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Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
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 r
egelgeving direct in uw mailbox.

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
een aanvraag geldt dat de bezwaartermijn begint op de verzenddatum van de
beschikking aan de aanvrager. De bekendmakingen en besluiten van de
gemeente blijven wij ook in deze krant publiceren.

Op overheid.nl/berichten-over-uw-buurt staat hoe u zich
hiervoor kunt aanmelden.

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:

Naam
Ahmad Ahmadi
Alting Siberg, PD
Angelov, MM
Christiaan, CJG
Lupu, G
Merselina, NM
Merselina, TEJ
Noltee, P
Stiegelis, R

Geboren

Datum uitschrijving

01-07-1968
05-06-1989
04-10-1988
01-09-1974
21-11-1992
23-05-1977
15-01-2007
16-01-1932
21-10-1967

25-05-2021
03-06-2021
27-05-2021
07-06-2021
20-05-2021
07-06-2021
07-06-2021
31-05-2021
26-05-2021

Het laatst in de basisregistratie personen (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 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,

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.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- Aanwijzen van de openbare parkeerplaats bij de Brandts Buysstraat als
parkeerplaats voor grote voertuigen (tot
8 m) op maandag t/m vrijdag van
18.00 – 07.00 uur, op zaterdagen en
zon- en feestdagen;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het Bakema-erf ter hoogte van huisnummer
377;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Nessestraat
ter hoogte van huisnummer 16.
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.

Bekendmakingen ook
elektronisch gepubliceerd

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.
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.

Vestiging voorkeursrecht
Besluit tot aanwijzing van percelen
waarop de artikelen 10 tot en met
15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing zijn
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dordrecht maken op
grond van artikel 7, lid 1 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’)
bekend dat de raad van de gemeente
Dordrecht, op basis van het bepaalde
in artikel 4 Wvg op 13 juli 2021 heeft
besloten om percelen aan te wijzen
waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24
en 26 Wvg van toepassing zijn.
De betreffende percelen zijn gelegen
op de locatie ‘Spoorzone’ plaatselijk
bekend als Weeskinderendijk 19, 21,
27, 29, 33, 41, 43, 51, 61, 67, 81, 95,
97 en 99, te Dordrecht. Aangeduid als
het gebied ten oosten van de Hugo de
Grootlaan, ten noorden van de Weeskinderendijk Boven, ten westen van de
Vlietweg en ten zuiden van de Korte
Parallelweg te Dordrecht.
De locatie is aangeduid als toekomstig
gebied bestemd voor (geïntensiveerd)
wonen met bijbehorende voorzieningen, niet-agrarisch en nader uit te
werken.
Deze percelen zijn nader aangegeven op
de bij het besluit behorende kadastrale
tekening met nummer TK-3044397402 en de daarbij behorende lijst van
eigenaren en beperkt gerechtigden, één
en ander naar de stand van de openbare
registers van het Kadaster per 3 mei
2021.
Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg
ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van
15 juli 2021 voor eenieder kosteloos ter
inzage in de hal van het Stadskantoor

van de gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300 te 3311 GR Dordrecht.
De actuele openingstijden zijn te raadplegen via de website van de gemeente:
www.dordrecht.nl. In verband met het
coronavirus dient u voor inzage van de
stukken vooraf telefonisch contact op te
nemen met mevrouw M. Pronk onder
telefoonnummer 14078 voor het maken
van een afspraak.
Het besluit van de raad is bekend gemaakt in het Gemeenteblad van 14 juli
2021, te raadplegen via https://www.
officielebekendmakingen.nl.
De eigenaren en beperkt gerechtigden
met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.
Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van ten hoogste drie jaren, tenzij
voor die periode een bestemmingsplan/
omgevingsplan is vastgesteld.
Met het raadsbesluit van 13 juli 2021 is
de aanwijzing, waartoe burgemeester
en wethouders op grond van artikel 6
Wvg op 18 mei 2021 hebben besloten,
binnen de wettelijke termijn van drie
maanden bestendigd.
Nadat het raadsbesluit in werking is
getreden, moeten eigenaren en beperkt
gerechtigden van de in het besluit
begrepen percelen, wanneer zij hun
percelen dan wel de daarop gevestigde
beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente
Dordrecht te koop aanbieden.
Bezwaar
Het raadsbesluit wordt aangemerkt als
een besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), zodat tegen
dit besluit tot aanwijzing van gemelde
percelen tot gebied waarop de Wvg
van toepassing is, ingevolge de Awb

het indienen van een bezwaarschrift
mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes
weken, ingaande op 15 juli 2021, een
bezwaarschrift indienen bij de raad van
de gemeente Dordrecht, Postbus 8 te
3300 AA Dordrecht.
Het bezwaarschrift dient te worden
ondertekend en dient ten minste te
bevatten:
a. de naam en het adres van de
indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient
kan, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist,
op grond van artikel 8:81 Awb tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, onder vermelding van Vestiging
gemeentelijk voorkeursrecht Weeskinderendijk te Dordrecht, Postbus 50951
te 3007 BM Rotterdam.
Indien belanghebbenden bezwaar
hebben gemaakt tegen het besluit van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht als bedoeld in
artikel 6 Wvg, hoeven zij niet opnieuw
een bezwaarschrift in te dienen. Het
bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders wordt thans,
op grond van artikel 6, lid 3 van de
Wvg, geacht te zijn gericht tegen het
raadsbesluit.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw M. Pronk, op
telefoonnummer 14078.

Saneringen
Kennisgeving beschikking
Wet bodembescherming

Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-21-393673.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op grond van
artikel 29, eerste lid van de Wet bodembescherming (Wbb) heeft besloten dat
er op de locatie Van Leeuwenhoekweg
33 Dordrecht sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging.
Op grond van artikel 37, eerste lid
Wbb heeft hij tevens besloten dat de
sanering niet spoedeisend is. Daarnaast
maakt hij bekend dat hij op grond van
artikel 39, tweede lid Wbb instemt met
het saneringsplan voor eerdergenoemde locatie.

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, waar de stukken elke
werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur
kunnen worden ingezien. U kunt de
stukken ook opvragen door een e-mail
te sturen aan: bodemsanering@ozhz.nl.
Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen tegen dit
besluit. Dit moet geschieden binnen zes
weken vanaf de dag waarop het besluit
verzonden is aan de aanvrager, onder
vermelding van “Bezwaar Wbb” in de
linkerbovenhoek van enveloppe.
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 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.
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Saneringen (vervolg)
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.

pad, Dordrecht. De melding is gedaan
op grond van artikel 39b, derde lid van
de Wet bodembescherming en artikel
6, eerste lid van het Besluit Uniforme
Saneringen.
Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-21-394208.

Kennisgeving Besluit Uniforme
Saneringen

Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en
binnen twaalf maanden na ontvangst
van de melding gestart worden met de
saneringswerkzaamheden.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op 12 juli 2021
een melding heeft ontvangen van voorgenomen saneringswerkzaamheden ter
plaatse van de locatie Van Neurenburg-

Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht zal de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid binnen vier weken na
ontvangst van de melding controleren
of deze voldoet aan de eisen van het
Besluit Uniforme Saneringen.

Milieu
De mededeling aan de saneerder
naar aanleiding van bovengenoemde
controle is geen besluit in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Hiertegen kan dan ook geen bezwaar of
beroep worden ingesteld.
Indien u van mening bent dat de melding niet voldoet aan de eisen van het
Besluit Uniforme Saneringen, kunt u
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
hierop wijzen.
Een dergelijke mededeling dient te worden gericht aan de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies
en Ondergrond, postbus 550, 3300 AN
Dordrecht
Inlichtingen
Meer inlichtingen kunt u verkrijgen via
telefoon (078) 770 85 85.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Gedeputeerde Staten Zuid Holland
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van constructieve
bouwkundige versterkingen / wijzigingen aan de bestaande leidingbrug
Locatie: Baanhoekweg 40 te Dordrecht
Datum besluit: 15-07-2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een tijdelijk
gebouw voor de test en het maken
van de grondstof voor Bioplastics uit
zuiveringsslib
Locatie: Baanhoekweg 48 te Dordrecht
Datum besluit: 13-07-2021
Inzage*
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzage in bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, op
elke werkdag van 08:00 uur – 16:00 uur,
Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht,
tel.nr. (078) 770 85 85.
(*) 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.

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 Den Haag, sector
bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Op grond van artikel 6:7
van de Awb bedraagt de termijn voor
het indienen van een beroepschrift 6
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.

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit: Bouw, Brandveilig
gebruik (vergunning), Handelen in
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg,
Kap (Uitgebreid)
Voor: het realiseren van nieuwbouw
activiteitencentrum Spoorzicht
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 187
Datum besluit: 09 juli 2021
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.
(**) 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.
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 6 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,
sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
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 plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
Locatie: Iepenlaan 27
Datum besluit: 02 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een kozijnsparing
in de voorgevel van een woning
Locatie: Pijnenburg 102
Datum besluit: 09 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van een woning in 2
woningen
Locatie: Burg de Raadtsingel 9
Datum besluit: 09 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanpassing
van de keuken
Locatie: Jupiterlaan 21

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Krommedijk 210
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)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Krommedijk 210 Dordrecht
Locatie: Krommedijk 210 Dordrecht
Datum ontvangst: 9 juli 2021

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-394103.
Indien daaraan behoefte bestaat kunt u,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen inwinnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon
(078) 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

Datum besluit: 12 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een tijdelijke
blaashal
Locatie: Schenkeldijk 1
Datum besluit: 12 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de fietsenstalling station Dordrecht
Locatie: Stationsplein 6
Datum besluit: 12 juli 2021

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het verplaatsen van de in en uitrit
van het P+R
Locatie: Markettenweg Dordrecht
Datum besluit: 09 juli 2021
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een distributiecentrum DC Krabbegors
Locatie: Van Leeuwenhoekweg 33
Datum besluit: 12 juli 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een doorgang in
de muur tussen keuken en woonkamer
Locatie: Noorderhoofd 44
Datum besluit: 12 juli 2021

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een vrijstaande
nieuwbouwwoning
Locatie: De Vrije Wilg, kavel 11
Dordrecht
Datum besluit: 13 juli 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
met slepend dak op het voordakvlak
Locatie: Weegschaal 20
Datum besluit: 12 juli 2021

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van kozijnen aan
voorzijde van de woning
Locatie: Van der Kooghplaats 10
Datum besluit: 13 juli 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het verlengen van de periode voor
de Engelenburger hulpbrug
Locatie: Engelenburgerbrug t/o
Houttuinen 32
Datum besluit: 13 juli 2021

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het intern wijzigen van het monument
Locatie: Boomstraat 37
Datum besluit: 14 juli 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van het bedrijfspand
Locatie: Madame Curiestraat 16
Datum besluit: 14 juli 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van twee pilaren
Locatie: Hazelaarlaan 27
Datum besluit: 08 juli 2021
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het wijzigen van de bestemming
Locatie: Voorstraat 276
Datum besluit: 12 juli 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg, Weg
aanleggen of veranderen, Werk of
werkzaamheden uitvoeren
Voor: het realiseren van een tijdelijk
opslag van groen(afval)
Locatie: Schenkeldijk 1
Datum besluit: 09 juli 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg, Kap,
Weg aanleggen of veranderen
Voor: het realisatiseren van 190 woningen
Locatie: Amstelwijck Park (Refaja-locatie) Dordrecht
Datum besluit: 15 juli 2021

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Inrit/Uitweg, Reclame,
Roerende zaken
Voor: het uitvoeren van werkzaamheden
Locatie: Ambachtstraat 7 A
Datum besluit: 14 juli 2021
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen
van drie houtopstanden (één Cedrus
deodara (Himalayaceder), één Picea
abies (Fijnspar) en één Chamaecyparis
lawsoniana (Californische Cypres))”.
Locatie: Singel 200
Datum besluit: 14 juli 2021

Geweigerde
omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben geweigerd:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het maken van een uitbouw op de
begane grond en 1e verdieping
Locatie: Marowijne 33
Datum besluit: 14 juli 2021
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (eik (Quercus))
Locatie: Oudenhovenstraat 1
Datum besluit: 14 juli 2021
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
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.
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een boom
Locatie: Frans Lebretlaan 10
Datum besluit: 13 juli 2021

Verleende onttrekkingen 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 2
appartementsrechten
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 75
Dordrecht
Datum besluit: 13 juli 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.
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 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 wijzigen van de kozijnen
Locatie: Steegoversloot 30/Doelstraat
Datum besluit: 09 juli 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Reclame
Voor: het realiseren van een uitbreiding
Bastion Hotel Dordrecht
Locatie: Ln der Verenigde Naties 363
Datum besluit: 12 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een doorbraak
van de woonkamer tbv een openkeuken
Locatie: Lindelaan 29
Datum besluit: 14 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van 6-tal PGS 15
kluizen < 10 ton
Locatie: DC Distripark Dordrecht
kavel 4
Datum besluit: 15 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een badkamer
Locatie: Kleine Spuistraat 2 A
Datum besluit: 15 juli 2021
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verplaatsen van de bestaande
pui en het maken van een doorbraak
naar de keuken
Locatie: Singel 512
Datum besluit: 13 juli 2021
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het bouwkundig splitsen van het
pand voor de toekenning van een extra
huisnummer
Locatie: Voorstraat 403
Datum besluit: 12 juli 2021
Activiteit: Reclame
Voor: het plaatsen van reclame aanvraag tbv DC DistriPark
Locatie: het DistriPark, kavel 2B
Burg. van der Dussenstraat 800 en
Burg. van der Leestraat Dordrecht
Datum besluit: 14 juli 2021
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het uitbreiden en plaatsen van
gevel reclame unit 4
Locatie: Burgemeester van de
Leestraat 630, 620, 610 en 600
Dordrecht
Datum besluit: 15 juli 2021

Timorstraat 2 Dordrecht
Datum ontvangst: 17 mei 2021

Locatie: Van Manderstraat 16
Datum ontvangst: 13 juli 2021

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een inrit
Locatie: Reeweg Oost 129
Datum ontvangst: 23 juni 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Bakema-erf 297
Datum ontvangst: 14 juli 2021

Activiteit: Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het herstellen van de kade Noorderhoofd Dordrecht
Locatie: de kade Noorderhoofd
Dordrecht
Datum ontvangst: 14 juli 2021

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: wijziging zij-/achtergevel Noordendijk 250
Locatie: Noordendijk 250
Datum ontvangst: 14 juli 2021

Activiteit: Sloop
Voor: het slopen in een bescherm
stads- of dorpsgezicht
Locatie: Visstraat 50
Datum ontvangst: 09 juli 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het ombouwen van de oude
koeltoren van de AEC en het plaatsen
van een elektrische boiler
Locatie: Baanhoekweg 40
Datum ontvangst: 15 juli 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een bijenstal
Locatie: Kilweg / Smitsweg Dordrecht
Datum ontvangst: 13 juli 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Dubbeldreef 4 Dordrecht
Datum ontvangst: 07 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een Vlizotrap
Locatie: Louise de Colignystraat 10
Datum ontvangst: 08 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een buitentrapaan de achterzijde van de woning
Locatie: Merbau 110
Datum ontvangst: 08 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanbouw
Locatie: Oudendijk 162
Datum ontvangst: 08 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een opbouw
Locatie: Palissander 69
Datum ontvangst: 10 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een mantelzorgwoning
Locatie: Visserstuin 58
Datum ontvangst: 10 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een overkapping
Locatie: Brouwersdijk 66
Datum ontvangst: 12 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Heelalstraat 44
Datum ontvangst: 12 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Overkampweg 291
Datum ontvangst: 12 juli 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Overkampweg 321
Datum ontvangst: 12 juli 2021

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Kadastraal perceel Dubbeldam B 3182, Zuidrand Dordrecht
Datum ontvangst: 14 juli 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg,
Reclame
Voor: het bouwen van een nieuw
bedrijfspand
Locatie: Heliotroopring ong. Dordtse Kil III, bouwkavel 33D Dordrecht
Datum ontvangst: 09 juli 2021
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het wijzigen van de gevel
Locatie: Lange Breestraat 12
Datum ontvangst: 12 juli 2021

Activiteit: Sloop
Voor: het slopen van de voormalige
koeltoren
Locatie: Baanhoekweg 40
Datum ontvangst: 14 juli 2021
Activiteit: Sloop
Voor: het verwijderen van asbest
Locatie: Steegoversloot 36
Datum ontvangst: 15 juli 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,
woensdag 21 juli 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

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een hekwerk
Locatie: Einsteinstraat 37
Datum ontvangst: 13 juli 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 plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning
Locatie: Aletta Jacobs-erf 368
Datum ontvangst: 13 juli 2021

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een inrit
Locatie: Reeweg Oost 129, 125 en

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nokverhoging en dakkapel

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

