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Wegwerkzaamheden
Als gemeente doen we er alles aan om de lokale wegen in een goede conditie te houden. Daarom werken we bijna het hele jaar
door aan de wegen, van klein tot groot onderhoud. Bij drukke en toegangswegen kan het zijn dat we de werkzaamheden
‘s nachts uitvoeren.
Werken aan het wegdek
Op dinsdag 16 en woensdag 17 juli
vinden er op verschillende locaties
werkzaamheden aan het wegdek
plaats. We brengen op deze locaties
een slijtlaag aan. De werkzaamheden
starten om ongeveer 7.00 uur en zijn
uiterlijk 18.00 uur klaar. Dit geldt voor
alle onderstaande locaties. Per straat
duren de werkzaamheden maximaal
vier uur.
Het gaat om de volgende straten:
• Jan Vethkade
• Viottakade

Onderhoud aan het asfalt
Van maandag 15 tot en met woensdag
17 juli voeren we ‘s nachts op een aantal locaties asfaltonderhoud uit. Deze
werkzaamheden duren van 20.00 uur
tot 6.00 uur. De detectielussen voor de
verkeerslichten en roodlicht camera’s
werken niet meer. Daarom moeten we
het asfalt op deze locaties vervangen.

• Frans Lebretlaan
• Maasstraat voetpad langs Wantij
• Middelweg 3 bruggen
• Schenkeldijk boven
• Sikkelstraat helling naar Noordendijk
• Noordendijk tussen Ploegstraat-Bildersteeg
• Groenezoom tussen rotonde Groenezoom en Loswalweg
• Dubbelmondepark ter hoogte van
de school
• Rijksstraatweg tussen Keerweer en
Wieldrechtse Zeedijk
• Oude Veerweg

Tijdens de werkzaamheden kan er
enige geluidsoverlast ontstaan.
Het gaat om de volgende kruisingen:
• Provincialeweg - Rechte Zandweg Vissersdijk
• Kruising Hugo van Gijnweg – Spirea Laan der Verenigde Naties
• Kruising Brouwersdijk - Krispijnseweg

• Van Elzelingenweg
• Zeedijk tussen Meeuwenseweg en
Schenkeldijk
Verkeersmaatregelen
Per straat geldt er een parkeerverbod
tijdens de dag van de werkzaamheden. We vragen omwonenden om
auto’s ergens anders te parkeren om
schade te voorkomen. Tijdens de
werkzaamheden wordt het verkeer
begeleid door verkeersregelaars.
Bij slecht weer worden de
werkzaamheden uitgesteld.

Verkeersmaatregelen
De Hugo van Gijnweg (richting
centrum) en de Brouwersdijk (richting Krispijnseweg) zijn tijdens de
werkzaamheden afgesloten. Er wordt
hiervoor een omleiding ingesteld. De
Provincialeweg blijft wel bereikbaar.
Verkeersregelaars begeleiden daar het
verkeer.

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: het houden van een promotieactie van Jacobs Douwe Egberts
op 21 juli 2019
Locatie: Achterom
Datum besluit: 2 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355253
Omschrijving: informatiestandplaats
Milka op 4 augustus 2019
Locatie: Achterom
Datum besluit: 2 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355701
Omschrijving: het exploiteren van een
slijterij
Locatie: Damplein 13
Datum besluit: 2 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-353673

Omschrijving: het organiseren van een
braderie op 20 juli 2019 van 10.00 uur
tot 17.00 uur
Locatie: Gemeente Dordrecht
Datum besluit: 5 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355082
Omschrijving: het houden van het
Zomer Park Feest op 7 juli 2019 in het
Wielwijkpark
Locatie: Gemeente Dordrecht
Datum besluit: 3 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355595
Omschrijving: het organiseren van Big
Rivers van 5 juli 2019 tot en met 14 juli
2019
Locatie: Binnenstad Gemeente
Dordrecht
Datum besluit: 2 juli 2019

Zaaknummer: Z-19-352716
Omschrijving: het wijzigen van de
drank- en horecavergunning in verband
met toevoegen terrassen
Locatie: Groothoofd 8
Datum besluit: 4 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-349254
Omschrijving: het exploiteren van een
terras
Locatie: Groothoofd 8
Datum besluit: 4 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-349247
Omschrijving: het exploiteren van een
tijdelijk terras
Locatie: Groothoofd 8
Datum besluit: 4 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-354513

Omschrijving: exploitatievergunning en
gedoogverklaring verstrekken softdrugs
Locatie: Vismarkt 2
Datum besluit: 2 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-352249

ders óf de burgemeester, Postbus 8,
3300 AA Dordrecht.

Omschrijving: vergunning horeca- of
slijtersbedrijf Model A
Locatie: Wijnstraat 153
Datum besluit: 4 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-352474

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.

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 wethou-

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.

Ruimtelijke Ordening
Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer’ ter inzage
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ligt tijdens de
openingsuren het door de raad op 25 juni
vastgestelde bestemmingsplan ‘3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer’ (NL.
IMRO.0505.BP190Herzkeerweer-3301)
met bijbehorende stukken met ingang
van 15 juli 2019 gedurende zes weken
voor iedereen ter inzage in de hal van
het Stadskan-toor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht. Het ontwerpbestemmingsplan
is tevens in te zien via de website www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen.

Op de locatie Keerweer wil de ondernemer een nieuw bedrijfspand oprichten.
Het huidige bestemmingsplan laat
bedrijfsbebouwing op twee bouwvlakken
(samen 1.100m2) toe, voorgesteld wordt
een bouwplan op 1 bouwvlak (850m2).
Dit is in strijd met het huidige bestemmingsplan Dordtse Kil d.d 24 juni 2013.
Voorgesteld wordt het huidige bestemmingsplan te wijzigen. Hiertoe is het bestemmingsplan “3e herziening Dordtse
Kil II, locatie Keerweer” opgesteld. Dit
bestemmingsplan betreft uitsluitend
een aanpassing van het bouwvlak. Plan
is afgestemd met de omgeving en deels
aangepast op verzoek van de bewoners
van het belendende perceel.

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

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad geen
wijzigingen in het ontwerp aangebracht.

Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot en met 26 augustus 2019
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (Postbus 20019, 2500 AE Den
Haag).
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 27 augustus 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.
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Milieu
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het kader
van het activiteitenbesluit milieubeheer
hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Keerweer 46 Dordrecht
Locatie: Keerweer 46 te
DORDRECHT
Datum ontvangst: 24 juni 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-355901.
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.
Gemeente Dordrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit

Omgevingsvergunningen (vervolg)
milieubeheer Planckstraat 76 te
DORDRECHT
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende melding in het kader
van het activiteitenbesluit milieubeheer
hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Planckstraat 76 Dordrecht
Locatie: Planckstraat 76 te
DORDRECHT
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-349854.
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.

Omgevingsrecht
Gemeente Dordrecht , ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Laan der Verenigde Naties
n.n.b. Dordrecht
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerpbesluit ter inzage
Aanvraag:
Z-18-341964
Activiteit(en):
• Bouw
• Reclame
• Inrit/Uitweg
• Milieu (vergunning)
Locatie: Laan der Verenigde Naties
n.n.b. Dordrecht
Datum verzonden: 5 juli 2019
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere

ter zake zijnde stukken liggen van 15
juli 2019 tot en met 16 augustus ter
inzage. De stukken kunnen worden
ingezien in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, op
maandag, woensdag en vrijdag van
9.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdag
en donderdag van 14.00 uur tot 19.30
uur.
Zienswijzen
Vanaf de dag van de terinzagelegging
kan eenieder 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.
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.

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

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 een dakopbouw
Locatie: Chico Mendesring 300
Datum besluit: 24 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen reclame tegen de
gevel
Locatie: Merwedestraat 48 H
Datum besluit: 26 juni 2019
Activiteit: Bouw

Voor: het aanbrengen van gevelisolatie
en nieuwe kunststofkozijnen
Locatie: Kromme Zandweg 29
Datum besluit: 1 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het vernieuwen van het spoor
Locatie: Merwelanden 63
Datum besluit: 1 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een woonwagen
Locatie: Heelalstraat 6D en naast
6B
Datum besluit: 2 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de dakpannen
van de woning
Locatie: Blekersdijk 75
Datum besluit: 4 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het pand
Locatie: Van den Broek-erf 30
Datum besluit: 3 juli 2019

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

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het aanbrengen van een uitbouw
aan het hoofdgebouw
Locatie: Weegschaal 53
Datum besluit: 2 juli 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ten behoeve van
het plaatsen van een klein terras
Locatie: Admiraalsplein 1
Datum besluit: 2 juli 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: wijzigen gebruik van een deel van
het pand voor detailhandel
Locatie: Wijnstraat 153
Datum besluit: 2 juli 2019
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het wijzigen van het bestemmingsplan
Locatie: Vriesestraat 84
Datum besluit: 4 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het aanbouwen van een serre aan
de achterkant van het monumentale
pand
Locatie: Prinsenstraat 39
Datum besluit: 1 juli 2019
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Voorstraat 417
Datum besluit: 4 juli 2019
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van een handelsreclame en het wijzigen van de pui van
een deur naar een schuifdeur
Locatie: Grote Markt 75
Datum besluit: 2 juli 2019
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden (een Fraxinus excelsior
“Westhof’s glorie” (gewone es) en een
(Fagus sylvatica “Atropun icea” (bruine
beuken))
Locatie: Park Dubbelsteyn
Datum besluit: 25 juni 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Bloemstraat 7
Datum besluit: 1 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuw
opslaggebouw
Locatie: Keerweer 62
Datum besluit: 1 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een inbouwpakket in een casco opgeleverde ruimte
Locatie: Leerparkpromenade 320
Datum besluit: 1 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van nieuwbouw
Martha Flora en woningen
Locatie: Magnoliastraat Dordrecht,
kad. Dubbeldam A 5139
Datum besluit: 2 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op
het platte dak van de woning
Locatie: Blekersdijk 34
Datum besluit: 2 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van 3 ééngezinswoningen tot 5 appartementen
Locatie: Heysterbach/Oudelandstraat
Datum besluit: 5 juli 2019
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een verkeersbrug
Dubbelsteynlaan
Locatie: Dubbelsteynlaan Oost
Datum ontvangst: 8 februari 2019
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (een Labumum watereri
(gouden regen))
Locatie: Spuiweg
Datum besluit: 1 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van een woning in
twee zelfstandige woningen
Locatie: Riouwstraat 60
Datum ontvangst: 26 juni 2019

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningsvrij hebben verklaard:

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen en opsplitsen van
een woning
Locatie: Prinsenstraat 45
Datum ontvangst: 27 juni 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de benedenwoning tot woonhuis
Locatie: Helmersstraat 25
Datum ontvangst: 28 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van geluidsschermen
4-6 ter realisatie project “Reconstructie
aansluiting A16-N3”
Locatie: reconstructie aansluiting
A16-N3
Datum ontvangst: 28 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een geluidsscherm 3 ter realisatie van het project
“Reconstructie aansluiting A16-N3”
Locatie: reconstructie aansluiting
A16-N3
Datum ontvangst: 28 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een geluidsscherm 2 ter realisatie van het project
“Reconstructie aansluiting A16–N3”
Locatie: reconstructie aansluiting
A16-N3
Datum ontvangst: 28 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de dakpannen
van de woning
Locatie: Blekersdijk 75
Datum ontvangst: 28 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een schutting
Locatie: Marthinus Steynstraat 88
Datum ontvangst: 29 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 6 zonnepanelen
op het dak van het huis
Locatie: Stooplaan 42
Datum ontvangst: 29 juni 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Joke Smit-erf 115
Datum ontvangst: 1 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het slopen van een bouwwerk en
het bouwen van een bijgebouw
Locatie: Haringvlietstraat 22
Datum ontvangst: 2 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van 6 zonnepanelen
op het dak van de woning
Locatie: Hofstraat 4
Datum ontvangst: 2 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: melding brandveilig gebruik
Locatie: Tolbrugstraat Landzijde 6
Datum ontvangst: 3 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de begane
grondvloer
Locatie: Albertine Agnesstraat 2
Datum ontvangst: 3 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van een glazen
balustrade in de voorgevel op de eerste
verdieping alsmede het realiseren van
een dakterras aan de achterzijde van de
woning
Locatie: Oudendijk 118 B
Datum ontvangst: 3 juli 2019
Activiteit: Bouw
Voor: het installeren van Softs Point op
de voorgevel
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Locatie: Albert Schweitzerplaats 25
Datum ontvangst: 4 juli 2019

Locatie: Zuidendijk 302
Datum ontvangst: 28 juni 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning met
bijgebouwen
Locatie: Overkerk 82
Datum ontvangst: 4 juli 2019

Activiteit: Bouw, Kap
Voor: het realiseren van 2 appartementen en een winkelruimte
Locatie: Vriesestraat 92
Datum ontvangst: 30 juni 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het optoppen van 3 bergingsblokken
Locatie: Provincialeweg 70
Datum ontvangst: 4 juli 2019

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het uitvoeren van een renovatie
Locatie: Nieuwe Haven 32 A
Datum ontvangst: 4 juli 2019

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een opbouw
Locatie: Selma Lagerlöf-erf 198
Datum ontvangst: 4 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het omzetten van winkelruimte
naar woonruimte
Locatie: Wijngaardstraat 1
Datum ontvangst: 3 juli 2019
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het restaureren van de boerderij
ten behoeve van een wijnmakerij

Datum ontvangst: 4 juli 2019
Activiteit: Monument
Voor: het repareren van het dak
Locatie: Voorstraat 363 A
Datum ontvangst: 3 juli 2019

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
12 juli 2019

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.

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van een ledscherm
op een bedrijfspand / showroom
Locatie: Mijlweg 27
Datum ontvangst: 1 juli 2019

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.

Activiteit: Bouw, Sloop
Voor: het verbouwen en slopen van een
rijksmonument
Locatie: Nieuwe Haven 31
Datum ontvangst: 30 juni 2019

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.

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (1 wilg, 2 coniferen en 1
prunus)
Locatie: Torenstraat 6
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