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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.
Meldt u aan voor de e-mailservice
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 “locatiespecifieke bekendmakingen”
én “algemene bekendmakingen”;
•	Stap 5: controleer uw gegevens
en klik op “aanmelden
e-mailservice”.

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 dienstverlening
ook gepubliceerd in deze krant.

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
van de onderstaande personen te wijzigen. Zij wonen niet meer op het adres waarop zij in de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Naam
Ahmetovic, B
Donders, KCHC
van Hoeven, DWA
Noordzij, B
Poleij, W
Sijken, CF
Versluis, JN
Virginia, SF

Geboren

Datum uitschrijving

08-01-1960
04-07-1987
07-08-1968
22-02-1971
14-04-1962
27-12-1989
05-12-1960
16-06-1979

19-06-2018
30-05-2018
19-06-2018
26-04-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018

Wat is er gewijzigd?
De gemeente heeft bij deze personen de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend
Deze personen staan niet meer geregistreerd als inwoner van Nederland.
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. Dien uw bezwaarschrift in binnen

zes weken na de dag van deze bekendmaking.
Digitaal bezwaar
Op www.dordrecht.nl vindt u meer
informatie over het digitaal indienen van
een bezwaarschrift. Vul als zoekterm
‘bezwaar indienen’ in. U hebt voor het
digitaal indienen van een bezwaarschrift
DigiD nodig.
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
In uw bezwaarschrift moet het volgende
staan: uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie meesturen); de reden waarom u bezwaar
maakt; de datum en uw handtekening
en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

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.

Algemene Plaatselijke Verordeningen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: het houden van Rrrollend
Dordrecht op 27, 28 en 29 juli 2019 op
het Otto Dickeplein
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 26 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-337329

Datum besluit: 26 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-338057
Omschrijving: ontheffing openingstijden
in verband met Open Tennistoernooi op
15 augustus 2018
Locatie: Laan van Londen 1600
Datum besluit: 26 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-338062

Omschrijving: ontheffing verstrekken
van alcoholhoudende drank tijdens Pasar Malam van 12 t/m 15 augustus 2018
op het Statenplein/Sarisgang
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 26 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-336792

Omschrijving: ontheffing openingstijden
in verband met Open Tennistoernooi op
16 augustus 2018
Locatie: Laan van Londen 1600
Datum besluit: 26 juli 2018
Zaaknummer: Z-18-338064

Omschrijving: ontheffing openingstijden
in verband met Open Tennistoernooi op
14 augustus 2018
Locatie: Laan van Londen 1600

Bezwaar
Wanneer 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.

Bodembescherming
Kennisgeving Ontwerpbeschikking
Wet bodembescherming
Onderwerp
De Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid maakt namens het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht bekend dat zij
op grond van de artikelen 14 en 15
van het Besluit uniforme saneringen
(BUS) artikel 39c, tweede lid van de
Wet bodembescherming (Wbb) heeft
ingestemd met de resultaten van de
sanering en op grond van artikel 39d,
derde lid van de Wbb instemt met het
nazorgplan van de locatie Toulonselaan
88-90 te Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-18-336780
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

zijn de stukken elke werkdag van 9.00
uur tot 16.00 uur in te zien. 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 belanghebbende(n) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Dit
moet gebeuren binnen zes weken vanaf
de dag waarop het besluit verzonden is
aan de aanvrager, onder vermelding van
“Bezwaar Wbb” in de linkerbovenhoek
van enveloppe.
Het bezwaar dient u te
richten 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.
Tevens kunt u bij de
Voorzieningenrechter van

de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State een voorlopige voorziening vragen 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, tel. (078) 770 85 85.

WAaR gOoI iK Dit wEg?
Het oude zwembadje hoort bij het restafval.
Was je al van plan om naar het afvalbrengstation te gaan,
dan kun je hem ook daar inleveren.
Vragen? hvcgroep.nl

Omgevingsrecht
Z-18-337173
Kennisgeving aanvraag
omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
maakt bekend dat het in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag op 21 juni
2018 voor een omgevingsvergunning
heeft ontvangen van Eurogrit B.V. Het
betreft het verbreden van het huidige

grondstoffenpakket.
Locatie: Kilkade 30
Z-18-337826
Kennisgeving beschikking
Omgevingsvergunning
Beperkte Milieutoets (OBM)
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders van Dordrecht maakt
bekend dat het in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht

heeft besloten om aan Albreco B.V. een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen.
Op 4 juli 2018 is de aanvraag voor de
omgevingsvergunning beperkte milieutoets ontvangen voor het installeren
van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen
van minder dan 70 kW dat is gelegen
binnen een interferentiegebied ten
behoeve van de woning aan de Laan
van Braets kavel 22 te Dordrecht.
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantoor-

uren 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
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Zij treedt in werking met ingang
van de dag na de bekendmaking.
Binnen zes weken met ingang van de
dag na de bekendmaking kan bezwaar
worden aangetekend bij burgemeester
en wethouders van Dordrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst

de werking van de beschikking niet.
Hebt u er belang bij dat de werking
van deze beschikking wordt geschorst?
Dan kan om een voorlopige voorziening
worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort
indien op het verzoek om voorlopige
voorziening daartoe is beslist door de
Voorzieningenrechter.
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Algemene Biesboschverordening
Het Algemeen Bestuur van het
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is voornemens de Algemene
Verordening, houdende regels ten
aanzien van water, land, recreatie en
natuur in de Biesbosch, te wijzigen.
De wijzigingen hebben voornamelijk
betrekking op het verbeteren van de

mogelijkheid tot handhaving van de
verordening.
Het wijzigingsbesluit en de volledige
tekst van de verordening waarin de
wijzigingen zichtbaar zijn liggen ter
inzage van vrijdag 10 augustus tot
en met vrijdag 21 september 2018.

Alvorens deze verordening wordt vastgesteld is er gedurende deze periode
en dus tot en met uiterlijk vrijdag
21 september 2018 gelegenheid uw
inspraakreactie te geven.

ning waarin de wijzigingen zichtbaar
zijn aan op www.np-debiesbosch.nl,
onder de kop ‘organisatie’ en u kunt
deze inzien op de gemeentehuizen van
Dordrecht, Drimmelen en Werkendam.

U treft het ontwerp wijzigingsbesluit
en de volledige tekst van de verorde-

U kunt uw reacties inzenden aan het

secretariaat van het Parkschap, t.a.v.
mevr. J.T. Kalle, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van drie dakkapellen
Locatie: Singel 316-318
Datum besluit: 17 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Amerstraat 2
Datum besluit: 23 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van de carport
Locatie: Campanula 3-28
Datum besluit: 23 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de deur
Locatie: Donker Duyvisweg 45
Datum besluit: 24 juli 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het bouwen van een aanbouw
Locatie: Singel 211
Datum besluit: 16 juli 2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van een in/uitrit en
een nieuw parkeerterrein
Locatie: Marconiweg L 2904
Datum besluit: 23 juli 2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningsvrij verklaard hebben:
Activiteit: Bouw
Voor: het uitvoeren van schilderwerk
Locatie: Schuitenmakersstraat 30
Datum besluit: 24 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een schuur met
overkapping
Locatie: Wilgewinde 23
Datum besluit: 24 juli 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (1 berk)
Locatie: Burgemeester Beelaertspark 125
Datum besluit: 24 juli 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 zes
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
voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij besloten hebben de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van zes weken:
Activiteit: Bouw
Voor: verwijderen van het asbest dak
van de garage en vervangen door nieuwe beplating
Locatie: Anna Paulownastraat 15
Datum besluit: 23 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een markies
Locatie: Bagijnhof 72
Datum besluit: 24 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van een kantoor naar
een woning
Locatie: Jacob Catsstraat 81
Datum besluit: 24 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Locatie: Nijenstein 62
Datum besluit: 24 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een overdekt
trainingsbad
Locatie: Spinel 100
Datum besluit: 24 juli 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een tuinhuisje en
het inrichten van een moestuin
Locatie: Reggestraat ong.
Datum besluit: 24 juli 2018
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Dubbelsteynlaan West 86
Datum besluit: 25 juli 2018
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een inrit
Locatie: Noordhoveweg 2a
Datum besluit: 26 juli 2018
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen voor

een omgevingsvergunning hebben
ingetrokken:
Activiteit: Bouw, Nazorg
stortplaatsen
Voor: het opnieuw optrekken van dubbel
woonhuis
Locatie: Marthinus Steynstraat 3
Datum ontvangst: 25 april 2018
Activiteit: Flora en Fauna, Kap, Weg
aanleggen of veranderen
Voor: het kappen, het maken van een
inrit/uitweg en het handelen met
gevolgen voor beschermde plant- en
diersoorten.
Locatie: Vissersdijk 38
Datum ontvangst: 21 juni 2018
Ingediende aanvragen voor 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 bouwen van een autobedrijf
Locatie: Mijlweg 25
Datum ontvangst: 20 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van een raamkozijn
in de buitengevel
Locatie: Hellingen 21
Datum ontvangst: 23 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het versterken van de galerijvloeren
Locatie: Kranenburgstraat 4-74
Datum ontvangst: 23 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het verlengen van de schuur
Locatie: Van den Broek-erf 311
Datum ontvangst: 23 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een balkon op de
eerste etage
Locatie: Bankastraat 158
Datum ontvangst: 24 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Zeedijk 1
Datum ontvangst: 25 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Nijhofflaan 8
Datum ontvangst: 26 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Prattenburg 126
Datum ontvangst: 26 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van dakvensters
Locatie: Van Baerleplantsoen 18
Datum ontvangst: 26 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de indeling van 1
naar 2 woningen
Locatie: Visstraat 9 A

Datum ontvangst: 26 juli 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Wilgewinde 34
Datum ontvangst: 27 juli 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van 5 units voor
daklozen
Locatie: Kerkeplaat O 6696
Datum ontvangst: 20 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het onderhouden van dakbeschot,
dakpannen, lood- en zinkwerk
Locatie: Sint Jorisweg 50
Datum ontvangst: 20 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het herstellen van balklaag 1e
verdiepingsvloer en maken trapgat
Locatie: Visstraat 7
Datum ontvangst: 21 juli 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: verbouwing voormalig praktijklokaal tot woonbestemming
Locatie: Timorstraat 7 B
Datum ontvangst: 24 juli 2018
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het nieuw plaatsen en vervangen
van diverse bewegwijzeringsitems
Locatie: Baanhoekweg 25
Datum ontvangst: 23 juli 2018
Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning) (Uitgebreid)

Voor: aanvraag omgevingsvergunning
brandveilig gebruik
Locatie: Steegoversloot 56
Datum ontvangst: 19 juli 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (17 bomen)
Locatie: Oranjelaan, ten westen
van nummer 1
Datum ontvangst: 23 juli 2018
HUISVESTINGSVERORDENING
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen voor een
onttrekkings- en splitsingsvergunning
hebben ontvangen:
Voor: het splitsen in twee appartementsrechten
Locatie: Brouwersdijk 82
Datum ontvangst: 23 juli 2018
Voor: het onttrekken van woonruimte
ten behoeve van een andere functie
Locatie: Venuslaan 1
Datum ontvangst: 25 juli 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 bekendgemaakt in deze krant.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen
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Welstands- en Monumentencommissie
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet worden
getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk van het
gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende instanties zijn de
grote en kleine Welstands- en Monumentencommissie. De grote (voltallige)
commissie behandelt in principe de aanvragen van complexere bouwplannen;
van beschermde monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten en
bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezichten vallen. Tenzij het om
eenvoudige plannen gaat, zoals hierboven omschreven. De kleine commissie
toetst eenvoudige plannen, zoals:
• reclameaanvragen;
•	plannen voor kleine wijzigingen (ook in beschermd stadsgezicht),
bijvoorbeeld
- van een niet monumentale winkelpui;
- wat grotere dakingrepen maar binnen de regels van het dakenlandschap;
-	wijzigingen die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en geen monumentale waarde aantasten;
•	kleine wijzigingen aan monumenten (op aangeven Monumentenzorg).
	Kleine bouwwerken die passen binnen de criteria in de Welstandsnota worden
ambtelijk afgedaan, door de secretaris van de commissie.
Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van
het Stadskantoor. De agenda wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand.
Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de
verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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