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Samen talent laten groeien

Doe mee met Toppie Dordrecht!
Op 16 mei 2018 start stichting
Hattrick in samenwerking met
diverse maatschappelijk partners in
de stad met het programma Toppie
Dordrecht. Dit is een uitgebreid
programma voor alle kinderen in de
stad waarbij ze op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met
bewegen, spelen, cultuur en natuur.
Wethouder Rik van der Linden: “Met de
inzet van het Toppie programma dragen
wij bij aan het kansrijk, gezond en veilig
opgroeien van kinderen in de gemeente
Dordrecht. We zetten daarbij in op een
goede start, zodat kinderen zich zo goed
mogelijk kunnen ontwikkelen.”
Programma
Het Toppie Dordrecht programma richt
zich op kinderen t/m 12 jaar en hun
ouders.
-	0 - 1,5 jaar: verspreid over het jaar
zal er in iedere wijk een ontmoetingsdag georganiseerd worden voor
ouders met hun baby.
-	1,5 - 4 jaar: in iedere wijk wordt er
een interactieve ouder-kind introductiecursus georganiseerd van vier
weken. Verdieping is mogelijk door
in te schrijven voor workshops. Ook

Gemeente zet preventief handhavers in
om overtredingen te voorkomen

Controle naleving
verordening
winkeltijden
tijdens Pinksteren
Handhavers van de gemeente Dordrecht controleren tijdens Pinksteren
(20 en 21 mei) op naleving van de Verordening Winkeltijden Dordrecht.
Van overtredingen tijdens de feestdagen wordt proces-verbaal opgemaakt. Ondernemers riskeren dan een boete. Winkeliers kunnen ter
preventie binnenkort een bezoek krijgen van handhavers.

zal er een stedelijk festival worden
georganiseerd.
-	4 - 12 jaar: via een website kunnen
basisschoolkinderen zich het gehele
jaar door inschrijven voor verschillende kennismakingsactiviteiten die
aangeboden worden door Dordtse
verenigingen en organisaties.

duurzaamheidscentrum Weizigt, het
Servicecentrum Onderwijs & Cultuur,
kennisteam Sport en speel-o-theek
Pip en Zo. Ook de samenwerking met
scholen en andere organisaties in de
stad wordt gezocht. Met elkaar hebben
zij een groot netwerk in Dordrecht en
omgeving.

Samenwerking
In opdracht van de gemeente Dordrecht
gaat de stichting Hattrick aan de slag
met het programma Toppie Dordrecht.
De stichting werkt hierbij samen met
verschillende partners, waaronder

Meer informatie
Wilt u mee weten over Toppie Dordrecht of wilt u zich aanmelden voor
een van de activiteiten? Neem contact
op met stichting Hattrick via 0786450039 of via hun facebookpagina.

De gemeente is positief gestemd over het
correct naleven van de verordening. Tijdens
de Paasdagen 2018 is gecontroleerd op
naleving van de Verordening Winkeltijden
Dordrecht. Tijdens die feestdagen hebben
bijna alle winkeliers zich gehouden aan de
winkeltijden.
Openingstijden
Tijdens Pinksteren zijn de volgende openingstijden van toepassing:
Op zondag 20 mei 2018, Eerste Pinksterdag,
dienen de winkels gesloten te blijven.
Op maandag 21 mei 2018, Tweede Pinksterdag, mogen winkels open zijn
van 12:00 uur tot 18:00 uur.

College akkoord met bouwplan Vissersdijk
Op een terrein in de hoek Noordendijk-Vissersdijk mogen 18 nieuwe
woningen komen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.
De raad dient daarvoor een wijziging van het bestemmingsplan
Dubbeldam vast te stellen. Het
huidige bestemmingsplan gaat
nog uit van 10 nieuwe woningen
op dit terrein. Daarnaast komen

er vier nieuwe woningen aan de
dijk ter vervanging van bestaande
woningen.
Het college hecht aan dit soort
bouwplannen omdat er in Dordrecht
vraag is naar ruime en duurdere woningen. Door in die vraag te voorzien
wil het college voorkomen dat mensen met hogere inkomens uit de stad
vertrekken, omdat ze geen woning

naar hun smaak kunnen vinden. De
gemeenteraad heeft eerder besloten
niet te bouwen in de polders, zodat
nieuwbouw alleen mogelijk is binnen
de bestaande stedelijke bebouwing.
De reacties op het bouwplan aan
de Visserdijk zijn gemengd. Tien
omwonenden hebben een zienswijze
ingediend omdat ze vinden dat er
te veel woningen komen en dat de

woningen te hoog zijn. Daarnaast
zijn ze tegen het extra verkeer. Aan
de andere kant zijn er omwonenden
die vinden dat de ontwikkelaar en
gemeente goed hebben geluisterd
naar eerdere kritiek en de plannen
daarop hebben aangepast. Zo komen
de nieuwe woningen aan een eigen
doodlopende straat te liggen, die niet
in verbinding staat met het naastgelegen Klein Kruithof.

Wethouder Piet Sleeking vindt dit
soort projecten belangrijk voor de
stad. “Het gaat maar om een klein
aantal woningen, maar wel van een
type waarvoor grote belangstelling is.
We houden rekening met de belangen van omwonenden, maar kunnen
niet elk bezwaar wegnemen. Het
behouden van mensen met hogere
inkomens is uiteindelijk voor de hele
stad van belang."

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”;

Bekendmakingen
ook elektronisch
De gemeenteraad van Dordrecht heeft in december 2017 besloten dat met
ingang van 1 januari 2018 de officiële bekendmakingen van de gemeente
in het elektronisch gemeenteblad worden geplaatst. De officiële bekendmakingen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent
dat, als daar sprake van is, 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 worden uit
oogpunt van de dienstverlening ook gepubliceerd in deze krant.

•	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.

Vaststelling Subsidieregeling interne
jobcoaching Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in
de vergadering van 9 mei 2018 de
'Subsidieregeling interne jobcoaching
Drechtsteden' vastgesteld. Hiermee
is uitvoering gegeven aan het eerder
vastgestelde beleid rondom de ondersteuning van werknemers met een

arbeidsbeperking. De subsidieregeling
richt zich op werkgevers die meer dan
15 werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Deze werkgevers
kunnen subsidie krijgen voor de kosten
van een gekwalificeerde jobcoach die in
dienst is van de betreffende werkge-

ver. Zo kan aan werknemers met een
arbeidsbeperking passende ondersteuning worden geboden om duurzaam
aan de reguliere arbeidsmarkt deel te
nemen. De regeling treedt in werking
op 17 mei 2018 met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2018.
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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
Banzuzi, D
Berends, JFB
Butkiewicz, P
Drinkwaard, BM
Kamimbaya, S
Karatas, F
Kowalska, M
Ligtmans, SC
Masłowska, J
Masłowski, P
Masłowski, W
Meeuwesen, JJ
Mullenders, L
Murza, M
Öz, AM
Özbası, F
Rami Yacoub Amin Mansour
Ras, L
van Riessen, MP
Thompson, BE
van der Veer, P
Verhof, R
Zalewski, AD

Geboren
25-02-1995
06-03-1997
20-09-1996
16-10-1961
02-02-1960
25-07-1997
07-10-1985
03-11-1993
31-08-2013
18-02-2017
01-08-1979
21-07-1962
09-04-1970
07-12-1984
01-04-1995
01-01-1963
05-01-1984
07-07-1991
17-07-1973
04-07-1993
05-12-1986
15-11-1985
18-05-1988

Het laatst in de basisregistratie
personen (BRP) opgenomen adres
is niet meer juist. Een nieuwe
verblijfplaats is bij de gemeente niet
bekend.

Datum uitschrijving
28-03-2018
30-03-2018
14-03-2018
03-04-2018
23-03-2018
23-03-2018
14-03-2018
26-03-2018
14-03-2018
14-03-2018
14-03-2018
23-03-2018
03-04-2018
29-03-2018
14-03-2018
28-03-2018
27-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
14-03-2018
28-03-2018
14-03-2018
27-03-2018

De gemeente heeft na onderzoek de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend

Ruimtelijke Ordening
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 (bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie); de
reden waarom u bezwaar maakt; het
telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent; de datum en uw
handtekening.

Milieubeheer
Z-18-334407
Bekendmaking
wet milieubeheer
Op 12 februari 2018 heeft Nijkamp
Aanneming gegevens ingediend in het
kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Burgemeester en wethouders
van Dordrecht hebben besloten om,
ten behoeve van de locatie gelegen
aan Blaauwweg / Minnaertweg / de
Jagerweg / Leeuwstraat te Dordrecht, in
het belang van de bescherming van het
milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen. Dit voor het lozen van grondwater
afkomstig van een ontwatering. De ontwatering vindt plaats ten behoeve van
het drooghouden van de sleuf. De lozing
vindt plaats van 13 februari 2018 tot
en met 18 mei 2018. Het opleggen van
maatwerkvoorschriften gebeurt op grond
van het bepaalde in artikel 8:42 van de
Wet milieubeheer en het bepaalde in het

"Besluit lozen buiten inrichtingen".
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 - 7708585 kunt u een
afspraak maken.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze
beschikking. Het maken van bezwaar
dient te geschieden door het indienen
van een bezwaarschrift gericht aan de
burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Een bezwaarschrift kan worden
ingediend gedurende een termijn van 6
weken na de datum van verzending van

deze beschikking. Een bezwaarschrift
moet worden ondertekend en dient in
ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- 	een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een
verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening bij de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij
de Voorzitter van de Afdeling
Rechtbank Rotterdam. Deze kan een
voorlopige voorziening treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Algemene Plaatselijke Verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:
• het organiseren van een hobbystoffenbeurs op het Statenplein op 17
juni 2018gemeente Dordrecht Z-18330622
• het houden van een braderie op 9
mei 2018 op het Van Oldenbarneveltplein gemeente Dordrecht Z-18333587
• ontheffing op geluidsnorm Jong Jubal
van 26 mei t/m 22 september 2018
Laan van Londen Dordrecht Z-18332784
• het aanstellen van verkeersregelaars

tijdens de Run-bike-run Smulbosloop
op 10 mei 2018 gemeente Dordrecht
Z-18-334809
• het organiseren van het Cultureel
Foodtruck Festival van 10 t/m15 mei
2018 in het Weizigtpark Weizigtpark
te Dordrecht Z-18-332791
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.

Vastgesteld bestemmingsplan "Partiële herziening regeling parkeren
in bestemmingsplannen Dordrecht"
ter inzage
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ligt tijdens de
openingsuren het door de raad op 9 mei
2018 vastgestelde bestemmingsplan
"Partiële herziening regeling parkeren in
bestemmingsplannen Dordrecht" (NL.
IMRO.0505.BP205Herzparkeren-3001)
met bijbehorende stukken met ingang
van 14 mei 2018 gedurende zes 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. Het
plan kan ook worden ingezien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.
Het bestemmingsplan voorziet in een
aangepaste regeling voor het parkeren.
Dit naar aanleiding van de aanpassing
van de Woningwet waardoor een einde
is gekomen aan de mogelijkheid om
stedenbouwkundige bepalingen in de
Bouwverordening op te nemen.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden
gedurende de beroepstermijn (14 mei
2018 tot en met 25 juni 2018) 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;
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 26 juni 2018. Indien gedu-

rende 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.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Valkhorst, fase 2
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van
artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo
af te wijken van het bestemmingsplan
Leerpark voor het oprichten van 5
woningen met bijbehorende voortuinen
aan de Jan Ligthart ten zuiden van de
panden Jan Ligthartlaan 3 tot en met 11,
welke de bestemmingsgrens overschrijden. De woningen maken deel uit van
het nieuwbouwproject Valkhorst, fase 2.
De aanvraag met ontwerpbesluit
“Woningen Valkhorst, fase 2” (NL.
IMRO.0505.PB023Valkhorst-2001) en
bijbehorende stukken liggen met ingang
van 14 mei 2018 tijdens de openingsuren voor zes weken ter inzage in de hal
van het Stadskantoor, Spuiboulevard
300, te Dordrecht. Het ontwerpbesluit
is ook digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. en op www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen.
Een ieder kan gedurende de termijn
van terinzageligging (tot en met 25 juni
2018) bij het college van burgemeester
en wethouders zienswijzen indienen
over het ontwerpbesluit (adres: College
van burgemeester en wethouders
van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht). Deze zienswijzen dienen
bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van “zienswijze
ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Valkhorst, fase 2". Voor het indienen
van mondelinge zienswijzen dient
tijdig, bij voorkeur uiterlijk 20 juni 2018,
een telefonische afspraak te worden
gemaakt (telefoon 078 - 770 4899).

Bodembescherming
Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming
Onderwerp
De Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid maakt namens Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland bekend dat
zij op grond van artikel 39, tweede lid
Wbb instemt met het saneringsplan
van de locatie van Spuiweg 64-68 te
Dordrecht. Deze locatie is geregistreerd
onder zaaknummer Z-18-330500.
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.
Beroep
Ingevolge artikel 6:4 lid 3 juncto 6:7
juncto 6:8 lid 4 van de Algemene wet
bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet

milieubeheer juncto artikel 2 van bijlage
2: bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak kunnen belanghebbende(n)
gedurende een periode van zes weken
een gemotiveerd beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. De termijn
vangt aan met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd.
Het beroepschrift dient te worden
gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 AE Den Haag.
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.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Unit Juristen, APV en
Ondergrond, T [078] 770 85 85.
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Omgevingsrecht
Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn de volgende aanvraag
om omgevingsvergunning te verlenen
voor de volgende activiteiten:

- donderdag van 08:30 uur tot 19:30
uur
- vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam
van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.

Activiteit: Bouw (vergunning),
planologisch afwijken en uitweg
maken, hebben of veranderen
Voor: het bouwen van 41 woningen
Locatie: Laan van Valk (Valkhorst)
Datum ter inzage: 14 mei 2018

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzage legging
kan een ieder gedurende 6 weken
schriftelijke of mondelinge zienswijzen
inbrengen bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, namens dezen
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 14 mei
2018 tot en met 25 juni 2018 ter inzage
in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300
te Dordrecht. De stukken kunnen worden ingezien met of zonder afspraak:
-	maandag t/m woensdag van 08:30
uur tot 17:00 uur

Hierna zullen wij een definitief besluit
opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Z-18-333852
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders van Dordrecht maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
heeft besloten om aan B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht een omgevingsvergunning te verlenen.
Op 9 april 2018 is de aanvraag voor de
omgevingsvergunning ontvangen voor
het milieuneutraal veranderen van
de inrichting. Het betreft het opslaan
van diermeel. De inrichting is gelegen
aan de ‘s-Gravendeelsedijk 175 te
Dordrecht. 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 8585
kunt u een afspraak maken.
Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit
besluit op grond van de Algemene
wet bestuursrecht een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden.
Dit kan bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300
AA Dordrecht. Het bezwaarschrift
moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam,
adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de reden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na
bekendmaking aan de aanvrager.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het

besluit niet tegen. Heeft men er
veel belang bij dat dit besluit niet
in werking treedt, dan kan een
belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht team B
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige
voorziening (tijdelijke beslissing)
te treffen.
Voor de behandeling van het
verzoek wordt een bedrag aan
griffierecht geheven. Men kan
digitaal een verzoek om voorlopige
voorziening instellen bij genoemde
rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20
procederen/33. Daarvoor heeft u
een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op
de genoemde website staan de
precieze voorwaarden vermeld.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (witte paardenkastanje
(Aesculus hippocastanum))
Locatie: Dubbelsteynlaan West 30
Datum besluit: 01-05-2018

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
Locatie: Boogschutter 55
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nokverhoging
Locatie: Floresstraat 83
Datum besluit: 01-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning Laan
van Braets kavel 5 Dordrecht
Locatie: Laan van Braets kavel 5
Datum besluit: 03-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van de garage deur
naar deur en glas ruit
Locatie: Mahonie 131
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Salvia 15
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het restaureren van het pand
Locatie: Nieuwe Haven 15
Datum besluit: 02-05-2018
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van een inrit
Locatie: Bellevuestraat 1
Datum besluit: 03-05-2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
zeven houtopstanden (7x Fraxinus
Exselsior)
Locatie: Nieuwe Merwedeweg /
Oosthaven
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (gewone es (Fraxinus
excelsior))
Locatie: op het achtererf van Bethlehemplein huisnr. 9, 11 en 13
Datum besluit: 01-05-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (conifeer)
Locatie: Singel 211
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (ruwe berk (Betula pendula))
Locatie: Singel 23
Datum besluit: 01-05-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (2x bruine beuk
(Fagus sylvatica 'Atropunicea'))
Locatie: Spinel 100
Datum besluit: 04-05-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum))
Locatie: Wiardi Beckmanplantsoen
t.h.v. huisnr. 25 en huisnr. 32
Datum besluit: 01-05-2018
Activiteit: Monument
Voor: het verwijderen en vervangen van

de asbesthoudende beplating van de
patio
Locatie: Wijnstraat 163-167
Datum besluit: 01-05-2018
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 –
7708585 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 6 weken:
Activiteit: Aanleg (Uitvoeren werk of
werkzaamheid), Monument
Voor: het van vervangen glas door
isolatieglas
Locatie: Voorstraat 447
Datum besluit: 01-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Boogschutter 55
Datum besluit: 01-05-2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het uitvoeren van een interne
verbouwing
Locatie: Voorstraat 417
Datum besluit: 01-05-2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het gebruiken van grond als parkeerplaats
Locatie: Marconiweg L2904 Dordrecht
Datum besluit: 03-05-2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
zeven houtopstanden (2x linde (Tilia x
europaea), beuk (Fagus sylvatica), 3x
schietwilg (Salix alba) en schietwilg (Salix
alba "Belders"))
Locatie: in het Z.O en N.W van Complex Louter Bloemen grenzend aan
Celsiusstraat
Datum besluit: 01-05-2018
Activiteit: Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Statenplein 37 A
Datum besluit: 02-05-2018
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 isoleren van het dak
Locatie: Heinsiusstraat 18
Datum ontvangst 22-03-2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
00182226
Locatie: Mina Krüseman-erf 26
Datum ontvangst 24-02-2018

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: Aanleg (Uitvoeren werk
of werkzaamheid), Handelen in strijd
met regels RO
Voor: dienstverlening in een pand met
bestemmingsplan detailhandel
Locatie: Oranjestraat 66
Datum ontvangst: 27-04-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Laan van Braets kvl 15
Datum ontvangst: 25-04-2018
Activiteit: Aanleg (Uitvoeren werk of
werkzaamheid), Bouw
Voor: het aanleggen van een in/uitrit
Locatie: Marconiweg L 2904
Datum ontvangst: 30-04-2018
Activiteit: Bouw
Voor: (ver)bouwen en brandveilig gebruik
Locatie: Grevelingenweg 3
Datum ontvangst: 01-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van gevelisolatie en
stucwerk en het vervangen van kozijnen
Locatie: Kromme Zandweg 29
Datum ontvangst: 01-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een warmteoverdrachtstation
Locatie: Merwelanden AA4654
Datum ontvangst: 03-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Regulushof 24
Datum ontvangst: 30-04-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van drie dakkapellen
Locatie: Singel 316
Datum ontvangst: 02-05-2018
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Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van alle oude
kozijnen
Locatie: Sumatrastraat 18
Datum ontvangst: 01-05-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een erfafscheiding
Locatie: Suze Groeneweg-erf 432
Datum ontvangst: 30-04-2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Werkenmondestraat 12
Datum ontvangst: 03-05-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het aanbrengen van isolatie en
vervangen van dakpannen
Locatie: Grotekerksbuurt 10
Datum ontvangst: 03-05-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van 3 dakramen
Locatie: Grotekerksbuurt 5

Datum ontvangst: 03-05-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het aanleggen van een grindpad
Locatie: L 2990
Datum ontvangst: 01-05-2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het isoleren van het dak
Locatie: Vest 127
Datum ontvangst: 03-05-2018
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,
11 mei 2018

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 door 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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