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Intocht Sinterklaas

Haalbaar en betaalbaar
aardgasvrij wonen
De energietransitie, het is een
onderwerp waar je nauwelijks
omheen kunt als je een krant
openslaat of een avondje TV
kijkt. Je zou er zomaar onrustig
van worden. Dat is begrijpelijk,
maar niet nodig. In de Drechtsteden-regio gaan we voor een
zorgvuldige aanpak en lopen
we niet te hard van stapel. We
nemen alleen maatregelen, als
we er zeker van zijn dat die
maatregelen ook in 2050 nog
een goede keuze zijn.

Op zaterdag 17 november varen de boten ‘Pakjesboot 78, 40 en nummer 29 (nieuw dit jaar) met de Pietenband’ weer
de haven van Dordrecht binnen. Sinterklaas en zijn Pieten worden hier hartelijk ontvangen door burgemeester Wouter
Kolff en marching band Prins Willem van Oranje.

Alle woningen en gebouwen in Nederland moeten in 2050 aardgasvrij
zijn. De gemeenten in de Drechtsteden onderzoeken hiervoor eerst
wat voor elke wijk de beste oplossing
is, als alternatief voor aardgas. Joey
Reedijk, programmanager voor de
energietransitie in de Drechtsteden
geeft aan: "We willen schone en
duurzame energie op een haalbare
en betaalbare manier voor iedereen.
Mensen mogen niet de dupe worden
van hoge energiekosten."

De Sint maakt na aankomst samen met zijn Pieten een ronde door het centrum van Dordrecht met als hoogtepunt een spectaculair feest op het Scheffersplein. Op het Scheffersplein wordt Sinterklaas muzikaal ontvangen door een gezellig Pietenorkest.
Het programma en de route:
• 11.30 uur start voorprogramma in de haven;
• 12.00 uur aankomst van de Pakjesboot met Sinterklaas en zijn Pieten;
• 12.45 uur vertrek sinterklaasstoet vanuit de haven naar “het Sinterklaasplein” (Scheffersplein);
• 12.45 uur start programma op “het Sinterklaasplein”;
• 13.15 uur aankomst Sinterklaas en zijn Pieten op “het Sinterklaasplein”;
• 14.00 uur einde programma.

Welke oplossing is haalbaar
en betaalbaar?
Bij het onderzoek naar de beste
oplossing zijn verschillende partijen betrokken, waaronder HVC, netbeheerder
Stedin en de woningbouwcorporaties.
"Uiterlijk in 2021 weten we per wijk welke oplossingen het meest haalbaar en
betaalbaar zijn", vertelt Reedijk. "Tegen
die tijd hebben we hopelijk ook meer
duidelijkheid over de financiële bijdrage
van het Rijk. In samenspraak met inwoners en andere betrokkenen maken
we vervolgens samen met de gemeente
voor iedere wijk een plan om de beste
oplossing in de praktijk te brengen."
Wat kunt u doen?
Voor inwoners geldt in zeker zin hetzelfde als voor de regio. Het is verstandig
om uw tijd te nemen en voor zekere
maatregelen te gaan. Bij de vervanging
van uw gaskookplaat kunt u bijvoorbeeld kiezen voor elektrisch koken en
zo uw keuken alvast aardgasvrij maken.
Ook het isoleren van uw woning is een
zinvolle maatregel. Het Energieloket
Drechtsteden kan u over dit soort keuzes adviseren.
Meer weten?
Kijk op www.drechtstedenenergie.nl.
Of lees de antwoorden op veel gestelde
vragen over wonen zonder aardgas op
www.drechtsteden.nl/energieakkoord.

Eigen bijdrage Wmo verandert
Met ingang van 1 januari 2019 veranderen de landelijke regels voor de
eigen bijdrage voor het ontvangen
van de Wmo-voorzieningen (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning).
Dit heeft ook gevolgen voor inwoners met Wmo-voorzieningen in de
Drechtsteden. Vanaf januari 2019
betaalt u maximaal 17,50 euro per
vier weken als eigen bijdrage. Veel
Wmo-klanten betalen nu een eigen
bijdrage die lager is dan €17,50.
Dit komt doordat dit bedrag de afgelopen jaren verlaagd was. Vanaf
1 januari sluit de Sociale Dienst
Drechtsteden aan bij de landelijke
regels.

Ook voor de eigen bijdrage voor de
koopvoorzieningen (woning- of
auto-aanpassingen) wijzigt. Vanaf 1
januari 2019 vervalt de maximering
van 39 perioden. U betaalt de eigen
bijdrage totdat de kostprijs bereikt is,
of totdat u de voorziening niet meer
gebruikt. Als u deze voorziening voor 1
januari 2019 kreeg, blijft de maximering van 39 perioden gelden.
Vergoeden
Veel zorgverzekeraars vergoeden de
eigen bijdrage vanuit de aanvullende
zorgverzekering. Vraag hiernaar bij
uw zorgverzekeraar. Heeft u een laag
inkomen en wordt uw eigen bijdrage

niet uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere
bijstand voor de eigen bijdrage. Kijk
hiervoor op www.socialedienstdrechtsteden.nl/aanvragenbijzonderebijstand.
Vragen?
Op www.socialedienstdrechtsteden.
nl/eigenbijdrage vindt u een overzicht
van vragen met antwoorden rondom
de eigen bijdrage CAK. Staat u vraag
er niet tussen? Neem dan contact op
met onze klantenservice. Kijk voor de
contact mogelijkheden op www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact.

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.

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”.

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

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
voortaan 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.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
-	Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Planetenlaan ter hoogte van huisnummer 170;
-	Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Vredenburg ter hoogte van huisnummer 104;
-	Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Chris J. Walsonstraat ter hoogte van de zijgevel van
Groenedijk 41 (direct naast de reeds
aanwezige laadpaal);
- 	Uitbreiden parkeerverbod Vissersdijk;
- 	Aanwijzen van een algemene
gehandicaptenparkeerplaats op de
Thorbeckeweg ten zuidwesten van
huisnummer 302.

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. Graag 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.

Basisregistratie personen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
heeft op 30 oktober 2018 de regels
gegevensverstrekking basisregistratie
personen Dordrecht (eerste wijziging)
vastgesteld.
Het besluit is vanaf de eerste dag na de
bekendmaking op www.officielebekend-

makingen.nl van kracht. De stukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking gedurende 6 weken tijdens de
openingstijden ter inzage in de centrale
hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard
300 te Dordrecht. Voor meer informatie
over dit besluit kunt u contact opnemen
met het cluster Dienstverlening, Team
O&O, telefoonnummer 14078.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving ontwerp-beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning
vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
Activiteit: Brandveilig gebruik
Voor: het realiseren van een woongebouw
Locatie: De Jagerweg 54
Type: Uitgebreid
Inzage
De aanvraag, de ontwerp-beschikking,
en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 8 november 2018 gedurende
zes weken ter inzage op het stadskantoor van de gemeente Dordrecht tot
uiterlijk 20 december 2018.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking
en de bijbehorende stukken zijn in te
zien op het stadskantoor gemeente
Dordrecht.
Zienswijzen
Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen
worden ingebracht. Zij moeten worden
gericht aan ons college en worden
verzonden aan gemeente Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
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 ontwerp-beschikking, de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen en men belanghebbende
is.
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure

Beleidsregels Deelfietsen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
heeft op 30 oktober 2018 de wijziging
van de beleidsregels Deelfietsen Dordrecht (eerste wijziging) vastgesteld.
Het besluit is vanaf 17 november 2019
van kracht.
De wijziging op de beleidsregels Deelfietsen Dordrecht (eerste wijziging) is op
afspraak tijdens kantooruren in te zien

op het Stadskantoor, Spuiboulevard 300
te Dordrecht.
Voor meer informatie of het maken
voor een afspraak over de wijziging van
de beleidsregels Deelfietsen Dordrecht
(eerste wijziging) kunt u contact
opnemen met P.J.M Vissers, telefoon
(078) 770 49 38 of per mail
pjm.vissers@dordrecht.nl.

Standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft per 1 januari 2019 t/m 31
december 2019 aan de heer Hoek een
standplaatsvergunning verleend. Het
gaat om een standplaatsvergunning
met aardappelen, groenten en fruit
op het Nassauplein (op de woensdag
ochtend van 08.00 t/m 13.00 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
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.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:

Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het uitbreiden van Karwei bouwmarkt
Locatie: Vissersdijk Beneden 60
Datum besluit: 8 november 2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een erfafscheiding
Locatie: Chico Mendesring 430
Datum besluit: 7 november 2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
vier houtopstanden (twee Populus
x canadensis ‘Robusta’ (gewone
populier) en twee Acer saccharinum
(zilveresdoorn)
Locatie: Van der Zaanstraat 1
t/m 17, openbaargroen achter de
woningen
Datum besluit: 5 november 2018

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik als bedrijf
anders dan toegestaan in het bestemmingsplan
Locatie: Merwedestraat 48 H
Datum besluit: 9 november 2018

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijziging van het
gebruik van detailhandel naar horeca
Locatie: Korte Breestraat 16
Datum besluit: 8 november 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) 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.

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Locatie: Kastanjelaan 8
Datum besluit: 7 november 2018

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: Bouw
Voor: het veranderen van de voorgevel
Locatie: Mina Krüseman-erf 80
Datum besluit: 7 november 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de kozijnen
Locatie: Marthinus Steynstraat 3
Datum besluit: 9 november 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van hwa’s
Locatie: Statenplein 37 A
Datum besluit: 7 november 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nokverhoging met dakkapellen
Locatie: Spieghelstraat 20
Datum besluit: 7 november 2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het oprichten van een appartementengebouw
Locatie: Vest 124
Datum besluit: 8 november 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning aan de Zuidendijk 194
Locatie: Zuidendijk 194
Datum besluit: 7 november 2018

Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een hekwerk
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 7
Datum ontvangst 16 oktober 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: Bouw
Voor: het aanpassen van de woning
Locatie: Helmersstraat 1
Datum ontvangst: 02 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van het pand
Locatie: Callistolaan 2
Datum ontvangst: 6 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van het keukenraam door een nieuw raamkozijn
Locatie: Chico Mendesring 416
Datum ontvangst: 5 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het versterk van 15 balkons door
middel van koolstoflijmwapening
Locatie: Diepenbrockweg 148
Datum ontvangst: 6 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het transformeren van het kantoorgebouw tot woongebouw
Locatie: Johan de Wittstraat 25
Datum ontvangst: 7 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het uitvoeren van een inpandige
verbouwing
Locatie: Noordendijk 9
Datum ontvangst: 8 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het verbeteren van de dekking van
het mobiele netwerk
Locatie: Oranjepark
Datum ontvangst: 8 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het herbouwen van een deel van
de fietsbrug A16
Locatie: Rijksweg A16, aansluiting
A16-N3
Datum ontvangst: 9 november 2018
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het renoveren/verbouwen van de
achtergevel
Locatie: Grotekerksbuurt 22
Datum ontvangst: 7 november 2018
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening en het verplaatsen van een
toegangsdeur
Locatie: Achterom 9
Datum ontvangst: 5 november 2018
Activiteit: Inrit/Uitweg,
Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het aanleggen van een inrit
Locatie: Iepenlaan 39
Datum ontvangst: 8 november 2018
Activiteit: Monument
Voor: het wijzigen van het bestemmingsplan
Locatie: Vrieseplein 15
Datum ontvangst: 8 november 2018
Activiteit: Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening aan de gevel

Locatie: Kamerlingh Onnesweg 44
Datum ontvangst: 9 november 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,
16 november 2018

Colofon
Redactie Afdeling Communicatie,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl,
Eindredactie: Hamid Amaziane

Omgevingsvergunningen

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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