

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 plaatsen van een kapschuur
in de achtertuin
Locatie: Cascade 32
Datum ontvangst: 5 mei 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een
fietsenstalling
Locatie: Boeroestraat 81
Datum ontvangst: 7 april 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een doorbraak
in de woning
Locatie: Cornelis van Beverenstraat
10
Datum ontvangst: 11 mei 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanbouw
aan de zijkant van het pand
Locatie: Johanna Naber-erf 554
Datum ontvangst: 7 mei 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het toevoegen van PV-panelen
op het dak
Locatie: Rozenhof 5
Datum ontvangst: 9 mei 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een volledig
transparante M-view balkonbeglazing
Locatie: Werf van Gips 268
Datum ontvangst: 5 mei 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een volledig
transparante M-view balkonbeglazing
Locatie: Werf van Gips 278
Datum ontvangst: 5 mei 2022
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een aanbouw
aan de voorgevel van de woning
Locatie: Weegschaal 79
Datum ontvangst: 12 mei 2022
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verlengen van het balkon aan
de noordgevel (rivierzijde) en het plaatsen van zonnepanelen op het zinken
roevendak
Locatie: Wolwevershaven 3
Datum ontvangst: 10 mei 2022

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Gleditsia) aan de Van
Godewijckstraat 13
Locatie: Van Godewijckstraat 13
Datum ontvangst: 6 mei 2022
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand in de achtertuin
Locatie: Lindelaan 29
Datum ontvangst: 10 mei 2022
Activiteit: Monument
Voor: het vervangen van de muurplaat
en het isoleren van het dak
Locatie: Nieuwstraat 23
Datum ontvangst: 10 mei 2022
Activiteit: Sloop
Voor: het amoveren van het pand
Locatie: Van Godewijckstraat 19
Datum ontvangst: 8 mei 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 eveneens bekend gemaakt in
deze krant.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.

Vergunningen en Meldingen,
18 mei 2022

Eisen van welstand
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet
worden getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk van het gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Chico Mendesring 102
Datum ontvangst: 27 februari 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van nieuwe kozijnen
in de voorgevel
Locatie: Koningin Wilhelminastraat
41
Datum ontvangst: 28 maart 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
over de gehele breedte, aan de voorzij-

Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de bestaande
dakkapel op het voordakvlak van de
woning
Locatie: Crayensteynstraat 11
Datum ontvangst: 6 mei 2022
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Generaal van der Heijdenstraat 19
Datum ontvangst: 6 mei 2022

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 Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

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

