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Ziekenhuis aangesloten op warmtenet
Het Albert Schweitzer ziekenhuis is sinds donderdag officieel aangesloten op het warmtenet. En hoewel zij het niet direct zullen merken,
genieten duizenden patiënten en bezoekers van het ziekenhuis vanaf nu
van groene warmte.

Weekmarkt
Damplein met Kerst
en Nieuwjaar op
andere dagen
De dinsdagmarkt op het Damplein in de
wijk Dubbeldam vindt niet plaats op 25
december 2018 en ook niet op 1 januari
2019. Deze dagen vallen samen met de
officiële feestdagen Kerst en Nieuwjaar.
In de plaats daarvan zal de markt in die
weken plaatsvinden op maandag 24 december 2018 en maandag 31 december
2018.

De aansluiting van het ziekenhuis op het warmtenet is een heel bijzondere
stap. Dit gebouw had het grootste aardgasverbruik van Dordrecht en draait nu
op warmte van HVC. Daardoor wordt er per jaar bijna een miljoen kuub minder
gas verbruikt! Bovendien betekent het een forse vermindering van CO2-uitstoot met meer dan 1.000 ton per jaar.
Wethouder Rik van der Linden noemt de aansluiting van het ziekenhuis een
krachtig signaal: “Het warmtenet is voor Dordrecht heel belangrijk om een
aardgasvrije gemeente te worden. Steeds meer huizen en gebouwen zijn
aangesloten, waaronder ook grote gemeentelijke gebouwen als Schouwburg
Kunstmin en het Energiehuis. De cv-ketels verdwijnen en worden vervangen
door groene warmte. Het is niet alleen een heel krachtig en symbolisch signaal
dat partijen als het ziekenhuis aansluiten op het warmtenet. Ook in de praktijk
levert het een enorme besparing van energie en gasverbruik en vermindering
van CO2-uitstoot op. En daarmee zetten we weer een stap naar een energieneutrale stad in 2050.”
Foto: Albert Schweitzer ziekenhuis

Op deze dagen zal de markt kleiner in omvang zijn dan normaal. Voor meer informatie over het verplaatsen van de weekmarkt
op het Damplein in verband met de viering
van Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag kunt
u contact opnemen met Stadsmarkten. U
kunt Stadsmarkten bereiken via telefoonnummer (078) 613 26 45.

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. Meld u dan aan voor de e-mail service
bekendmakingen. Aanmelden kan via www.overuwbuurt.overheid.nl.

wenst te ontvangen. u kunt deze instellingen later eventueel aanpassen;
•	Stap 4: kies voor “locatie-specifieke bekendmakingen” én “algemene
bekendmakingen”;
•	Stap 5: Controleer uw gegevens en klik op “aanmelden e-mailservice”.

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

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.

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
Abdelrahman Omar Yusuf
Angela Solano, I
Bertina, JW
van Brunschot, PGW
Habibi, H
Jama, A
Jasak, JH
Kłosowski, AR
Mak, CH
Mercera, SM
Rodriguez, GD
Stouten, D
Uludag, M
Venrooij, FS
Vernooij, RSM

Geboren
07-01-1989
28-05-1982
17-09-1976
15-09-1982
20-02-1977
27-05-1964
22-12-1992
01-08-1986
08-12-1987
21-04-1985
30-09-1988
22-05-1973
13-05-1976
22-05-1964
19-12-1988

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.

Datum uitschrijving
20-09-2018
29-10-2018
24-09-2018
01-10-2018
20-09-2018
26-09-2018
16-10-2018
16-10-2018
16-10-2018
20-09-2018
20-09-2018
10-10-2018
24-09-2018
17-10-2018
20-09-2018

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 moet
het volgende staan: uw naam en
adres; een duidelijke is alleen geldig
als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

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 de dienstverlening ook gepubliceerd in deze krant.

Markten
Weekmarkt Damplein met Kerst
en Nieuwjaar op andere dagen
De dinsdagmarkt op het Damplein
vindt niet plaats op 25 december 2018
en ook niet op 1 januari 2019, maar
op maandag 24 december 2018 en

maandag 31 december 2018. Op deze
dagen zal de markt kleiner in omvang
zijn dan normaal.
Voor meer informatie over het verplaatsen van de weekmarkt op het

Damplein in verband met de viering
van Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag kunt u contact opnemen met
Stadsmarkten. U kunt Stadsmarkten
bereiken via telefoonnummer
(078) 613 26 45.

Veiligheid
Bekendmaking verlenging cameratoezicht Stationsgebied, Leerpark,
Energiehuis en omgeving
en Lijnbaangebied
De burgemeester van de gemeente
Dordrecht heeft op 28 november 2018
gebruikgemaakt van zijn bevoegdheid op grond van artikel 151c van de
Gemeentewet en artikel 2:77 van de
Algemene Plaatselijke Verordening
Dordrecht en cameratoezicht verlengd
in het Stationsgebied, Leerpark,
Energiehuis en omgeving en het
Lijnbaangebied.
Het besluit is van kracht vanaf 1 decem-

ber 2018. Het cameratoezicht in het
Stationsgebied, Leerpark en Energiehuis
en omgeving geldt tot 1 december 2021.
Het cameratoezicht in het Lijnbaangebied geldt tot 1 juni 2020. De locaties
van de camera’s zijn ongewijzigd.
De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage tot 7 januari 2019 in
de centrale hal van het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
De stukken zijn ook in te zien via
www.dordtveilig.nl.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen

dit besluit binnen zes weken na de
bekendmaking bezwaar instellen
bij de burgemeester van Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een
bezwaarschrift schorst niet de werking
van het besluit. Degene die bezwaar
heeft ingediend, kan ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de rechtbank te
Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC
Dordrecht.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen de afdeling Openbare Orde
en Veiligheid & Kabinet, telefoonnummer (078) 770 45 35.

Milieu
Bekendmakingen
Wet milieubeheer
Op 2 oktober 2018 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over
het oprichten van een bedrijf, zijnde
zelfstandige horeca (lunchroom), gele-

gen aan de Munt 5 te Dordrecht.
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-18-340556.
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.
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Omgevingsvergunningen
Gemeente Dordrecht, verlengen
beslistermijn aanvraag om een
omgevingsvergunning Laan der
Verenigde Naties n.n.b. Dordrecht
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij besloten hebben de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

Voor: Renovatie Wantijbrug
Locatie: Wantijbrug / N3
Datum besluit: 29 november 2018

Aanvraag:
Z-18-341964
Activiteit:
• Bouw
• Reclame
• Inrit/Uitweg
• Milieu (vergunning)
Voor: het oprichten van een nieuw
tankstation
Locatie: Laan der Verenigde Naties n.n.b. Dordrecht
Datum besluit: 25 oktober 2018
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.

Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg,
Kap, Reclame
Voor: het tijdelijk plaatsen van
kantoorunits, almede het inrichten
van het terrein met verharding, een
wasplaats en overige inrichtingen en
het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding ten behoeve van de remise
Qbuzz Dordrecht voor een termijn
van 8 jaar
Locatie: Weeskinderendijk
Beneden ongenummerd
Datum besluit: 26 november 2018

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 dakkapel
aan de voorzijde van de woning
Locatie: Beekenstein 112
Datum besluit: 29 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Colorado 172
Datum besluit: 30 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Floresstraat 73
Datum besluit: 30 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een kozijn
Locatie: Houtenend 2
Datum besluit: 28 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een zwarte
cameramast en slagboomkasten voor
de beveiliging
Locatie: Laan der Verenigde
Naties 75
Datum besluit: 28 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een scheidingswand
Locatie: Planckstraat 9
Datum besluit: 28 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het uitvoeren van een verbouwing t.b.v. de keuken
Locatie: Toulonselaan 1
Datum besluit: 26 november 2018
Activiteit: Bouw 00192221

Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het realiseren van een woning
boven de winkel
Locatie: Vriesestraat 96
Datum besluit: 26 november 2018

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het wijzigen van de tuingevel
Locatie: Wijnstraat 66
Datum besluit: 27 november 2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Monument
Voor: het herinrichten van de begane
grond en wijzigen van het gebruik
Locatie: Korte Breestraat 20
Datum besluit: 29 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (Zweedse meelbes
(Sorbus intermedia))
Locatie: Hallincqlaan
Datum besluit: 28 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (Acer platanoides
(Noorse esdoorn))
Locatie: Noordhoveweg 10
Datum besluit: 27 november 2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dordrecht maken
bekend dat zij de volgende aanvragen
omgevingsvergunningsvrij hebben
verklaard:
Activiteit: Bouw 00192202
Voor: het bouwen/verbouwen van de
schuur
Locatie: De Jagerweg 186
Datum besluit: 30 november 2018
Verleende onttrekkingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende onttrekkingsvergunning hebben verleend:

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 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. 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 herbouwen van een deel van
de fietsbrug A16
Locatie: Over de Rijksweg A16
Datum besluit: 30 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw op de woning, alsmede het
plaatsen van een nieuw kozijn in de
voorgevel
Locatie: Suze Groeneweg-erf 250
Datum besluit: 28 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van de zolder
Locatie: Tafelberg 44
Datum besluit: 30 november 2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van 9 woningen
Locatie: Vissershof
Datum besluit: 27 november 2018
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ingetrokken:

Voor: het wijzigen van de tenaamstelling
Locatie: Singel 349
Datum besluit: 28 november 2018

Activiteit: Bouw Besluit onherroepelijk
Voor: het aanpassen van de woning
Locatie: Helmersstraat 1
Datum ontvangst 2 november 2018

Verleende Woningvormingsvergunning Dordrecht
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende woningvormingsvergunning hebben verleend:

Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het bouwen van twee weegbruggen en een weegkeet
Locatie: Grevelingenweg ong.
Datum ontvangst 17 oktober 2018

Voor: woningvormingsvergunning
Locatie: Wijnstraat 89
Datum besluit: 28 november 2018

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 veranderen en vergroten van
de woning door het plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak
Locatie: Herculesring 21
Datum ontvangst: 30 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het herstellen van de fundering
Locatie: Singel 210 t/m 216
Datum ontvangst: 27 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het gedeeltelijk vervangen van
het bouwwerk
Locatie: Spuiboulevard 394
Datum ontvangst: 30 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van de woning in 2
appartementsrechten
Locatie: Vrieseweg 62 a
Datum ontvangst: 28 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van één vogelobservatieplek
Locatie: Zeedijk
Datum ontvangst: 29 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van één vogelobservatieplek
Locatie: Zeedijk
Datum ontvangst: 29 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Zeedijk 5 F
Datum ontvangst: 30 november 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Zinnia 6
Datum ontvangst: 30 november 2018
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging van
het bestemmingsplan
Locatie: Venuslaan 1
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
elf houtopstanden (tien Salix alba
(schietwilg) en een (Prunus avium
(zoete kers))
Locatie: Bospark Merwedepolder
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (een Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje))
Locatie: Buiten Walevest
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Aesculus (paardenkastanje))
Locatie: Buitenkalkhaven t.h.v.
huisnr. 21
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (een Robinia pseudoacacia (witte acacia))
Locatie: Dubbeldamseweg Noord,

tegenover huisnr. 8
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Fagus Sylvatica
(beuk))
Locatie: Fietspad langs de N3
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (Tilia cordata
(winterlinde))
Locatie: Gelderlozepad, tegenover
huisnr. 124
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen
van vijf houtopstanden (Salix alba
(schietwilg))
Locatie: Generaal Spoorpad
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Betula Pendula
(ruwe berk))
Locatie: Groenedijk t.h.v. huisnr.
48
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
vijf houtopstanden (Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ (gewone esdoorn))
Locatie: Groenendijk t.h.v. huisnr.
76 en 82
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Zweedse meelbes
(Sorbus intermedia))
Locatie: Hallincqlaan
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen
van twee houtopstanden (Crataegus
monogyna (eenstijlige meidoor))
Locatie: Palingstraat
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (een kerspruim)
Locatie: Stooplaan 13
Datum ontvangst: 28 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje))
Locatie: Tolbrugkamp
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (Aesculus hippocastanum (witte paarden=kastanje))
Locatie: Van Godewijckstraat
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (Carpinus betulus
(haagbeuk))
Locatie: Weizigtpark, kant
Markettenweg
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Reclame
Voor: het plaatsen van een gevelreclame
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Locatie: Admiraalsplein 92
Datum ontvangst: 26 november 2018
Activiteit: Reclame
Voor: het plaatsen van 2 naamborden
op de gevel van het pand
Locatie: Noorderstraat 37
Datum ontvangst: 27 november 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 bekend gemaakt in
deze krant.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.

Vergunningen en Meldingen,
7 december 2018

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 door 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.

Colofon
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