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Meer uitstallingen mogelijk
Ondernemers en bewoners van de binnenstad krijgen meer mogelijkheden om
bankjes, bloembakken en uitstallingen voor hun pand te plaatsen. Als zij zich
houden aan de verruimde richtlijnen hoeven ze ook geen vergunning aan te
vragen. Het college wil met deze versoepeling van de regels de levendigheid
van de binnenstad vergroten.
Voortaan mogen bewoners en ondernemers voorwerpen voor hun hele gevel uitstallen, zolang de ingang maar vrij blijft. Ook moet er voldoende ruimte overblijven
voor voetgangers (1 meter 50) en in winkelwandelstraten 3 meter 50. De uitstallingen mogen maximaal een meter uitsteken uit de gevel. Bankjes, bloembakken
en dergelijke mogen buiten blijven staan, commerciële uitstallingen mogen alleen
buiten tijdens de openingstijden van de winkel. Bewoners van het havengebied
mogen ook zitjes aan het water neerzetten (niet in de parkeervakken), als ze die ‘s
avonds daar wel weghalen.

Overleg
De nieuwe regels zijn tot stand gekomen in overleg met ondernemers en bewoners, en zijn officieel de inspraak in gegaan. Na de verwerking van de inspraakreacties neemt de gemeenteraad een besluit over de invoering van de nieuwe regels.
Vorig jaar ontstond er enige discussie over de handhaving van de huidige regels,
onder meer op het Scheffersplein. Ook constateerde de gemeente dat in enkele
winkelstraten de uitstallingen steeds verder oprukken naar het midden van de
straat. Gemeente en ondernemers vinden dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van
de winkelstraten, maar willen wel mogelijkheden houden voor uitstallingen. Voor
commerciële uitstallingen moeten ondernemers net als nu wel precario betalen.

Maatwerk
Naast de algemene regels is er ruimte voor maatwerk, een gezamenlijk plan van
ondernemers en/of bewoners voor de uitstallingen op straatniveau. Hiervoor moet
nog wel een vergunning worden aangevraagd.

Verwenweek voor alle
Dordtse Mantelzorgers
Wethouder Peter Heijkoop geeft
zaterdag 10 november het startsein voor de verwenweek voor
mantelzorg. De verwenweek
( tussen 10 en 18 november)
wordt georganiseerd door MEE
Mantelzorg in het kader van de
jaarlijkse Dag van de Mantelzorg
en heeft als doel om mantelzorgers in het zonnetje te
zetten.

maken het mee dat bij hen thuis
iemand langdurig ziek is. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of
psychische ziekte, een handicap of
een ernstige verslaving. Dat kan de
vader of moeder zijn, maar ook een
broer of zus of een ander familielid.
Kent u een jonge mantelzorger in
Dordrecht die tussen 6 t/m 21 jaar

oud is? Meld hem of haar dan aan
voor een leuk cadeautje. Aanmelden kan tot 1 november 2018 via
www.meemantelzorg.nl. Op deze
website vindt u ook meer informatie over de verwenweek voor
mantelzorgers en de activiteiten die
in die week plaatsvinden.

Er zijn die week vele
workshops, verwenactiviteiten en hapjes/
drankjes. Groot Film- en
Musicalorkest Timbres
Divers zal met het concert “Thank You” de week
afsluiten. Mantelzorgers
uit Dordrecht kunnen
hier gratis aan deelnemen. U kunt je hiervoor
aanmelden op www.
meemantelzorg.nl.

Jonge mantelzorgers
Ook jonge mantelzorgers verdienen extra
aandacht. Veel jongeren

Extra openingstijden
winkels rond
de feestdagen
Alle winkels in de historische binnenstad van Dordrecht mogen zondag
16 december 2018 om 11.00 uur open.
De Kerstmarkt start die dag om 11.00
uur. Het college van burgemeester en
wethouders hecht grote waarde aan
de Kerstmarkt voor de (binnen)stad
en geeft winkeliers de gelegenheid
gelijktijdig met de Kerstmarkt open te
zijn. Ook heeft het college besloten dat
alle winkels op zondag 23 december en
zondag 30 december vanaf 10.00 uur
open mogen.
Dit jaar vindt de Kerstmarkt plaats van 14
tot en met 16 december in de historische
binnenstad. De POBD (Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht) heeft het college verzocht een ontheffing te verlenen
van het verbod op de zondagopenstelling
op zondag 16 december tussen 11.00 uur
en 12.00 uur. Alle winkels in de historische binnenstad krijgen van het college
van burgemeester en wethouders deze
ontheffing. Dit betekent dat de winkels
direct langs de route van de Kerstmarkt
en de winkels in de omliggende straten op
16 december in plaats van 12.00 uur om
11.00 uur open mogen.

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 4: 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.

Spreiding van de drukte
De DOV (Dordrechtse Ondernemersvereniging) heeft ontheffing gevraagd voor
23 en 30 december 2018. Dit jaar vallen
Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag op
een dinsdag. Op maandag 24 december,
de dag voor Eerste Kerstdag, mogen de
winkels niet meer na 19.00 uur geopend
zijn. Omdat de zondagen kort voor de
feestdagen bij het winkelend publiek
zeer in trek zijn voor de inkopen voor de
feestdagen, is winkelopenstelling op deze
dagen belangrijk voor de detailhandel. Ook
met het oog op spreiding van (verkeers)
drukte heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten dat alle winkels op zondag 23 december 2018 en 30
december 2018 ook tussen 10.00 uur en
12.00 uur open mogen.

Vuurwerk
Het is niet toegestaan consumentenvuurwerk te verkopen aan particulieren. Het
verbod geldt dit jaar niet op 28, 29 en 31
december. Normaal gesproken vindt vuurwerkverkoop op 29, 30 en 31 december
plaats. Omdat 30 december dit jaar op een
zondag valt, is vuurwerkverkoop op deze
dag verboden.
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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
Dowal, M
Georgiev, SM
van Grieken Flores, AA
Matena, R
Williams, RB

Geboren

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,

20-09-2018
18-09-2018
18-09-2018
20-09-2018
17-09-2018

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.

Ventvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 oktober 2018 aan de
heer Schild een ventvergunning verleend.
Het gaat om een ventvergunning met
aardappelen, groenten en fruit in de wijk
Sterrenburg.
Periode: Van maandag t/m zaterdag in
2018, dagelijks van 09:00 uur tot 21:00
uur, t/m 31-december 2018.
Ingevolge het bepaalde in de Algemene

wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 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.

Winkeltijdenwet
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht hebben ontheffing verleend aan:
Alle winkels te Dordrecht voor openstelling op zondag 23 december 2018 tussen
10:00 uur en 12:00 uur en op zondag 30
december 2018 tussen 10:00 uur en 12:00
uur. Het betreft een ontheffing op grond
van de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden Dordrecht. Deze
dagen zijn van grote betekenis voor zowel
winkels als consumenten ten behoeve
van inkopen voor de feestdagen. De
ontheffing wordt verleend ten behoeve
van spreiding van de verwachte drukte op
deze dagen. Dit besluit is inmiddels ter
kennis van aanvragers gebracht.
Bezwaar
Tegen bovenstaand besluit kan een be-

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.

Datum uitschrijving

08-01-1980
09-03-1978
17-04-1994
22-05-1987
23-12-1993

Het laatst in de basisregistratie personen
(BRP) opgenomen adres is niet meer
juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de
gemeente niet bekend.

Bekendmakingen voortaan elektronisch

langhebbende 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 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 president van het
college van Beroep voor het Bedrijfsleven
(CBB), Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij
de gemeente Dordrecht, telefoon (078)
770 48 88.

Sanering
Kennisgeving Besluit
Uniforme Saneringen
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat zij op 15 oktober
2018 een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden
ter plaatse van de locatie Weeskinderendijk Beneden 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. Deze locatie is
geregistreerd onder zaaknummer Z-18342052.

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 Algeme-

ne 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, dan kunt u
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
hierop wijzen. Een dergelijke mededeling
dient te worden gericht aan:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Unit Juristen, APV en Ondergrond
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen via (078) 770 85 85.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- Aanwijzen van een parkeervak ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op
de Chico Mendesring ter hoogte van
huisnummer 448 (direct naast de reeds
aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Godetia ter hoogte
van huisnummer 18;
- Intrekken voorrangsmaatregel
Dennenlaan met de kruising Dubbelsteijnlaan-West;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Henri Polakstraat ter hoogte van
huisnummer 31.

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten staat
op www.officielebekendmakingen.nl/
staatscourant.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
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 Wethouders, 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. Wilt u ook het telefoon-

nummer vermelden, waarop u overdag te
bereiken bent?
Het indienen van een bezwaarschrift
houdt de werking van het besluit niet
tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
Voor de behandeling van een verzoek
om voorlopige voorziening brengt de
Rechtbank een bedrag aan griffierecht in
rekening.

Herziening Structuurvisie
Burgemeester en wethouders maken op
grond van de inspraakverordening bekend
dat met ingang van vrijdag 26 oktober
2018 de ontwerp 3e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 –Scholengebied
Noordendijk, Sportpark Amstelwijck,
Sportpark Corridor, Sportpark Krommedijk,
Zonnecentrales ter inzage ligt.
De gemeente hecht veel waarde aan
directe betrokkenheid en inbreng van
burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van
plannen. Alvorens de gemeenteraad tot
besluitvorming overgaat wordt iedereen
de gelegenheid geboden om gedurende
de termijn van de terinzagelegging een
zienswijze omtrent deze ontwerp structuurvisie kenbaar te maken.

Inzien
De ontwerp herziening van de structuurvisie kan tot en met 7 december 2018
tijdens de openingsuren worden ingezien
in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300). De structuurvisie kan ook via
www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen
digitaal worden bekeken.
De gemeente organiseert op dinsdagavond 6 november van 19:30 tot 21:00
uur een inloopavond in Stadskantoor,
Spuiboulevard 300. Tijdens deze avond is
er de mogelijkheid met medewerkers van
de gemeente in gesprek te gaan over de
herziening van de structuurvisie.
Visiedocument
De gemeente is op grond van de Wet
ruimtelijke ordening verplicht om voor

het hele grondgebied van de gemeente
een structuurvisie vast te stellen. Met
deze herziening wil de gemeente richting
geven aan de beoogde ruimtelijke
ontwikkeling van de sportparken, het
Scholengebied en zonnecentrales in het
buitengebied.
Zienswijze
Tot en met 7 december 2018 kunnen
-bij voorkeur schriftelijk- zienswijzen
worden ingediend onder vermelding van:
Zienswijze herziening structuurvisie aan
de Directeur Stadsontwikkeling, Postbus
8, 3300 AA, Dordrecht. Voor het indienen
van mondelinge zienswijzen dient tijdig
een telefonische afspraak te worden
gemaakt via telefoon

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunning hebben
verleend:

Activiteit: Bouw
Voor: het veranderen van het magazijn
door het plaatsen van een wand (brandscheiding)
Locatie: Merwedestraat 140
Datum besluit: 15 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel in
het voordakvlak van de woning
Locatie: Marnixstraat 10

Datum besluit: 16 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel in
het voordakvlak van de woning
Locatie: Reviusstraat 21
Datum besluit: 16 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een tuimelvenster
aan de voorzijde van het schuine dak

Locatie: Singel 120
Datum besluit: 18 oktober 2018
Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning) (Uitgebreid)
Voor: vergunning brandveilig gebruik
Locatie: Johan de Wittstraat 35
Datum besluit: 16 oktober 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Lariksstraat 16
Datum besluit: 16 oktober 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het herbouwen van basisschool De
Sterrekijker
Locatie: Boogschutter 71
Datum besluit: 18 oktober 2018
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woonhuis met
garage
Locatie: Hazelaarlaan 21 , kavel 8
Dubbeldam
Datum besluit: 17 oktober 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van de kademuur
Locatie: Korte Engelenburgerkade 18
Datum besluit: 18 oktober 2018
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van een verlichte
doosletterlogo op de (vaste) portacabin
Locatie: Wieldrechtseweg 41
Datum besluit: 17 oktober 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van vijf
houtopstanden (vijf Populus x canadensis
‘Robusta’ (populieren)
Locatie: Houtopstanden staan aan
de Van Gendtstraat thv 19 t/m 29 te
Dordrecht
Datum besluit: 17 oktober 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden (twee Italiaanse populieren (Populus nigra ‘Italica’))
Locatie: Bankastraat achter nr. 72
Datum besluit: 19 oktober 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (Acer platanoides ‘Swedleri’
(Noorse esdoorn))
Locatie: Bankastraat thv 125
Dordrecht
Datum besluit: 19 oktober 2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twaalf
houtopstanden
Locatie: Groenezoom 400 Dordrecht
Datum besluit: 16 oktober 2018
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 plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Lange Breestraat 30
Datum besluit: 15 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van appartementen
Locatie: Lange Breestraat 42 en
Elfhuizen 11
Datum besluit: 17 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Nijhofflaan 8
Datum besluit: 17 oktober 2018
Activiteit: Bouw, Sloop
Voor: het realiseren van 2 appartementen
Locatie: Tolbrugstraat Landzijde 5
Datum besluit: 17 oktober 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van twee
houtopstanden (twee Italiaanse populieren (Populus nigra ‘Italica’))
Locatie: Bankastraat achter nr. 72

Datum besluit: 16 oktober 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 plaatsen van een dakkapel
Locatie: Bakema-erf 111
Datum ontvangst: 15 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakterras met
balustrade / hekwerk
Locatie: Hof de Vriendschap 23
Datum ontvangst: 15 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het intern verbouwen van de
poduktiehal 1
Locatie: Wieldrechtseweg 39
Datum ontvangst: 15 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorkant van de woning
Locatie: Brikstraat 5
Datum ontvangst: 16 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het opsplitsen van een
appartement
Locatie: Hooftstraat 117
Datum ontvangst: 16 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden van het bedrijf
Locatie: Vogelaarsweg 23 Dordrecht
Datum ontvangst: 16 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een hekwerk
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 7
Datum ontvangst: 16 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een weegbrug
Locatie: 2e Merwedehaven, nabij
Grevelingenweg Dordrecht
Datum ontvangst: 17 oktober 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van nieuwbouw
MBO-school

Locatie: Groenezoom 400
Datum ontvangst: 19 oktober 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het realiseren van een opbouw
Locatie: Van Karnebeekstraat 30
Datum ontvangst: 18 oktober 2018
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het renoveren en verbouwen van
het woonhuis
Locatie: Wijnstraat 172
Datum ontvangst: 19 oktober 2018
Activiteit: Sloop
Voor: slopen achteropbouw Singel 55

Dordrecht
Locatie: Singel 55
Datum ontvangst: 15 oktober 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,
26 oktober 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.
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