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Dordrecht pakt inbrekers harder aan
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten dat mogelijke inbrekers vanaf 1 februari 2019
een juridisch zogenoemde ‘last onder
dwangsom’ kunnen krijgen van 2.500
euro tot maximaal 10.000 euro. Als
iemand materialen bij zich heeft die
bekend staan als inbrekerswerktuigen én
als het aannemelijk kan worden gemaakt
dat hij of zij die materialen bij zich heeft
om in te breken, dan kan die persoon een
last onder dwangsom krijgen. Maar schrik
niet! Als je toevallig een koevoet in de
auto hebt, wil dat nog niet zeggen dat je
van plan bent om in te breken. Als je een
koevoet bij je hebt én een betonschaar,
een zwarte bivakmuts, handschoenen en
een zaklamp, dan is het al meer verdacht.
En daar gaat het om. De gemeente treedt
fel op tegen woninginbraken, omdat die
grote negatieve emotionele gevolgen
kunnen hebben. Het tast het veiligheidsgevoel aan. Meer informatie vindt u
onder Nieuws op www.dordtveilig.nl.

Help jij mee op een stembureau?
Voor onze stembureaus zoeken wij extra leden.
Ben jij…
- 18 jaar of ouder
- sociaal vaardig
- enthousiast
- zelfstandig
- flexibel (tijd, pauzes, locatie, tot laat moeten blijven)
- betrokken bij onze gemeente
Heb jij…
- een gezond stel hersens
- verantwoordelijkheidsgevoel
- doorzettings- en uithoudingsvermogen
Kun jij…
- werken in teamverband
- je aan de regels houden
- je verdiepen in de gang van zaken rond het stemproces

Dan ben jij de persoon die wij zoeken voor onze stembureaus.
Wij bieden jou:
- een unieke dag
- een bijzondere ervaring
- een belangrijke taak
- een digitale training met toets
- een financiële vergoeding
Selectie
In januari volg je een digitale training die je afsluit met een toets.
Door deze toets ben je bekend met het stemproces en de werkzaamheden op een stembureau.

Belangstelling?

Aanmelden via verkiezingen@dordrecht.nl

Blijf op de hoogte van
berichten over uw
buurt!
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw wijk of
buurt? Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen, plannen en
voorschriften. Snel en eenvoudig op elk gewenst moment van
de dag. Meld u dan aan voor de e-mail service bekendmakingen.
Aanmelden kan via www.overuwbuurt.overheid.nl.
Doorloop de volgende stappen:
• Stap 1: vul uw e-mailadres in;
•	Stap 2: vul uw postcode en huisnummer in (kies voor “Hele
gemeente”);
•	Stap 3: u kunt aangeven van welke overheidsinstantie(s) u
bekendmakingen wenst te ontvangen. u kunt deze instellingen
later eventueel aanpassen;
•	Stap 4: kies voor “locatie-specifieke bekendmakingen” én
“algemene bekendmakingen”;
•	Stap 5: Controleer uw gegevens en klik op “aanmelden
e-mailservice”.
U ontvangt een e-mail met het verzoek om uw aanmelding te
bevestigen. Na bevestiging ontvangt u voortaan de gewenste
bekendmakingen op het opgegeven e-mailadres. U kunt zich te
allen tijde afmelden voor de e-mailservice vanuit de e-mails die u
ontvangt.
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Bekendmakingen ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat de bezwaartermijn tegen besluiten van de gemeente begint op de datum na
de dag van de elektronische bekendmaking. De bekendmakingen en besluiten van de gemeente blijven wij ook in deze krant publiceren.

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
Şahin, H
Bekir, PK
Doelgani, RRS
Juma, Y
Kastaneer, RRS
Koffie, RS
Liavas, A
Ruiz, MJA
Schild, R
Selmi, SE
Słoma, TS
Westerveld, TV

Geboren
18-03-1960
14-10-1996
27-11-1997
15-01-1991
29-09-1994
09-12-1972
17-04-1965
20-03-1996
31-08-1982
03-11-1995
03-04-1996
09-03-1990

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,

Datum uitschrijving
27-12-2018
20-12-2018
21-12-2018
03-12-2018
20-12-2018
26-11-2018
03-12-2018
20-09-2018
24-12-2018
20-12-2018
20-12-2018
21-12-2018

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 een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Jacob van Lennepstraat ter hoogte van
huisnummer 8;
- Aanwijzen van een parkeerplaats
ten behoeve van het opladen van
elektrische auto’s op de S.M. Hugo
van Gijnweg ter hoogte van huisnummer 111;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Sint Jacobsplein ter hoogte van huisnummer 37;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Marnixstraat ter hoogte van huisnummer 4;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Van Eesterenplein ter hoogte van
huisnummer 158.
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. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te
bereiken bent?
Het indienen van een bezwaarschrift
houdt de werking van het besluit niet
tegen. In spoedeisende gevallen kunt
u de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
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:
Omschrijving: het exploiteren van
een horecabedrijf
Locatie: Admiraalsplein 92 te Dordrecht
Datum besluit: 21 januari 2019
Zaaknummer: Z-18-343706
Omschrijving: vergunning horeca- of
slijtersbedrijf Model A
Locatie: Blauwpoortsplein 13 Dordrecht
Datum besluit: 24 januari 2019
Zaaknummer: Z-18-342129
Omschrijving: terrasvergunning
Locatie: Blauwpoortsplein 13 Dordrecht
Datum besluit: 24 januari 2019
Zaaknummer: Z-18-342127
Omschrijving: het houden van een
antiek-, curiosa- en brocantemarkt op
4 augustus 2019
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 24 januari 2019
Zaaknummer: Z-19-345671
Omschrijving: ontheffing geluidhinder spoorwerkzaamheden in de
periode 27 en 28 januari 2019
Locatie: gemeente Dordrecht

Datum besluit: 21 januari 2019
Zaaknummer: Z-18-344294
Omschrijving: het houden van een
antiek-, curiosa- en brocantemarkt op
6 oktober 2019
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 24 januari 2019
Zaaknummer: Z-19-345674
Omschrijving: aanvraag ontheffing
verstrekken van alcoholhoudende
drank tbv mobiel tappunt tijdens
carnaval
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 24 januari 2019
Zaaknummer: Z-18-344276
Omschrijving: ontheffing voor het
wekelijks optreden van een straatmuzikant in het centrum
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 24 januari 2019
Zaaknummer: Z-19-345544
Omschrijving: het houden van een
plantjesmarkt op 4 en 5 april 2019
Locatie: Pearl Buck-erf 21 te Dordrecht
Datum besluit: 21 januari 2019
Zaaknummer: Z-19-345796
Omschrijving: het exploiteren van

een horecabedrijf
Locatie: Vriesestraat 156 Dordrecht
Datum besluit: 17 januari 2019
Zaaknummer: Z-18-342337
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.

Aanwijzingsbesluit dierentehuis Louterbloemen
Het college van burgemeester en
wethouders van Dordrecht heeft op 29
januari 2019 besloten om:
1. Voor het grondgebied van Dordrecht
de navolgende wettelijke taken en
buitenwettelijke diensten aan te
wijzen als een dienst van algemeen
economisch belang (DAEB) voor de
duur van acht jaar.
Opvangtaak
• opvang zwerfdieren;
• opvang afstandsdieren;
• opvang dieren bij onbereikbare
eigenaar;
• opvang dieren als eigenaar niet
voor dier kan zorgen als gevolg van
huisuitzetting, detentie of
gedwongen opname;
• ondersteuning hulpdiensten bij
calamiteiten, waarbij dieren betrokken
zijn;
• ondersteuning bij bijtincidenten en
hondentesten;
• ondersteuning bij dierziekten;
Destructietaak
• Opslag en destructie gevonden
dode gezelschapsdieren en dode wilde
dieren;
Vervoertaak
• Vervoer en registratie zwerfdieren;
• vervoer wilde dieren;
2. Om de Stichting Dordrechts Dierentehuis aan te wijzen om voor vier
jaar de onder beslispunt 1 genoemde
DAEB-taken uit te voeren met een optie tot verlenging met vier jaar, tenzij
door een (wets)wijziging hiervoor geen
uitsluitend recht meer gevestigd kan
worden, onder de voorwaarden dat:
• Wordt voldaan aan hetgeen is vast-

gelegd in de wet Dieren, onder andere
met betrekking tot de wettelijke eisen
van vakbekwaamheid en huisvesting.
• De aanrijtijden voor het dierenvervoer voor gewonde en gevonden
gezelschapsdieren en wilde
dieren zo kort mogelijk moeten zijn
en bewoners binnen de geografische
grenzen van de deelnemende gemeenten hun dieren kunnen ophalen
uit een asiellocatie.
3. Om de volgende parameters vast te
stellen op basis waarvan de compensatie voor het verrichten van de
DAEB objectief en op transparante
wijze wordt berekend: het Dordtse
inwoneraantal gebaseerd op CBS-cijfers 1 januari 2018, vermenigvuldigd
met een tarief (€ 1,66 prijspeil 2019).
Het tarief wordt jaarlijks aan de hand
van prijs overheidsconsumptie, netto
materieel (IMOC) geïndexeerd.
4. Om met de volgende maatregelen
overcompensatie te vermijden, te
berekenen en terug te laten betalen:
a. De Stichting Dordrechts Dierentehuis dient een boekhoudkundige
scheiding van kosten en opbrengsten
verbonden aan DAEB-activiteiten, en
kosten en opbrengsten verbonden
aan haar andere activiteiten door te
voeren.
b. Het college zal dienstverlening
en de financiële verantwoording
regelmatig controleren, ten minste
ieder jaar gedurende de periode welke
de Stichting Dordrechts Dierentehuis
met het uitvoeren van de in dit besluit
genoemde diensten van algemeen
economisch belang is belast en aan
het einde van die periode.
c. Indien het college op enig moment

constateert dat de ontvangen compensatie, de kosten die de Stichting
voor het uitvoeren van de DAEB heeft
gemaakt volgens de Europese wetgeving overschrijdt, zal het college de
Stichting verplichten alle ontvangen
overcompensatie aan de gemeente
terug te betalen. Deze zogenoemde
compensatieregeling wordt in de overeenkomst met de Stichting vastgelegd.
Beroep
Deze besluiten zijn onder toepassing
van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb)
tot stand gekomen. Alleen degenen
die een zienswijze hebben ingediend
tegen de voorgenomen besluiten
kunnen beroep instellen bij de rechtbank. U kunt dan binnen zes weken
na verzending van deze brief beroep
instellen bij de Rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam,
door middel van het inzenden van een
beroepschrift.
Het beroepschrift moet aan een aantal
voorwaarden voldoen. Dit is geregeld
in artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht. Het beroepschrift moet
ondertekend zijn. Verder moet er ten
minste in staan: uw naam en adres,
de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent en
de gronden van uw beroep. U kunt het
beroepschrift ook digitaal indienen bij
de Rechtbank Rotterdam 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 het beroep brengt de
Rechtbank griffierecht in rekening.
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Milieu
Op 21 december 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat
over het veranderen van de inrichting
gelegen aan de Merwedestraat 50 te
Dordrecht. Het betreft het inpandig
wijzigen van de bestaande inrichting
van de supermarkt. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer
Z-18-345455.

Standplaatsvergunning
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telelefoonnummer
(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.

Indien daaraan behoefte bestaat

Hoorzittingen
Openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente
Dordrecht. Maandag 11 februari 2019,
vergaderkamer 5 Stadskantoor, Spuiboulevard 300 Dordrecht
19.30 uur
Behandeling van bezwaren tegen de
drank- en horecavergunning voor de
locatie Tolbrugstraat Landzijde 4 te
Dordrecht.
20.15 uur
Behandeling van een bezwaarschrift

tegen de ligplaatsvergunning in de
Wolwevershaven voor sleepboot
‘Noldina’ te Dordrecht.
Hoorzitting bijwonen
Wilt u als toehoorder de hoorzitting
bijwonen? Neem dan vooraf contact
op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, dhr. mr. P.J. van
Bruggen. Hij is bereikbaar bij het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden
te Dordrecht onder telefoonnummer
(078) 770 20 87.

Vergadering Algemeen Bestuur
Op woensdag 13 februari 2019 vindt
de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch plaats.
Locatie: Gemeentehuis Drimmelen,
Park 1, Made
Tijd: Van 11.30 tot 12.00 uur.
Wilt u de vergadering bijwonen of

spreektijd wensen, dan dient u zich
vooraf aan te melden bij jt.kalle@
dordrecht.nl onder vermelding
van het onderwerp. De agenda en
stukken zijn vanaf 31 januari 2019 te
vinden op onze website www.np-debiesbosch.nl, onder organisatie/Parkschap Nationaal Park De Biesbosch/
openbare vergaderingen en stukken.

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvraag om een
omgevingsvergunning ‘s-Gravendeelsedijk 175
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvraag voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
Aanvraag: Z-19-346592
Activiteit: Milieu (neutraal wijziging)
Voor: het opslaan van euralcode
bleekaarde
Locatie: ‘s-Gravendeelsedijk 175 te
Dordrecht
Datum ontvangst: 23 januari 2019
Tegen de hiervoor genoemde aanvraag
kan op dit moment geen bezwaar of
beroep worden ingediend. Dat kan pas
nadat het college over deze aanvraag
heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt
niet ter inzage.
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Stevensweg 60
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 Stevensweg 60 Dordrecht
Locatie: Stevensweg 60 te Dordrecht

Datum ontvangst: 17 januari 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-346377.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen 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.
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 bouwen van een nieuw
woonhuis
Locatie: Kromme Zandweg 73 / 75
Dordrecht
Datum besluit: 21 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het veranderen van de brandcompartimentering
Locatie: Spuiboulevard 394
Datum besluit: 21 januari 2019

Standplaatsvergunning verkoop
aardappelen, groenten en fruit op
het Pearl Buck-erf
Het college van burgemeester en
wethouders heeft per 1 januari 2019
t/m 31 december 2019 aan de heer J.A.
Riedijk een standplaatsvergunning verleend. Het gaat om een standplaatsvergunning voor verkoop aardappelen,
groenten en fruit op het Pearl Buck-erf
op de vrijdag van 08.00 tot eb met
18.00 uur.
Standplaatsvergunning verkoop
van suikerspin, popcorn en slushpuppie op Halmaheiraplein tijdens
de avondvierdaagse
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 23 januari 2019
aan A. van Zanten een standplaatsvergunning verleend. Het gaat om een
standplaats tijdens de avondvierdaagse voor de verkoop van suikerspin,
popcorn en slushpuppie, van dinsdag

4 juni tot en met vrijdag 7 juni 2019,
op het Halmaheiraplein. Een en ander
conform de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht.
Standplaatsvergunning verkoop
snoep(zakken) op Halmaheiraplein
tijdens de avondvierdaagse
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 23 januari 2019
aan M.M. Beljaars een standplaatsvergunning verleend. Het gaat om een
standplaats tijdens de avondvierdaagse
voor de verkoop van snoep(zakken) van
dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni
2019, op het Halmaheiraplein.
Een en ander conform de Algemene
Plaatselijke Verordening Dordrecht.
Standplaatsvergunning verkoop
snacks op Halmaheiraplein tijdens
de avondvierdaagse
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2019 aan

N. Stoel een standplaatsvergunning
verleend. Het gaat om een standplaats
tijdens de avondvierdaagse voor de
verkoop van snacks, van dinsdag 4
juni tot en met vrijdag 7 juni 2019, op
het Halmaheiraplein. Een en ander
conform de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht.
Bezwaar
Ingevolge het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die het hiermee niet eens
zijn, hiertegen binnen zes weken na de
datum van vergunningverlening bij het
college een bezwaarschrift indienen.
Het adres is: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Overeenkomstig de wet moet
het bezwaarschrift zijn ondertekend
en bevat het tenminste de naam en
het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het is gericht en de gronden
van het bezwaar.

Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Zeedijk 1A
Datum besluit: 21 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: Nieuwbouw woning Badweg, 2e
fase
Locatie: Badweg 21
Datum besluit: 23 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: plaatsen antenne t.b.v. mobiel
netwerk
Locatie: Oranjepark 67 - 93 (oneven)
Datum besluit: 23 januari 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het samenvoegen van een woning en garages
Locatie: Lombokstraat 16
Datum besluit: 23 januari 2019
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Oudendijk - Hazelaarlaan
22 kavel 4 Dordrecht
Datum besluit: 24 januari 2019
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
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: Plaatsing kunstwerk Leerparkpromenade
Locatie: Leerparkpromenade 50
Datum besluit: 25 januari 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van twee containers
en plantenbakken ten behoeve van een
tijdelijke koffiebar voor een termijn van
3 jaar op het Vogelplein
Locatie: Vogelplein
Datum besluit: 22 januari 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van twee tijdelijke
zeecontainers, alsmede zes parasols
ten behoeve van BRAM’s Gourmet
Frites op het terrein van de Makro Dordrecht voor een termijn van 10 jaar
Locatie: Toermalijnring 2000
Datum besluit: 24 januari 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning Stadswerven Kavel H5
Locatie: Stadswerven, kavel H5
Datum besluit: 25 januari 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het renoveren en verbouwen van
het woonhuis
Locatie: Wijnstraat 172
Datum besluit: 23 januari 2019

bestemmingsplan
Locatie: Venuslaan 1
Datum ontvangst 26 november 2018
Activiteit: Reclame
Voor: het plaatsen van een aantal
spandoeken en reclameborden voor
een evenement op Lange Geldersekade
2
Locatie: Lange Geldersekade 2
Datum ontvangst 02 januari 2019
Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het uitbouwen van de woonkamer tot tuinkamer
Locatie: De Jagerweg 186
Datum ontvangst 05 januari 2019
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 maken van een dakopbouw
Locatie: Burg Beelaertspark 249
Datum ontvangst: 18 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Chico Mendesring 580
Datum ontvangst: 21 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Chico Mendesring 582
Datum ontvangst: 21 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de voorpui van
de garage
Locatie: Mariënbornstraat 3
Datum ontvangst: 21 januari 2019

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 op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Menagerie 26
Datum ontvangst: 21 januari 2019

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging van het

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van de garage en
woning
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Locatie: Stek 4
Datum ontvangst: 21 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakterras
Locatie: Museumstraat 41
Datum ontvangst: 21 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het intern verbouwen van het
pand
Locatie: Museumstraat 32 t/m 40
Datum ontvangst: 22 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de reclame
aan de gevel
Locatie: Statenplein 38
Datum ontvangst: 24 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van Ledschermen
Locatie: Achterom 42
Datum ontvangst: 25 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuwe
villa
Locatie: Amstelwijckweg 2 A
Datum ontvangst: 25 januari 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het transformeren van een
huidige kantoorpand naar 34 appartementen
Locatie: Burg de Raadtsingel 49
Datum ontvangst: 25 januari 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in

strijd met regels RO
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Heerenweg 1
Datum ontvangst: 24 januari 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Werk of
werkzaamheden uitvoeren
Voor: het plaatsen van een geluidscherm
Locatie: de Max Grootelaan,
Leerpark
Datum ontvangst: 21 januari 2019
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een bedrijfsruimte
Locatie: naast Carneool 146 Dordrecht
Datum ontvangst: 23 januari 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het Isoleren van de zolder
Locatie: Wolwevershaven 6
Datum ontvangst: 23 januari 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (een Prunus serrulata (Japanse sierkers))
Locatie: Molen de haas achter
Noorderstraat 16
Datum ontvangst: 18 januari 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (10 hemelbomen)
Locatie: Nassauweg 200
Datum ontvangst: 22 januari 2019

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen
van een houtopstand (1x Zweedse
meelbes)
Locatie: Hallincqlaan
Datum ontvangst: 25 januari 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (1x)
Locatie: Rozenhof nabij nr. 1
Datum ontvangst: 25 januari 2019
Activiteit: Reclame
Voor: het plaatsen van een gevelbord
op de buitenmuur van het pand
Locatie: Dalmeyerplein 12
Datum ontvangst: 25 januari 2019
Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het verwijderen van stuwen
Locatie: Voorstraathaven
Datum ontvangst: 23 januari 2019
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.
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Welstands- en Monumentencommissie
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. Tenzij het
om eenvoudige plannen gaat, zoals hierboven omschreven. De kleine commissie toetst eenvoudige plannen, zoals:
• reclameaanvragen;
•	plannen voor kleine wijzigingen (ook in beschermd stadsgezicht),
bijvoorbeeld
- van een niet monumentale winkelpui;
- wat grotere dakingrepen maar binnen de regels van het dakenlandschap;
-	wijzigingen die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en geen
monumentale waarde aantasten;
•	kleine wijzigingen aan monumenten (op aangeven Monumentenzorg).
	Kleine bouwwerken die passen binnen de criteria in de Welstandsnota
worden ambtelijk afgedaan, door de secretaris van de commissie.
Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen 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.
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