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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’ 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.

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 te
wijzigen van:

Naam

Geboren

Datum uitschrijving

da Fonsêca Teixeira de Souza, AL 17-11-1984

03-08-2020

Makroum Talbi Ksikas, A

09-01-1970

02-07-2020

Melikidou, S

07-04-1975

02-07-2020

Neuman, RG

29-06-1974

02-07-2020

Osuji, BO

15-01-1994

03-07-2020

Pieter, RT

26-02-1991

02-07-2020

Pieternella, JJ

08-03-1987

02-07-2020

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,

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvraag voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
Aanvraag: Z-20-377186

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 6 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.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens
de openingsuren het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Smitsweg,
locatie West’ (NL.IMRO.0505.BP172Herzwest-2201) met bijbehorende stukken
met ingang van 17 augustus 2020
gedurende 6 weken voor iedereen ter
inzage in de hal van het stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het
ontwerpbestemmingsplan is tevens in
te zien via de website www.dordrecht.
nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: standplaatsvergunning
J.U.I.C.E. Promotions Pepsi MAX
Locatie: Vriesestraat/Lenghenstraat
Datum besluit: 27 juli 2020
Zaaknummer: Z-20-376612
Omschrijving: ontheffing geluid wegwerkzaamheden van 3 t/m 6 augustus
2020
Locatie: Krommedijk/Crayensteijnstraat
Datum besluit: 27 juli 2020
Zaaknummer: Z-20-376143
Omschrijving: vergunning betaald voetbalwedstrijden seizoen 2020-2021
Locatie: Krommedijk 210
Datum besluit: 27 juli 2020
Zaaknummer: Z-20-375806
Omschrijving: het houden van een
collecte voor de Brandwondenstichting
van 4 t/m 10 oktober 2020
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 29 juli 2020
Zaaknummer: Z-20-376775

Kennisgeving beschikking

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

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag
kan op dit moment geen bezwaar of
beroep worden ingediend. Dat kan pas
nadat het college over deze aanvraag
heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt
niet ter inzage.

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een gevelkozijn
Locatie: Pompstraat 2
Datum besluit: 31 juli 2020

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 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

De stedenbouwkundige opzet van
het deelplan West in Wilgenwende is
gewijzigd. Om de woningontwikkeling
voor het nieuwe plan mogelijk te maken
moeten de bestemmingsvlakken worden aangepast. Tevens dient een besluit
tot vaststelling van hogere grenswaarden te worden genomen. De bestemmingen en het aantal woningen blijven
gelijk aan het geldende plan Smitsweg.
Een ieder kan gedurende de termijn van

terinzagelegging (t/m 27 september
2020) bij de gemeenteraad zienswijzen
omtrent het ontwerp naar voren brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, postbus 8, 3300 AA Dordrecht).
Deze zienswijzen dienen bij voorkeur
schriftelijk te worden ingediend onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Smitsweg, locatie West’.
Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen dient u tijdig, bij voorkeur
uiterlijk 18 september 2020 een telefonische afspraak te worden gemaakt via
(078) 7704929.

Omschrijving: ontheffing geluid voor
wegwerkzaamheden van 10 t/m 27
augustus 2020
Locatie: Krommedijk/Transvaalstraat/
Crayensteijnstraat
Datum besluit: 29 juli 2020
Zaaknummer: Z-20-376436
Omschrijving: Ontheffing geluid i.v.m.
vernieuwen van spoor en wissels emplacement ter hoogte van de Transvaalstraat van 16 t/m 24 augustus 2020
Locatie: Transvaalstraat en Burgemeester de Raadtsingel
Datum besluit: 29 juli 2020
Zaaknummer: Z-20-376136
Omschrijving: het exploiteren van een
tijdelijk terras (Bistro La Bohème)
Locatie: Steegoversloot 189
Datum besluit: 29 juli 2020
Zaaknummer: Z-20-373879
Omschrijving: het exploiteren van een
tijdelijk terras (Café Scheffers)
Locatie: Groenmarkt 1
Datum besluit: 30 juli 2020
Zaaknummer: Z-20-374653

Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande besluiten, kunt u binnen 6
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.

Omgevingsvergunningen

Voor: het wijzigen van de bestaande
stikstoftank/installatie naar een koolstofdioxide (koolzuur, CO2) gasreservoir
Locatie: Kamerlingh Onnesweg 23
te Dordrecht
Datum ontvangst: 3 augustus 2020

Bekendmakingen
ook elektronisch gepubliceerd

worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde
planidentificatienummer.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Activiteit: Milieu (neutraal wijziging)

krant publiceren.

Ontwerpbestemmingsplan ‘2e
herziening Smitsweg, locatie West’

zorgverzekering, AOW en pensioen.

Milieu
Gemeente Dordrecht, ingediende
aanvraag om een omgevingsvergunning Kamerlingh Onnesweg 23
te Dordrecht

Ter inzage

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een hekwerk met
schuifpoort rond de bungalow
Locatie: Berkenlaan 4
Datum besluit: 31 juli 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een distributiecentrum
Locatie: het DistriPark, kavel 2B
Datum besluit: 3 augustus 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het aanbrengen van twee voetgan-

gers- en fietsbruggen Oudendijk
Locatie: Oudendijk
Datum besluit: 3 augustus 2020

gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:

Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen en verbouwen van de
panden
Locatie: Brouwersdijk 211 + 221
Datum besluit: 4 augustus 2020

Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een boom in de
voortuin
Locatie: Rechte Zandweg 51
Datum besluit: 4 augustus 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Reclame
Voor: het verbouwen en vergroten van
het pand, het plaatsen van gevelreclame
en het verplaatsen van het terras
Locatie: Van Eesterenplein 134
Datum besluit: 4 augustus 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: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 conifeer (chamaecyparis))
Locatie: Oudenhovenstraat 10
Datum besluit: 4 augustus 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (aesculus hippocastanum
(witte paardenkastanje))
Locatie: Buiten Walevest ter hoogte
van nummer 15 en 15A
Datum besluit: 5 augustus 2020
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de

Wegens de coronamaatregelen is het
tijdelijk niet mogelijk om stukken in te zien
op het stadskantoor. Voor het inzien van
stukken kunt u contact opnemen met de
gemeente via telefoonnummer 14 078.

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.
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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.
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, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het vervangen van opstallen
Locatie: Oostelijk deel van het
zonnepark Amstelwijk
Datum besluit: 31 juli 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van 4 stadswoningen
Locatie: Singel 389
Datum besluit: 31 juli 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van de westelijke
opstallen op het terrein van zonnepark
Amstelwijck
Locatie: Zonnepark Amstelwijck
Datum besluit: 31 juli 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan

Locatie: Voorstraat 130
Datum besluit: 31 juli 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een aanbouw
aan de zijgevel van de woning
Locatie: Chico Mendesring 590
Datum besluit: 5 augustus 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuwe
bedrijfsruimte
Locatie: Zirkoon 126
Datum besluit: 5 augustus 2020
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw, Zaak afgehandeld
Voor: het plaatsen van een schutting
Locatie: Beekenstein 25
Datum ontvangst: 25 juli 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: het realiseren van een kadeconstructie Wervenpark
Locatie: Wervenpark
Datum ontvangst: 24 juli 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een klimbos
Locatie: Baanhoekweg 53
Datum ontvangst: 27 juli 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde van een woning
Locatie: Houweningenstraat 56
Datum ontvangst: 3 augustus 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Oranjelaan 262A
Datum ontvangst: 29 juli 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een nieuw werktuigberging
Locatie: Nieuwe Beerpolder 2
Datum ontvangst: 3 augustus 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen voor het plaatsen van
een steiger in de Binnen Kalkhaven
Locatie: Binnen Kalkhaven
Datum ontvangst: 29 juli 2020
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening voor de horeca
Locatie: Vriesestraat 110
Datum ontvangst: 30 juli 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vervangen van een kastanjeboom voor nieuwe boom
Locatie: Singel 66
Datum ontvangst: 30 juli 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van een airconditioning op de zijgevel van de woning
Locatie: Reeweg Oost 123W
Datum ontvangst: 2 augustus 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Beekenstein 95
Datum ontvangst: 3 augustus 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.

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 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.

Colofon
Redactie Afdeling Communicatie, postbus 8, 3300 AA Dordrecht,
e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl, Eindredactie: Simone van der Klooster

