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Blijf op de hoogte
van berichten over uw buurt!

Bestuursdwang
Last onder bestuursdwang voertuig
Fiat met het kenteken I YZ-522

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 krijg je berichten over zaken als bouwplannen en regelgeving direct in
uw mailbox.

Het college van de gemeente Dordrecht
heeft op 14 juli 2020 besloten om een
last onder bestuursdwang op te leggen
met betrekking tot:

Op www.overuwbuurt.overheid.nl staat hoe u zich kunt
aanmelden.

• een voertuig, namelijk een Fiat met
het kenteken I YZ-522 die opgeslagen
staat op de openbare weg aan de Nessestraat te Dordrecht.

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

Geboren

Datum uitschrijving

Anjorin, O

24-12-1989

15-06-2020

Beşol, S

04-03-1986

11-06-2020

Hertsenberg, A

09-04-1960

09-06-2020

Jankowska, A

20-07-1989

16-06-2020

Rusin, R

10-12-1987

11-06-2020

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.

Veiligheid
Bekendmaking aanwijzing veiligheidsrisicogebieden preventief
fouilleren
De burgemeester van de gemeente
Dordrecht maakt bekend dat hij delen
van het Centrum, Oud-Krispijn, Reeland,
Crabbehof, Stadspolders en Sterrenburg
heeft aangewezen als Veiligheidsrisicogebieden. Deze gebiedsaanwijzing
stelt de Officier van Justitie in staat om
de politie preventief te laten fouilleren
op de aanwezigheid van wapens. De
gebiedsaanwijzing is gebaseerd op artikel
151b van de Gemeentewet en artikel 2:76
van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht.
Deze aanwijzing is van kracht van 1
september 2020 tot 1 maart 2021.
Ter inzage
De stukken die betrekking hebben op
de gebiedsaanwijzing liggen tijdens de
openingstijden van het Stadskantoor ter
inzage van 17 juli 2020 tot 1 maart 2021
in de centrale hal, Spuiboulevard 300
te Dordrecht. De stukken zijn tevens te
raadplegen via de website www.dordtveilig.nl.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit,

kunt u binnen zes weken na bekendmaking ervan schriftelijk bezwaar maken
bij het bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: 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. U kunt uw bezwaar
ook digitaal indienen via het formulier
op de website van de gemeente: www.
dordrecht.nl/bezwaarmaken.
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 Ga naar
www.rechtspraak.nl en zoek daar op:
voorlopige voorziening aanvragen tijdens
bezwaarprocedure. Voor de behandeling
van het een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verwijderen
Dit voertuig wordt een week na deze
bekendmaking van de weg verwijderd
vanwege handelen in strijd met artikel
5:4 en 5:5 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht (APV).
Afhalen
Na verwijdering kan de rechthebbende
op het voertuig zich via telefoonnummer 14078 melden bij Team Handhaving. Na overlegging van de eigendomspapieren en betaling van de ambtelijke
voorbereidingskosten, de kosten van
het proces-verbaal van de overtreding,
de kosten voor het wegslepen en de
stalling kan de rechthebbende het bovengenoemde voertuig terugkrijgen.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na dagtekening van het besluit
schriftelijk bezwaar maken bij het
college van de gemeente Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn
en 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 besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het
indienen van een bezwaarschrift houdt
de werking van het besluit niet tegen.
In spoedeisende gevallen kunnen
belanghebbenden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam
verzoeken een voorlopige voorziening
(tijdelijke beslissing) te treffen.

Het college van de gemeente Dordrecht
heeft op 14 juli 2020 besloten om een
last onder bestuursdwang op te leggen
met betrekking tot:
• een voertuig, namelijk een Citroen
met het kenteken NOE55MN opgeslagen staat op de openbare weg aan de
Voltastraat te Dordrecht.
Verwijderen
Dit voertuig wordt een week na deze
bekendmaking van de weg verwijderd
vanwege handelen in strijd met artikel
5:4 en 5:6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht (APV).
Afhalen
Na verwijdering kan de rechthebbende
op het voertuig zich via telefoonnummer 14078 melden bij Team Handhaving. Na overlegging van de eigendomspapieren en betaling van de ambtelijke
voorbereidingskosten, de kosten van
het proces-verbaal van de overtreding,
de kosten voor het wegslepen en de
stalling kan de rechthebbende het bovengenoemde voertuig terugkrijgen.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na dagtekening van het besluit
schriftelijk bezwaar maken bij het
college van de gemeente Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn
en 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 besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het
indienen van een bezwaarschrift houdt
de werking van het besluit niet tegen.
In spoedeisende gevallen kunnen
belanghebbenden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam
verzoeken een voorlopige voorziening
(tijdelijke beslissing) te treffen.

bare weg aan de Laan van Londen te
Dordrecht (zie foto). De toezichthouder
heeft geconstateerd dat de toegangsdeur van de caravan was opengebroken. Het slot van de toegangsdeur was
losgerukt.
In de wijk Wielwijk zijn meerdere voertuigen in brand gestoken. Gelet op het
feit dat het bovengenoemde voertuig
onbeheerd opgeslagen staat aan de
Laan van Londen te Dordrecht en
bovendien niet afgesloten is, heeft de
toezichthouder het voertuig laten verwijderen. De eigenaar van het voertuig
is onbekend. Vanwege het aanwezige
risico op brandstichting was spoedeisend optreden noodzakelijk.
Het college heeft de toepassing van
spoed bestuursdwang bekrachtigd in
een besluit van 14 juli 2020. Dit besluit
kan worden opgevraagd bij afdeling
Handhaving.
Het Het voertuig kan gedurende
een periode van maximaal 13 weken
worden opgeslagen. Na de opslagtermijn, of zoveel eerder als redelijk wordt
geacht met het oog op de kosten van
de toepassing van bestuursdwang in
verhouding met de waarde van het
voorwerp, zal het voorwerp worden
verkocht of vernietigd.
De eigenaar van het voertuig kan contact opnemen met afdeling Handhaving op het nummer 14078.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na dagtekening van het besluit
schriftelijk bezwaar maken bij het
college van de gemeente Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn
en 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 besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het
indienen van een bezwaarschrift houdt
de werking van het besluit niet tegen.
In spoedeisende gevallen kunnen
belanghebbenden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam
verzoeken een voorlopige voorziening
(tijdelijke beslissing) te treffen.

Caravan aan de Laan met opengebroken toegangsdeur
Last onder bestuursdwang voertuig Citroen met het kenteken
NOE55MN

De toezichthouder van de gemeente
Dordrecht heeft op 7 juli 2020 geconstateerd dat een voertuig, namelijk een
caravan opgeslagen staat op de open-

Mandaat
Vaststelling Mandaatbesluit Tozo
Openbaar Lichaam Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op 9
juli 2020 het ‘Mandaatbesluit Tozo
Openbaar Lichaam Drechtsteden’
vastgesteld. Met dit mandaatbesluit is
de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

(Tozo), voor wat betreft het onderdeel
bedrijfskapitaal, gemandateerd aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam. Het
andere onderdeel van de Tozo, de inkomensondersteuning, voert de Sociale
Dienst Drechtsteden zelf uit. Met de
Tozo wordt beoogd om zelfstandigen,
die financieel getroffen zijn door de

gevolgen van de crisis in verband met
COVID-19, vanaf 1 maart 2020 tijdelijk
financieel tegemoet te komen.
Wilt u het mandaatbesluit inzien, kijk
dan op de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden www.socialedienstdrechtsteden.nl.
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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, behalve
bij een beschikking op aanvraag. Bij een beschikking op een
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.

Hoorzitting
Openbare hoorzitting bezwaarschriftencommissie gemeente
Dordrecht.
Onderwerp: Behandeling van een
bezwaarschrift tegen de sluiting van
Boeroestraat 76 te Dordrecht op grond
van artikel 13b Opiumwet.
Datum: maandag 3 augustus 2020
Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: Stadskantoor, Spuiboulevard
300 Dordrecht (Vergaderkamer 5)
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 telefoon (078) 770 20 87.

Ventvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 17 juli 2020 een
ventvergunning verleend. Het gaat om
een ventvergunning t.b.v. verkoop van
aardappelen, groenten en fruit aan
huis in de periode van maandag t/m
zaterdag, in het gehele jaar 2020, tussen
09.00 uur en 21.00 uur.
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 tenminste de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening en een
omschrijving van het besluit waartegen
het is gericht en de gronden van het
bezwaar.

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 Pascalstraat 85 Dordrecht
Locatie: Bunsenstraat 90 Dordrecht
Datum ontvangst: 10 maart 2020

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-369227.
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.

Verordening naamgeving
en nummering
Publicatie Straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders maken op
grond van de Verordening naamgeving
en nummering bekend dat zij op 14 juli
2020 hebben besloten de straatnaam
Barnsteen toe te kennen, de straatnamen Riedijkstraat en Parkeerterrein
Energiehuis te onttrekken en voor de
Lijnbaan, Zwarte Koor en J.M. SmitPietersstraat een aantal geometrische
wijzigingen door te voeren.

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
14 juli 2020 heeft besloten om op basis
van artikel 5 Wvg gronden 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 ‘Crownpoint’ plaatselijk
bekend als Spuiboulevard 314-380. Dit
gebied ligt aan de rand van het oude
centrum van Dordrecht. Specifieker
aangeduid ten oosten van de Sluisweg, ten zuiden van de Spuiboulevard,
ten westen van het Stadskantoor en
ten noorden van het Geldelozepad te
Dordrecht. De locatie is aangeduid als
toekomstig gebied bestemd voor 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-3043308702 en de daarbij behorende lijst van
eigenaren en beperkt gerechtigden, één
en ander naar de stand van de openbare
registers van het Kadaster per 12 mei
2020.
Ter inzage
Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg
ligt het besluit met bijbehorende
stukken, daaronder mede begrepen de
perceelsgewijze registratie, met ingang

De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage van 27 juli tot en met 7
september 2020 in de centrale hal van
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht.
Voor meer informatie over dit collegebesluit kunt u contact opnemen met
Joyce Prins, telefoon 14078 of gemeentebestuur@dordrecht.nl ovv zaaknummer 2020-0090540

van 16 juli 2020 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.

mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes
weken, ingaande op 16 juli 2020, een
bezwaarschrift indienen bij de raad van
de gemeente Dordrecht, Postbus 8 te
3300 AA Dordrecht.

Het raadsbesluit is bekend gemaakt in
de Staatscourant van 15 juli 2020, te
raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl.

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.

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 opvolgende
planologische maatregel is vastgesteld.
Met het raadsbesluit is de aanwijzing,
waartoe burgemeester en wethouders
op grond van artikel 6 Wvg op 19 mei
2020 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

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 Spuiboulevard 314 – 380 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 mr M. Pronk,
op telefoonnummer 14078.

Saneringen
College ingestemd met resultaten
sanering Papeterspad ongenummerd

Milieu
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Bunsenstraat 90

Voorkeursrecht

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op grond van
artikel14 van het Besluit uniforme saneringen (BUS) artikel 39c, tweede lid van
de Wet bodembescherming (Wbb) heeft
ingestemd met de resultaten van de sanering van de locatie Papeterspad ongenummerd te Dordrecht (AA050500355).
Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-20-375659.
Inzage
De beschikking en de overige van belang
zijnde stukken liggen tot zes weken na
toezending van het besluit aan de aanvrager, 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 worden inzien. 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 belanghebbenden 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 envelop.
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.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies
en Ondergrond via telefoon (078) 770
85 85.
Ontvangen melding voorgenomen
saneringswerkzaamheden Laan van
Europa ong.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op 2 juli 2020
een melding heeft ontvangen van voorgenomen saneringswerkzaamheden ter
plaatse van de locatie Laan van Europa
ong. te 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-20-375637.
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.
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.
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: Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch, Advies
en Ondergrond, Postbus 550, 3300 AN
Dordrecht
Meer inlichtingen kunt u verkrijgen via
telefoon (078) 770 85 85.
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Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een opbouw
met dwarskap en het vernieuwen van 2
voorgevelkozijnen
Locatie: Couperusstraat 52
Datum besluit: 08 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een overkapping
in de voortuin
Locatie: Heysterbachstraat 50
Datum besluit: 08 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een geluidsscherm (Gr. Onderhoud N3)
Locatie: N3 - ten noorden van de
Laan der Verenigde Naties/Leerpark
Datum besluit: 09 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van dakkapellen op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Patersweg 5
Datum besluit: 09 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Robinia 3
Datum besluit: 10 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het veranderen en vergroten van
een dakkapel
Locatie: Kilwijkstraat 4
Datum besluit: 13 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het doorbreken van de draagmuur tussen de woonkamer en de
keuken
Locatie: Gemmahof 43
Datum besluit: 14 juli 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het aanleggen van een afvoerkanaal
Locatie: Spuiweg 60
Datum besluit: 15 juli 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: Het plaatsen van een installatie
unit voor de levering van duurzame
warmte
Locatie: Tromptuinen Dordrecht
Datum besluit: 09 juli 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het wijzigen van de indeling van
het monument
Locatie: Wolwevershaven 42 H
Datum besluit: 07 juli 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het restaureren van het monument De Griendheuvel
Locatie: Noorder Elsweg 12
Datum besluit: 09 juli 2020
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het bevestigen van een bedrijfsnaambord met logo

Locatie: Noordendijk 699
Datum besluit: 10 juli 2020

bestuursrecht, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam.

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het intern verbouwen van het
pand
Locatie: Adriaan v Bleijenburgstr 48
Datum besluit: 14 juli 2020

(**) Informatie voor het inzien van
stukken kan afwijken in verband met
de coronamaatregelen. Voor het laatste nieuws raadpleeg onze website
www.ozhz.nl

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.

Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeen maken bekend dat zij besloten
hebben de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning te verlengen
met een beslistermijn van zes weken:

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 gemeen, 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.

(*) Informatie voor het inzien van
stukken kan afwijken in verband met
de coronamaatregelen. Voor het laatste nieuws raadpleeg onze website
www.ozhz.nl

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente maken bekend dat zij de
volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een overkapping
in de tuin
Locatie: Van Manderstraat 10
Datum besluit: 09 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een pergola
Locatie: Molenzigt 16
Datum besluit: 13 juli 2020
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 gemeen, 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

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanbouw
aan de woning
Locatie: Acaciastraat 29
Datum besluit: 09 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een elektrische
schuifpoort voor de woning
Locatie: Burg Beelaertspark 321
Datum besluit: 09 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Jacobus Lipsweg 124
Datum besluit: 14 juli 2020
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het verbouwen van een monument
Locatie: Voorstraat 115 - 117
Dordrecht
Datum besluit: 13 juli 2020
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het opfrissen aanzicht van de
loempiakraam
Locatie: Voorstraat 349 A
Datum ontvangst: 23 juni 2020

Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een gevelaanpassing
Locatie: Stationsweg 39
Datum ontvangst: 06 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van kantoor en
bedrijfshal
Locatie: Pascalstraat 80
Datum ontvangst: 06 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nieuwe
fundering door middel van het maken
van een kelderconstructie
Locatie: Reeweg Oost 114 - 116
Dordrecht
Datum ontvangst: 07 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het herbouwen van de woning
Locatie: Dubbeldamseweg Noord 13
Datum ontvangst: 08 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Lindelaan 99
Datum ontvangst: 08 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Overkampweg 289
Datum ontvangst: 09 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van woning in oorspronkelijke beneden- en bovenwoning
Locatie: Transvaalstraat 22
Datum ontvangst: 11 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een fietsenstalling
Locatie: Langedaal 27
Datum ontvangst: 14 juli 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een berging
Locatie: Rechte Zandweg 41
Datum ontvangst: 14 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
op de achterzijde van de woning en een
dakkapel op het voordakvlak
Locatie: Sweelinckstraat 30
Datum ontvangst: 14 juli 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Tafelberg 60
Datum ontvangst: 14 juli 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het herontwikkelen van het Yulius
terrein
Locatie: Kasperspad / Kromhout
Dordrecht
Datum ontvangst: 07 juli 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het bouwen van een fietsenstalling in het nieuwe paviljoen in het
stationsgebied van Dordrecht
Locatie: Stationsplein 1
Datum ontvangst: 09 juli 2020
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het realiseren van een kleine
verbouwing en isoleren van het pand
Locatie: Rozenhof 23
Datum ontvangst: 10 juli 2020
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 22 juli 2020

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 Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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