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Méér mogelijkheden
voor reizen met Wijkhopper
in Dordrecht en Papendrecht

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

Vanaf 1 augustus rijdt de Wijkhopper in Dordrecht in de wijken
Crabbehof, Dubbeldam, Stadspolders, Sterrenburg én Wielwijk.
De mogelijkheden om van wijk naar wijk te reizen worden
uitgebreid. Zo kunt u van Dubbeldam naar Stadspolders en van
Crabbehof naar Sterrenburg of Wielwijk reizen en anders-

om. Daarnaast rijdt de Wijkhopper in de gehele gemeente
Papendrecht.
De Wijkhopper rijdt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00
uur. Voor het bestellen van een rit of voor vragen kan worden
gebeld naar 088 505 8505.

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.

Algemene Plaatselijke Vergunningen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: ontheffing geluidswerkzaamheden op 20, 21, 23 t/m 27 en
eventueel 28 september 2019
Locatie: Admiraalsplein 162
Datum besluit: 19 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-356364
Omschrijving: aanvraag vergunning
Horeca- of slijtersbedrijf Model A
Locatie: Blauwpoortsplein 15
Datum besluit: 16 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-353675

Omschrijving: het organiseren van een
Japans festival Matsuri op 31 augustus
2019
Locatie: Noordendijk 148
Datum besluit: 19 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-354901
Omschrijving: het organiseren van een
loterij op 21 september 2019 ten bate
van de Poldermarkt
Locatie: Parkeerplaats Doduk-erf 30
Datum besluit: 16 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-356263

Omschrijving: terrasvergunning
Locatie: Blauwpoortsplein 15
Datum besluit: 16 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-353686

Omschrijving: het houden van een
festival op 27 juli 2019
Locatie: Stadswerven
Datum besluit: 16 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355697

Omschrijving: het houden van een
openluchtbioscoop op 2, 9, 16 en 23
augustus 2019
Locatie: Kloostertuin
Datum besluit: 19 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355819

Omschrijving: ontheffing geluidshinderwerkzaamheden op 7, 8, 9 en 14
september 2019
Locatie: Van Eesterenplein 99
Datum besluit: 19 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-353186

Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande besluiten, kunt u binnen 6
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 tenminste 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.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:
- Aanwijzen van een parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op het Dudokplein ter hoogte
van huisnummer 210/212 (direct naast
de reeds aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op de S.M. Hugo van Gijnweg
ter hoogte van huisnummer 111 (direct

naast de reeds aanwezige laadpaal);
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Nessestraat ter hoogte van huisnummer 36;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Mauritsweg ter hoogte van huisnummer 179.

staat op www.officielebekendmakingen.
nl/staatscourant.

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten

Het college van burgemeester en wethouders, postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

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:

Geboren

Datum uitschrijving

Aboa Befolo, GJ

09-02-2016

07-06-2019

Aboa Befolo, J

26-10-1990

07-06-2019

Asstitou, M

21-08-1987

04-06-2019

Boulahrouz, M

02-04-1997

05-06-2019

Brion, MD

03-10-1970

17-06-2019

Burgemeester, RW

24-01-1993

12-06-2019

Butter, A

07-03-1983

19-06-2019

Cobyte, I

27-04-1995

12-06-2019

de Haan, L

22-05-1990

28-05-2019

Huczuk, DP

27-07-1981

04-06-2019

Jacinto Naval Ferreira, AC

04-09-1975

19-06-2019

Lucas, BAD

21-06-1980

12-06-2019

Mahamad, M

22-12-1994

28-05-2019

Mushtaq, E

26-11-1995

12-06-2019

Naval Ferreira, AL

30-07-2014

19-06-2019

Naval Ferreira, AL

13-09-2007

19-06-2019

Olejniczak, A

26-07-1992

27-06-2019

Piotrowski, P

13-02-2018

27-06-2019

Piotrowski, KK

15-05-1987

18-06-2019

Rami Yacoub Amin Mansour

05-01-1984

13-06-2019

Ringelberg, LP

24-06-1965

12-06-2019

Rivers, GL

10-01-1984

12-06-2019

Rosa, FS

26-03-1980

13-06-2019

Salkimli, M

14-05-1975

04-06-2019

van der Schalie, WP

17-09-1981

28-05-2019

Smit, V

27-01-1995

28-05-2019

Smith, RP

03-10-1996

18-06-2019

Stoyanov, NR

18-01-1979

04-06-2019

Troncon, SAC

24-10-1977

28-05-2019

Verwilligen, D

06-11-1995

06-06-2019

van der Want, N

05-06-1990

28-05-2019

Wielingen, F

26-04-1990

28-05-2019

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 (vervolg)
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
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.

Gemeentenieuws

2

25 juli 2019

Milieu
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge
de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10
afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende
bekend.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen telefonisch inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid telefoonnummer 078
- 7708585.

In de afgelopen periode is een kennisgeving van het daarbij aangegeven
besluit ingediend op:

De directeur vestigt er de aandacht op
dat deze kennisgeving uitsluitend een
informatief karakter heeft.

15 juli 2019 door Sando Puinrecycling
ingevolge artikel 4.1 van het “Besluit
mobiel bouw- en sloopafval” voor het
plaatsen van een mobiele puinbreker op
een locatie aan de Maarten Harpertsz
Trompweg 137 te Dordrecht.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende meldingen in het kader
van activiteitenbesluit milieubeheer
hebben ontvangen:

De werkzaamheden vinden plaats in de
periode van 29 juli 2019 tot en met 28
oktober 2019, gedurende maximaal 5
werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.

Activiteiten: Milieu (meldingen)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Voorstraat 293 Dordrecht
Locatie: Voorstraat 293 te
DORDRECHT
Datum ontvangst: 18 juni 2019

Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-355563.
Voor: Melding Activiteitenbesluit Achterom 65 Dordrecht
Locatie: Achterom 65 te
DORDRECHT
Datum ontvangst: 4 juli 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-356801.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85
85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning ‘kleine bouwwerken’ aanvragen in Dubbeldam of Stadspolders? Doe dat eenvoudig en snel (8 werkdagen) via Blitts. Lees de voorwaarden
op www.dordrecht.nl/omgevingsvergunning

Vastgesteld bestemmingsplan
‘150kV-ondergronds kabeltracé
Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam’ ter inzage
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ligt tijdens de
openingsuren het door de raad op 9
juli 2019 vastgestelde bestemmingsplan ‘150kV-ondergronds kabeltracé
Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam’ (NL.IMRO.0505.BP187Hrz150kvtrace-3001) met bijbehorende stukken
met ingang van 29 juli 2019 gedurende
6 weken voor iedereen ter inzage in de
hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard
300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan
is tevens in te zien via de website www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen.

drecht-Merwedehaven – Alblasserdam.
In Dordrecht gaat het om het plangedeelte nabij de Veerplaat. De ondergrondse leiding is gesitueerd onder de
bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de volgende
wijziging in de regels aangebracht:
toegevoegd wordt een nieuw artikel 5.2,
luidend als volgt:
‘5.2 Verhouding tot bestemmingsplan ‘De Staart’

Het plan kan ook worden ingezien via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder het
bovenvermelde planidentificatienummer.

Bij de uitvoering van dit bestemmingsplan door de aanleg van een 150kV
ondergronds kabeltracé conform Artikel
3 van de regels, blijven de artikelen
21.4.1, 23.4.1, 24.4.1 en 25.4.1 uit het
andere daar geldende bestemmingsplan
‘De Staart’ buiten toepassing.”

Het bestemmingsplan heeft betrekking
op de aanleg van een ondergrondse
150kV leiding voor het traject Dor-

Tegen het besluit van de gemeenteraad
tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden geduren-

de de beroepstermijn (29 juli t/m 9 september 2019) schriftelijk beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend
worden ingediend door:
• Belanghebbenden, die tijdig een
zienswijze hebben ingediend bij de

gemeenteraad;
• Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest om een zienswijze in te dienen;
• Belanghebbenden, die beroep instellen
tegen de wijziging die bij de vaststelling
is aangebracht.
Het besluit tot vaststelling van het

bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van 10 september 2019.
Indien gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, wordt de inwerkingtreding
van het vaststellingsbesluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist.

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.
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, beeldkwaliteitsplannen,
de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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