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Melding over niet voldoende
Terrein voor 11
houden van afstand kan via Fixi tiny houses

in Crabbehof

Spreekt u mensen aan die niet voldoende afstand houden? En heeft dat
geen effect? Meld het dan als overlast
via Fixi. Dan gaan onze handhavers
ermee aan de slag.
Een bewonderenswaardig groot deel
van Dordrecht houdt zich goed aan de
coronamaatregelen. We houden min-

stens 1,5 meter afstand tot elkaar en we
vormen geen groepen. Ook spreken we
elkaar netjes aan als het ons stoort dat
mensen de regels niet in acht nemen.
Geeft dat niet het gewenste resultaat,
meldt u het dan via Fixi. Een melding
maken kan op www.fixi.nl of met de
Fixi-app. Kies daar de locatie van de

melding en maak de melding aan onder
de categorie Overlast.
Handhaving is actief op werkdagen van
8.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag van
10.00 tot 22.00 uur en op zondag van
10.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze
tijden meldt u overlast bij de politie via
telefoonnummer 0900 – 88 44.

Steeds meer mensen willen klein(er)
en duurzaam gaan wonen. Zij kiezen
voor het wonen in een tiny house.
Ook in Dordrecht is er vraag naar
grond voor het plaatsen van tiny
houses.

een gemeenschappelijke ruimte die de
bewoners samen met de buurt mogen
gebruiken. Er zijn uitgangspunten voor
deelname aan het project in Crabbehof. U vindt die op www.dordrecht.nl/
tinyhouses.

De gemeente wil ruimte bieden aan
mensen die in zo’n compacte, verplaatsbare woning willen wonen. Het
gaat dan om woningen die duurzaam
zijn en gemaakt van materialen die
hergebruikt kunnen worden. Aan de
Noordendijk is kortgeleden de eerste
locatie voor tiny houses ingericht.

Videoconferentie
Heeft u belangstelling voor een kavel
en wilt u hierover meer informatie?
Meld u dan aan voor de videoconferentie op donderdag 30 april om 19.30 uur.
Deze online bijeenkomst komt in de
plaats van een informatieavond. Door
het coronavirus is een informatieavond
nu niet mogelijk. In deze videoconferentie krijgt u informatie over het
project en over de inschrijving. Ook
kunt u vragen stellen. U kunt zich aanmelden voor de videoconferentie door
een mail te sturen naar tinyhouses@
dordrecht.nl.

Voor 10 jaar
Ook in de wijk Crabbehof stelt de
gemeente grond beschikbaar voor tiny
houses. Het terrein ligt op de hoek van
de Aalbersestraat en Dresselhuysstraat.
Hier is plaats voor 11 tiny houses. De
tiny houses mogen 10 jaar blijven
staan. De bewoners huren de grond
van de gemeente. Zij moeten zelf hun
tiny house plaatsen. De gemeente zorgt
voor de basisinrichting van het terrein
zoals een groene omheining en ondergrondse voorzieningen. Ook komt er

Na de videoconferentie start de
inschrijving. Het kan zijn dat er meer
mensen een kavel willen dan er grond
beschikbaar is. In dat geval vindt een
loting plaats. Ook hierover krijgt u informatie tijdens de online bijeenkomst.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!
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 krijg je berichten
over zaken als bouwplannen en regelgeving direct in uw
mailbox. Op www.overuwbuurt.overheid.nl staat hoe u zich

Standplaatsvergunning

kunt aanmelden.

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, behalve bij een beschikking op aanvraag. Bij een beschikking op een aanvraag

Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 17 april 2020 een
standplaatsvergunning verleend. Het gaat
om een standplaatsvergunning t.b.v. tuinartikelen (snijbloemen) in de periode: elke
vrijdag, in het gehele jaar 2020, tussen
08:00 uur en 18:00 uur. Op de standplaats
Pearl Buck-erf te Dordrecht.

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.

Ingevolge het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belangheb-

benden 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.

Saneringen
Melding voorgenomen saneringswerkzaamheden Provincialeweg
111c
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op 8 april
2020 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden
ter plaatse van de locatie Provincialeweg
111c te Dordrecht. De melding is gedaan
op grond van artikel 39b, derde lid van
de Wet bodembescherming en artikel
6, eerste lid van het Besluit Uniforme
Saneringen.

gen kan in beginsel vanaf vijf weken en
binnen twaalf maanden na ontvangst
van de melding gestart worden met de
saneringswerkzaamheden.
Namens het college van burgemeester
en wethouders van gemeente Dordrecht
zal de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid binnen vier weken na ontvangst
van de melding controleren of deze
voldoet aan de eisen van het Besluit
Uniforme Saneringen.

Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-20-370641.

De mededeling aan de saneerder naar
aanleiding van bovengenoemde controle
is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen
kan dan ook geen bezwaar of beroep
worden ingesteld.

Conform het Besluit Uniforme Sanerin-

Indien u van mening bent dat de mel-

ding niet voldoet aan de eisen van het
Besluit Uniforme Saneringen, kunt u
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
hierop wijzen. Een dergelijke mededeling
dient te worden gericht aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Juridisch Advies en Ondergrond, Postbus
550, 3300 AN Dordrecht.
Meer inlichtingen kunt u verkrijgen via
telefoon (078) 770 85 85.
Melding voorgenomen saneringswerkzaamheden Papeterspad
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op 27 maart
2020 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden
ter plaatse van de locatie Papeterspad

Dordrecht. De melding is gedaan op
grond van artikel 39b, derde lid van
de Wet bodembescherming en artikel
6, eerste lid van het Besluit Uniforme
Saneringen.
Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer Z-20-370030.
Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en
binnen twaalf maanden na ontvangst
van de melding gestart worden met de
saneringswerkzaamheden.
Namens het college van burgemeester
en wethouders van gemeente Dordrecht
zal de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid binnen vier weken na ontvangst
van de melding controleren of deze
voldoet aan de eisen van het Besluit

Uniforme Saneringen.
De mededeling aan de saneerder naar
aanleiding van bovengenoemde controle
is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen
kan dan ook geen bezwaar of beroep
worden ingesteld.
Indien u van mening bent dat de melding niet voldoet aan de eisen van het
Besluit Uniforme Saneringen, kunt u
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
hierop wijzen. Een dergelijke mededeling
dient te worden gericht aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Juridisch Advies en Ondergrond, Postbus
550, 3300 AN Dordrecht.
Meer inlichtingen kunt u verkrijgen via
telefoon (078) 770 85 85.
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Basisregistratie Personen (BRP)

Bodembescherming
Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming

opvragen door een e-mail te sturen aan:
bodemsanering@ozhz.nl.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op grond van
artikel 39c, tweede lid van de Wet bodembescherming (Wbb) heeft ingestemd
met de resultaten van de sanering van
de locatie Grevelingenweg 1 Dordrecht.
Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-20-369304.

Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bij ons een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen tegen dit
besluit. Dit moet geschieden binnen zes
weken vanaf de dag waarop het besluit
verzonden is aan de aanvrager, onder
vermelding van “Bezwaar Wbb” in de
linkerbovenhoek van enveloppe.

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

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 bezwaar dient te worden gericht

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 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.

Milieu
Ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Olivijn (sectie V1979) kavel
11a
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende melding in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:

Activiteit: Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Olivijn
(sectie V1979) kavel 11a Dordrecht
Locatie: Olivijn (sectie V1979) kavel 11a
Dordrecht
Datum ontvangst: 23 maart 2020
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-369869.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, telefoon (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
Z-18-339069
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht maakt bekend
dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben
besloten een omgevingsvergunning een
eerder verleende omgevingsvergunning
van Scheepswerf Kooiman Hoebée B.V.,
ambtshalve te wijzigen. Het betreft de
verleende revisievergunning d.d. 8 december 2008 voor de inrichting gelegen
aan de Merwedestraat 56 te Dordrecht.
De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer PZH-20081049720. Verder is op 5 januari 2010
een nieuw besluit op de revisievergunning genomen voor zover het vernietigde voorschriften I.2 en J.4 betreft. De
omgevingsvergunning is geregistreerd
onder nummer PZH-2009-147899691.
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen van 23 april 2020
tot en met 3 juni 2020 ter Inzage in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te

Dordrecht. De stukken kunnen worden
ingezien met of zonder afspraak:
- maandag, woensdag en vrijdag van
09.00 - 12.00 uur;
- dinsdag en donderdag van 14.00 19.30 uur.

Bovenstaande informatie voor het
inzien van stukken kan afwijken in verband met de Corona maatregelen. Voor
het laatste nieuws raadpleeg de website
van uw gemeente.
Beroep instellen
De bekendmaking van deze beschikkingen gebeurt door publicatie in ‘Dordt
Centraal’ en op officielebekendmakingen.nl. Ook moeten de beschikkingen
ter inzage worden gelegd. Een dag
nadat de beschikkingen ter inzage zijn
gelegd, start de beroepstermijn van zes
weken. In die periode kunnen zowel u
als belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikkingen. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend
worden bij de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
Men kan digitaal beroep instellen bij
genoemde rechtbank via https://loket.
rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20

procederen/33. Daarvoor is een
elektronische handtekening (DigiD of
eHerkenning) nodig. Op de genoemde
website staan de precieze voorwaarden
vermeld.
Voorlopige voorziening
De definitieve beschikkingen treden
in werking met ingang van de dag na
het einde van de beroepstermijn, tenzij
voor deze datum beroep is ingesteld
en om een voorlopige voorziening is
verzocht. Dat kan als 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 beschikkingen treden dan niet in
werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.

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

America, AS

25-05-1999

06-03-2020

Brochard, J

19-10-1989

12-03-2020

Bürger, D

23-10-1994

12-03-2020

Cali, H

13-02-1995

02-03-2020

Czechowski, JE

02-05-1985

12-03-2020

van Gerven, W

09-08-1990

12-03-2020

Gąsiorkiewicz, AJ

14-09-1988

17-03-2020

Guedemekpor, YD

17-08-1978

09-03-2020

Horváth, I

23-01-1966

19-12-2019

Iłendo, MT

10-08-1985

17-03-2020

Janga, SF

28-02-1998

12-03-2020

John, SS

24-11-1984

17-03-2020

Kousemaker, ZT

03-11-1952

10-03-2020

Louazna, B

20-04-1988

24-02-2020

Mustafov, SF

24-12-1979

12-03-2020

Paszkowski, SK

02-08-1976

12-03-2020

Piwowarska, AK

29-03-1986

17-03-2020

van de Ruit, AD

16-10-1971

17-03-2020

Sağir, I

23-05-1985

10-03-2020

da Silva-Lang, D

26-02-1990

06-03-2020

Teke, M

17-05-1990

17-03-2020

Tol, JA

17-08-1954

12-03-2020

Tremus, JD

07-12-1992

12-03-2020

Wisman, LJ

13-04-1993

03-03-2020

Witkowski, JF

27-06-1971

17-03-2020

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

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.

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,

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.

gemene 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.

Bezwaar
Tegen bovenstaand besluit kan een
belanghebbende op grond van de Al-

Op grond van artikel 6:5 van de
Algemene wet bestuursrecht moet
het bezwaarschrift ondertekend zijn.

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.

Omgevingsvergunningen
Aanpassing omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanpassing omgevingsvergunning hebben verleend:
Aanvraag: Z-20-367593
Activiteit:
• Bouw

• Handelen in strijd met regels RO
Voor: het aanpassen van de omgevingsvergunning d.d. 19-4-2019 Beverwijcksplaats 6 te Dordrecht.
Locatie: Beverwijcksplaats 6 (A1 t/m
A5, B1 t/m B5, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1,
F2 en G1)Datum besluit: 8 april 2020
Inzage
De beschikking met bijbehorende

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.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk
voorschrift anders is bepaald.
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
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.
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 activiteit:
Activiteit: Bouw, Monument
Locatie: Buiten Walevest 5
Datum verzonden: 20 april 2020
Inzage (*)
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 23 april
2020 tot en met 4 juni 2020 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.
Bezwaar
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.
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.

A16 - N3
Locatie: Reconstructie A16 - N3
Datum besluit: 14 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van
geluidsscherm 1
Locatie: Reconstructie A16 Dordrecht t.h.v. Wieldrechtse Zeedijk
Datum besluit: 14 april 2020

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.
(**) Bovenstaande informatie voor het
inzien van stukken kan afwijken in

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van geluidsschermen 4-6 ter realisatie project “Reconstructie aansluiting A16-N3”
Locatie: Rijksweg A16 t.h.v.
Wieldrechtse Zeedijk
Datum besluit: 16 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Stevenshof 83
Datum besluit: 10 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een nokverhoging
Locatie: Sweelinckstraat 28
Datum besluit: 10 april 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het aanbrengen van isolatieglas in
de bestaande kozijnen en het isoleren
van de kap
Locatie: Vrieseplein 15
Datum besluit: 10 april 2020
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van gevelreclame
en het plaatsen van een airco unit (dak)
Locatie: Van Eesterenplein 95
Datum besluit: 10 april 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (2 x den (Pinus))
Locatie: Singel 242
Datum besluit: 14 april 2020
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van beschoeiing
Locatie: Visserstuin 53
Datum besluit: 10 april 2020

verband met de Corona maatregelen.
Voor het laatste nieuws raadpleeg onze

inzien van stukken kan afwijken in verband met de Corona maatregelen. Voor
het laatste nieuws raadpleeg de website
van uw gemeente.

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: Madoerastraat 47
Datum besluit: 14 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van geluidsscherm 2,
ter realisatie reconstructie aansluiting

Wijziging omgevingsvergunning
Activiteit: Bouw
Voor: Aanpassing omgevingsvergunning
Locatie: Pieter Zeemanweg 188
en 200
Datum besluit: 14 april 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.

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het in stand houden van
bestaand, tijdelijk woongebouw voor
de noodopvang
Locatie: Oudendijk 69
Datum ontvangst: 9 april 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van dakterras ter
plaatse van de huidige dakkapel in het
voordakvlak
Locatie: Transvaalstraat 6
Datum ontvangst: 14 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: Het plaatsen van een Installatieunit voor de levering van duurzame
warmte
Locatie: Tromptuinen
Datum ontvangst: 14 april 2020

website www.ozhz.nl

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
zes weken:
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van 1 appartement
in 2 appartementen
Locatie: Heysterbachstraat 75
Datum besluit: 14 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Laurierstraat 36
Datum besluit: 15 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een
overkapping
Locatie: Saffier 300
Datum besluit: 14 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de fundering
Locatie: Toulonselaan 50 t/m 58
Datum besluit: 15 april 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:
Activiteit: Bouw
Voor: Splitsing Hendrikstraat 63
en Willemstraat 11
Locatie: Willemstraat 11
Datum ontvangst: 8 april 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd

(*) Bovenstaande informatie voor het

met regels RO
Voor: het realiseren van 10 appartementen
Locatie: Dubbeldreef
Datum ontvangst: 9 april 2020

Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een boom
Locatie: Pijnenburg 95
Datum ontvangst: 8 april 2020
Activiteit: Monument
Voor: het intern slopen van het
gemeentelijk monumentaal pand
Locatie: Oranjelaan 1
Datum ontvangst: 07 april 2020
Activiteit: Monument
Voor: het plaatsen van 18 zonnepanelen
op de achterzijde schuine dak van een
gemeentemonument
Locatie: Vrieseplein 3
Datum ontvangst: 9 april 2020
Activiteit: Niet gespecificeerd
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van de bestemmingsplan
Locatie: Vriesestraat 110
Datum ontvangst: 6 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een uitbouw
aan de zijgevel
Locatie: Hallincqlaan 9
Datum ontvangst: 16 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van nieuwe kozijnen
voorgevel 1e etage
Locatie: Kromhout 136
Datum ontvangst: 12 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Loevestein 53
Datum ontvangst: 14 april 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een interne
doorbraak i.v.m. uitbreiding keuken
Locatie: Toulonselaan 3
Datum ontvangst: 16 april 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van kunststof
kozijnen aan de voorzijde op de begane
grond van de woning
Locatie: Van Ravesteyn-erf 585
Datum ontvangst: 11 april 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het intern verbouwen van het
pand
Locatie: Adriaan van Bleijenburgstraat 48
Datum ontvangst: 14 april 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen van een houtopstand
Locatie: Johan de Wittstraat
Datum ontvangst: 10 april 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen van een houtopstand
Locatie: Sophiastraat
Datum ontvangst: 10 april 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen van een houtopstand
Locatie: Vondelstraat 117
Datum ontvangst: 10 april 2020
Activiteit: Monument
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Voorstraat 125
Datum ontvangst: 14 april 2020
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,
22 april 2020

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

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

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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