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Inleveren kerstbomen
bij u in de buurt
Als de feestdagen voorbij zijn, gaat
ook de kerstboom weer de deur uit.
Gemeente Dordrecht heeft in de stad
21 speciale inleverpunten voor kerstbomen. In elke wijk is er een aantal
plekken waar u de kerstboom kunt
inleveren.

naar het afvalbrengstation van HVC aan
de Baanhoekweg 8-12 brengen.

Zaterdag 9 januari tussen 11.00 en 15.00
uur kunt u uw kerstboom inleveren. De
inleverpunten voor oude kerstbomen
vindt u op www.dordrecht.nl/kerstbomen.

De bomen krijgen een goede bestemming. Van de takken en naalden wordt
compost gemaakt. De stam wordt versnipperd en hier wordt groene elektriciteit
en warmte van gemaakt. Ook worden versnipperde bomen gebruikt als bodembedekking in bijvoorbeeld stadsboerderijen.

Wilt u uw kerstboom na zaterdag 9 januari inleveren? Dan kunt u de boom zelf

Kerstbomenactie
Om de contactmomenten tot een
minimum te beperken is er dit jaar geen
kerstbomenactie met een vergoeding.

Gemeente plant honderden bomen
Het winterseizoen is bij uitstek de periode om nieuwe bomen te planten.
Deze weken planten we honderden
nieuwe bomen in heel Dordrecht.

Nieuwe website met informatie over de gemeenteraad
De gemeenteraad van Dordrecht heeft een nieuwe website. Op raad.dordrecht.nl leest u alles over de Dordtse gemeenteraad. De website is overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen. Dus niet alleen voor
raadsleden, maar ook voor inwoners en journalisten.
De nieuwe website is de vervanger van
dordrecht.nl/raad. Die site voldoet niet

meer aan de eisen van de Archiefwet. Op de nieuwe website staat een

link waarmee de informatie op de
oude website toegankelijk blijft. Alle
openbare agendastukken zijn vanaf
nu te vinden op de nieuwe website.
Bezoekers kunnen op de website
terecht voor alle informatie over de
gemeenteraad.

Officiele publicaties

Kennisgeving aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
reguliere voorbereidingsprocedure.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
maken bekend dat zij een aanvraag
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen.
Aanvraag: Z-20-382819
Activiteit: Milieu (neutraal wijziging)
Voor: EURAL code 1908.02 zandvangmateriaal
Locatie: Baanhoekweg 48 te Dordrecht

Z-20-383936
Bekendmaking
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van

Dordrecht hebben besloten om, naar
aanleiding van een daartoe ontvangen
verzoek, aan RE Rotterdam Engineering B.V, ten behoeve van de inrichting
gelegen nabij de Tweelingenstraat en
Stierstraat te Dordrecht, in het belang
van de bescherming van het milieu,
maatwerkvoorschriften op te leggen.
Het verzoek betreft het onttrekken van
grondwater en het lozen op het riool
(met een debiet van 2 m3 per uur). Het
grondwater komt vrij in verband met
werkzaamheden voor de aanleg van SV
leidingen. De lozing vindt plaats van 5
december 2020 tot en met 1 mei 2021.
Bij de werkzaamheden dient er voldaan
te worden aan de artikelen zoals gesteld
in het Besluit. Bij het beoordelen van
de aanvraag is gebleken dat niet aan de
voorschriften van het Besluit voldaan
kan worden.
Specifieke toelichting maatwerkvoorschriften
Met het stellen van een maatwerkvoorschrift conform artikel 3.2 lid 8 van het
Besluit kan het bevoegde gezag met
betrekking tot de tijdsduur, bedoeld in
artikel 3.2 lid 7 van het Besluit bij maatwerkvoorschrift een andere tijdsduur
stellen. De procedure voor maatwerk
is geregistreerd onder zaaknummer
Z-20-383936

Wereldbomenstad
Afgelopen jaar werd Dordrecht erkend
als ‘Wereldbomenstad’, als eerste
Nederlandse stad. Het internationaal
programma Tree Cities of the World

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!

Milieu
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Baanhoekweg 48

Er zijn diverse redenen voor de aanplant. Variërend van vervanging van
bomen die het niet hebben gered tot
herplant van bomen omdat er elders
bomen zijn gekapt. Ook zijn we inmiddels begonnen met het planten van de
100 bomen voor 1.000 extra inwoners.
Vorig jaar zomer konden Dordtenaren
via de ‘Bomenprikker’ locaties aandragen voor het planten van een nieuwe
boom. Binnen 2 dagen waren er 400
aanmeldingen.

huldigt steden over de hele wereld die
voldoen aan de eisen op het gebied van
zorg voor bomen in de stad. Andere
steden die zich ‘Tree City of het World’
mogen noemen, zijn onder andere:
New York, Toronto, Lissabon, Milaan,
Glasgow, Lima en Nairobi.

De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140 te Dordrecht. Via telefoonnummer
078-770 8585 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 zes
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

Wist u dat u gemakkelijk op de hoogte kunt blijven over besluiten van de
overheid die invloed hebben op uw buurt?
Met de e-mail service van Over uw buurt
krijgt u berichten over zaken als bouwplannen en regelgeving direct in uw mailbox. Op www.overuwbuurt.overheid.nl
staat hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Bekendmakingen
ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl. Dat betekent dat de bezwaartermijn
tegen besluiten van de gemeente begint op de datum na de dag van de
elektronische bekendmaking, behalve bij een beschikking op aanvraag.
Bij een beschikking op aanvraag geldt dat de bezwarentermijn begint
op de verzenddatum van de beschikking aan de aanvrager. De bekendmakingen en besluiten van de gemeente blijven wij ook in deze krant
publiceren.

Milieu (vervolg)
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.

Men kan ook digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
heeft u een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de
genoemde website staan de precieze
voorwaarden vermeld. staan de precieze
voorwaarden vermeld.
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Bodembescherming
Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat zij op grond het
artikel 14 van het Besluit uniforme
saneringen (BUS artikel 39c, tweede lid
van de Wet bodembescherming (Wbb)
heeft ingestemd met de resultaten van
de sanering van de locatie Laan van
Europa ongenummerd te Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-20-378944.
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.
Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.
Dit moet geschieden binnen zes weken
na publicatie van het besluit, onder
vermelding van “Bezwaar Wbb” in de
linkerbovenhoek van enveloppe.
Het bezwaar dient te worden gericht
aan het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Dordrecht,

Basisregistratie Personen (BRP)
p/a Service Centrum Drechtsteden, ter
attentie van afdeling JKC, Postbus 619,
3300 AP Dordrecht.
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 Juridisch
Advies en Ondergrond, telefoon (078)
770 85 85.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben verleend:
Activiteit: Bouw, Flora en Fauna,
Monument, Sloop
Voor: het renoveren van de kade aan
Blauwpoortsplein en kelder van de brug
Locatie: De Engelenburgerbrug
Datum besluit: 24 december 2020
Inzage*
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzage in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300.
De stukken kunnen worden ingezien
met of zonder afspraak:
- maandag t/m woensdag van 08:30
uur tot 17:00 uur
- 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.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren
hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij dat
niet hebben gedaan, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
Op grond van artikel 6:7 van de Awb
bedraagt de termijn voor het indienen
van een beroepschrift 6 weken.

onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter
een uitspraak heeft gedaan.

(*)Wegens de coronamaatregelen is
het tijdelijk niet mogelijk om stukken
in te zien op het stadskantoor.
Voor het inzien van stukken kunt u
telefonisch contact opnemen met de
gemeente. Bereikbaar op 14 078.

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, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een dakopbouw
op de bestaande garage
Locatie: Johanna Naber-erf 145
Datum besluit: 23 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van een woning in
beneden- en bovenwoning
Locatie: Noordendijk 221 en 223
Datum besluit: 30 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van een vlonder
Locatie: Noorderdiep, nabij
De Elzen
Datum besluit: 28 december 2020

De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8,
vierde lid, van de Awb, aan met ingang
van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage
is gelegd.

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakterras
Locatie: Palissander 421
Datum besluit: 24 december 2020

De beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na het einde van de
beroepstermijn, tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en ingevolge artikel
8:81 van de Awb om een voorlopige
voorziening is verzocht. Dat kan als

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een woning
Amstelwijckweg 2 B
Locatie: Amstelwijckweg 2b
Datum besluit: 24 december 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het herbouwen van de woning
Locatie: Dubbeldamseweg Noord 13
Datum besluit: 29 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van een losstaande
carpoort naast de woning
Locatie: Heerenweg 7
Datum besluit: 28 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van nieuwbouw
tolplein Kiltunnel
Locatie: Kiltunnelweg 102
Datum besluit: 28 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verbouwen van het pand tot 2
woningen op de verdieping
Locatie: Mariastraat 13
Datum besluit: 30 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het splitsen van woning in oorspronkelijke beneden- en bovenwoning
Locatie: Transvaalstraat 22
Datum besluit: 29 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het wijzigen van de winkelfunctie
naar woonfunctie, het wijzigen van de
voorgevel
Locatie: Blekersdijk 23
Datum besluit: 24 december 2020
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning
Locatie: Laan van Braets
Datum besluit: 29 december 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het intern wijzigen van de functie
van het pand
Locatie: Singel 195
Datum besluit: 31 december 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van de kozijnen
aan de achterzijde van de woning
Locatie: Singel 216
Datum besluit: 24 december 2020
Activiteit: Bouw, Monument

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

Geboren

Datum uitschrijving

Abdiaziz Jama Kohin

08-01-1980

30-11-2020

de Lannooy, SA

17-06-1951

25-11-2020

Linders, JWPM

10-01-1998

25-11-2020

Metselaar, L

25-12-1983

30-11-2020

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.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
Voor: het vervangen en veranderen van
het voegwerk, een constructieve doorbraak en het vervangen van het glas van
bestaande ramen
Locatie: Singel 310
Datum besluit: 24 december 2020
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het aanleggen van een nieuwe
poort tbv bestaande in- /uitrit
Locatie: Nieuwe Haven 15
Datum besluit: 30 december 2020
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanpassen van een inrit
Locatie: Vijverweg 31
Datum besluit: 28 december 2020
Ingetrokken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
de volgende omgevingsvergunning is
ingetrokken:

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.

(**)Wegens de coronamaatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om
stukken in te zien op het stadskantoor.
Voor het inzien van stukken kunt u
telefonisch contact opnemen met de
gemeente. Bereikbaar op 14 078.
Verleende splitsingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende onttrekkings- en splitsingsvergunningen hebben verleend:
Voor: het splitsen van het pand in 2
appartementsrechten
Locatie: Oranjelaan 57
Datum besluit: 29 december 2020

Activiteit: Bouw
Voor: Intrekking omgevingsvergunning
m.b.t. het bouwkundig splitsen van een
woning in 2 woningen
Locatie: Noordendijk 223A en 223B
Datum besluit: 30 december 2020

Voor: het splitsen van de gebouwen in
appartementsrechten
Locatie: Stadspolderring 145 t/m.
263
Datum besluit: 30 december 2020

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.

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.

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.

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.
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
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: Bouw
Voor: het maken van een nieuwe entree
en het wijzigen van garage
Locatie: Oudendijk 99
Datum besluit: 24 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het aanleggen van twee
padelbanen
Locatie: Sportcomplex Schenkeldijk
13
Datum besluit: 24 december 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een puntdak op
de bestaande garage
Locatie: Zuidendijk 321
Datum besluit: 24 december 2020

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het renoveren van het pand en
het creëren van nieuwe woningen
Locatie: Voorstraat 172 - 174
Datum besluit: 30 december 2020
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: Aanvraag voor het bouwen van
een schuur
Locatie: Windsingel 5
Datum ontvangst: 27 oktober 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Amazone 203
Datum ontvangst: 28 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een Tiny House
Locatie: Dresselhuysstraat 17
Datum ontvangst: 24 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Kavel 21 De Vrije Wilg
Datum ontvangst: 27 december 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Westerdiep 45
Datum ontvangst: 24 december 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het verbouwen van de 2 panden
naar 8 appartementen
Locatie: Blauwpoortsplein 10-12
Datum ontvangst: 13 december 2019

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van 29 woningen en
1 parkeerplaats
Locatie: Oranjepark
Datum ontvangst: 30 december 2020

Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

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.

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Sandenburg 119
Datum ontvangst: 22 december 2020

Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.

Eisen van welstand
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

Vergunningen en Meldingen,
6 januari 2021

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 Welstandsen Monumentencommissie te vinden.

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