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Ook in Dordrecht voorbereidingen in volle gang

Alle woningen aardgasvrij: wat staat u te wachten?
Waarschijnlijk heeft u er al over gehoord: alle gebouwen en woningen
in Nederland worden aardgasvrij.
We gaan over op andere, schonere,
warmtebronnen om te koken en onze
huizen te verwarmen. Dit moet vóór
het jaar 2050 klaar zijn.
Samen met de woningcorporaties,
Stedin, energiebedrijf HVC en de
andere gemeenten in de Drechtsteden
onderzoekt Dordrecht welke alternatieven er zijn voor aardgas. Dat kan
een aansluiting op een warmtenet
zijn of verwarmen met elektriciteit (dit
wordt all-electric genoemd). En in de
toekomst zijn er mogelijk nieuwe tech-

nieken die daar nog bij komen. Voor de
meeste nieuwe warmtebronnen geldt
dat bestaande huizen beter geïsoleerd
moeten worden om hetzelfde comfort
te kunnen bieden.
In gesprek met bewoners
De gemeente gaat per wijk met bewoners en ondernemers in gesprek over
de mogelijke alternatieven voor een
wijk. Op dit moment is nog niet bekend
wanneer de gebouwen en huizen in uw
wijk aardgasvrij worden. Daar wordt
wel hard aan gewerkt. Uiterlijk 2021
moeten alle gemeenten in Nederland
een transitievisie warmte hebben.
Dat is een document waarin per wijk

wordt beschreven welke aardgasvrije
alternatieven voor koken, douchen en
verwarmen het meest geschikt zijn.

De bijeenkomst “Even op Adem komen”
wordt georganiseerd door MEE Mantelzorg en is bedoeld voor professionals
uit het zorg- en welzijnsveld. Hierin

krijgen zij informatie over het Dordtse
ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en de (landelijke) ontwikkelingen
op het gebied van respijtzorg en welzijn.
Deze informatie kunnen zij gebruiken
om mantelzorgers te ondersteunen,
door te verwijzen en overbelasting
te voorkomen. Daarnaast krijgen de
aanwezigen de kans te ervaren waarom
een adempauze voor mantelzorgers zo
belangrijk is. De Dordtse mantelzorger
Joanna komt aan het woord en zal op

lezen? Kijk op www.drechtsteden.nl/
energieakkoord. Hier vindt u ook een
overzicht met veel gestelde vragen over
aardgas.

Isoleren
Heeft u plannen om uw keuken te
verbouwen? Kies dan voor koken
op inductie. Bent u van plan om uw
huis te verbouwen? Neem dan gelijk
ook isolatie mee. Door uw huis goed
te isoleren gaat het warmtegebruik
omlaag, bespaart u energie én kosten.
Zo kunt u alvast beginnen met de
voorbereidingen voor aardgasvrij. Kijk
op regionaalenergieloket.nl welke
maatregelen voor uw huis mogelijk
zijn.

Kom naar de bijeenkomst over mantelzorgondersteuning op 20 september 2018
Wethouder Peter Heijkoop ( Zorg en
Welzijn) opent donderdag 20 september 2018 een bijeenkomst over de
mantelzorgondersteuning. De bijeenkomst vindt van 9.30 uur tot 11.30
uur plaats in ‘De Crabbehoeve’, van
Karnebeekstraat 2 in Dordrecht.

Meer weten?
De overgang naar aardgasvrij wonen
is onderdeel van het Energieakkoord
Drechtsteden. Wilt u er meer over

ludieke wijze een kijkje in haar leven
geven. Waar loopt zij tegenaan en wat
helpt haar om de zorg vol te kunnen
houden?
Zorgprofessionals kunnen zich voor de
bijeenkomst aanmelden via mantelzorg@meeplus.nl. Graag bij aanmelding
uw naam, functie en e-mail- adres vermelden en het onderwerp (aanmelding
bijeenkomst ‘Even op adem komen’ op
20 september) vermelden.

Werkzaamheden aan Albert
Cuypsingel

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.
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
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”.
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.

De komende twee weken
vinden werkzaamheden plaats
aan de Albert Cuypsingel.
Een deel van het asfalt wordt
vervangen en er worden drie
drempels aangelegd.
Maandag 17 september start de
aannemer met het aanpassen van de
kruising met de Beverwijckstraat. De
stoepen, bochten en enkele parkeerplaatsen bij de kruising worden
aangepast. Voor deze werkzaamheden
is het niet nodig de straat af te sluiten.
Vanaf maandag 24 september is de
Albert Cuypsingel een week lang wel
afgesloten voor werkzaamheden aan
het asfalt en de aanleg van de drempels. Doorgaand verkeer rijdt dan om
via de Spuiweg en Spuiboulevard.
30km
De Albert Cuypsingel ligt in een 30

Bekendmakingen
voortaan elektronisch
km/u zone. Vorig jaar is de inrichting
van de weg al aangepast. Zo zijn de
stoepen verbreed en is de rijbaan
versmald. Op rechte stukken ligt de
snelheid vaak nog te hoog. Verdere

snelheidsremmende maatregelen
zijn daarom gewenst.
Meer informatie over 30 km in de
19e eeuwse Schil is te vinden op
www.dordrecht.nl/30km

ter inzage in de hal van het Stadskantoor en zijn te raadplegen op
www.dordrecht.nl (onder het kopje
‘Nieuws’). Op deze ontwerpbesluiten kunt u tot 27 oktober 2018 een
zienswijze indienen.

de Zuidbuitenpoldersekade;
• achter de Kop van ‘t Land, tussen
de Provincialeweg, Zeedijk en de
Heerenweg;
• in het plukpark in de Haniaspolder,
langs de Oude Veerweg.

Wat houden de nieuwe regels voor
het hondenbeleid in?

Aanlijnplicht, maar geen opruimplicht
• op en ten zuiden van het fietspad
over de Zuidbuitenpoldersekade tot
50 meter ten zuiden van het Noorderdiep.

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 dienstverlening ook gepubliceerd in deze krant.

Hondenbeleid
Hondenbeleid in de Nieuwe
Dordtse Biesbosch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 11 september
2018 besloten het hondenbeleid
voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch
vanaf 15 september 2018 gedurende
6 weken voor inspraak vrij te geven.
De hiervoor noodzakelijk te nemen
besluiten met een overzichtskaartje
liggen als ontwerp vanaf die datum

Hondenverbod
• tussen de Zeedijk en het fietspad over

Aanlijnplicht en opruimplicht
• op het fiets- en wandelpad van
het Dagrecreatieterrein tussen de
Zuidendijk en de Zeedijk, en
• op het parkeerterrein, dat wordt
begrensd door waterpartijen en een
hek, van het Dagrecreatieterrein
tussen de Zuidendijk en de Zeedijk.
De overzichtskaart met het nieuwe
hondenbeleid is overigens ter informatie reeds aan de randen van De

Nieuwe Dordtse Biesbosch geplaatst.
Zienswijze
Een ieder kan in de periode tussen
15 september en 27 oktober 2018 een
zienswijze indienen op het nieuwe
hondenbeleid Nieuwe Dordtse Biesbosch. U kunt uw zienswijze schriftelijk
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht,
ter attentie van IPM, Postbus 8,
3300 AA Dordrecht.
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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

Geboren

Datum uitschrijving

El Azzouti, N

04-09-1995

30-07-2018

Eckmeyer, MKR

17-06-1990

08-08-2018

Isenia, VV

09-01-1992

30-07-2018

Kouramánis, NP

03-03-1981

30-07-2018

Mbiavanga, M

07-07-1983

02-08-2018

Pazdyka, E

20-04-2013

08-08-2018

Pazdyka, DJ

14-12-1989

08-08-2018

Prijs, RBJ

22-04-1979

07-08-2018

Sirvania, RS

02-08-1999

02-08-2018

van Wijk, ECA

27-05-1981

07-08-2018

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		
Woonplaats
Land		

: onbekend
: onbekend
: 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.

Milieu
Bekendmaking
wet milieubeheer
Op 24 augustus 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat
over het oprichten van een horecagelegenheid gelegen aan het Achterom 1 te
Dordrecht. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-18-339812.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 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.

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 (bijvoorbeeld een kopie
van deze publicatie); de reden waarom
u bezwaar maakt; het telefoonnummer
waarop u overdag bereikbaar bent; de
datum en uw handtekening.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Chico Mendesring ter hoogte van het
Flamingopad nabij de Palissander;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Chico Mendesring ter hoogte van
Palissander 220;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Stadspolderring ter hoogte van Maaskant-erf 220/221;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Stadspolderring ter hoogte van de
huisnummers 206/208;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Stadspolderring ter hoogte van Henriëtte Roland Holst-erf 17/18;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Stadspolderring ter hoogte van
Joke Smit-erf 25/26;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Stadspolderring ter hoogte van
Frida Katz-erf 8/9;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Stadspolderring ter hoogte van
Rietveld-erf 163/164;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Stadspolderring ter hoogte van
Berlage-erf 176/177;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Chico Mendesring ter hoogte van
Marowijne 74;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Chico Mendesring ter hoogte van de
huisnummers 140/142;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Chico Mendesring ter hoogte van de

huisnummers 352/354;
-	Aanwijzen van een bushalte op de
Chico Mendesring ter hoogte van
huisnummer 596.
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. Graag ook
het telefoonnummer 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.
Voornemen tot het instellen van eenrichtingsverkeer op het gedeelte van
het Admiraalsplein ter hoogte van de
huisnummers 5 t/m 15 Op het gedeelte
van het Admiraalsplein ter hoogte van
de winkels met de huisnummers 5 t/m
15 wordt aan één zijde van de rijbaan
geparkeerd. Laden en lossen vindt plaats
op de rijbaan aan de andere zijde van de
straat. Soms wordt er ook geparkeerd
half op de rijbaan en half op het trottoir.
De geringe breedte van de rijbaan in
combinatie met tweerichtingsverkeer en
parkeren levert conflicten op tussen het
zoekverkeer en het doorgaande verkeer.
Om deze conflicten te verminderen heeft
het college het voornemen éénrichtingsverkeer in te stellen op dit gedeelte van
het Admiraalsplein. De gewenste rijrichting is vanaf de Jacob van Heemskerckstraat naar de M.H. Trompweg.
Zienswijze
Tegen het voornemen kunt u binnen 4
weken na publicatie in Dordt Centraal
uw zienswijze indienen. Uw schriftelijke
reactie kunt u sturen naar: Gemeente
Dordrecht, Cluster Ruimtelijke Kwaliteit,Team Verkeer, t.a.v. de heer R. Kraak,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
Uw reactie per e-mail kunt u sturen
naar: r.kraak@dordrecht.nl

Omgevingsrecht
Z-17-329680
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dordrecht maken
bekend dat zij in het kader van
de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, hebben besloten
de omgevingsvergunningen die op
24 november 2008 en 4 juli 2013
zijn verleend aan Riam Dordrecht
Holding B.V., in te trekken. Dit
omdat de vergunningplichtige activiteit niet meer wordt uitgevoerd.
Het betreft de inrichting gelegen
aan Van Leeuwenhoekweg 21 te
Dordrecht.

Ter inzage
De beschikking ligt van 17 september
2018 t/m 29 oktober 2018 ter inzage in
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht. De stukken kunnen worden
ingezien met of zonder afspraak op:
-m
 aandag, woensdag en vrijdag van
09.00 - 12.00 uur;
-d
 insdag en donderdag van 14.00 19.30 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 ontwerp-

beschikking 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 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bedraagt de termijn
voor het indienen van een beroepschrift
zes weken. 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.
Z-18-339147
Kennisgeving verlengen
beslistermijn
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Dordrecht maakt bekend dat het in het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht heeft besloten voor de
aanvraag van Valvoline Europe – Ellis
Enterprises B.V. de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal
zes weken.
De aanvraag betreft een
"Milieuneutrale verandering
PGS-15 opslagvoorzieningen".
Locatie: Wieldrechtseweg 39 te
Dordrecht.
Nieuwe uiterste beslisdatum:
9 november 2018.

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Locatie: Kranenburgstraat 4-74
Datum besluit: 04 september 2018

Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Grotekerksbuurt 72-74
Datum besluit: 03 september 2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het verbouwen van het pand tot
restaurant en bovenwoning
Locatie: Lange Breestraat 3
Datum besluit: 03 september 2018

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Dubbelsteynlaan West 86
Datum besluit: 05 september 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Langedaal 91
Datum besluit: 03 september 2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een opbouw op de
garage naast de woning
Locatie: Noorderlicht 23
Datum besluit: 03 september 2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (Tilia (linde)
Locatie: Reeweg Oost, nabij Denpasarstraat 32
Datum besluit: 03 september 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het versterken van de galerijvloeren

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van 14

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

houtopstanden (14 Salix alba Belders
(schietwilg))
Locatie: Zuidendijk nabij huisnummer 393
Datum besluit: 03 september 2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 gingo biloba)
Locatie: Stratosfeerstraat 143
Datum besluit: 06 september 2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (Tilia x europaea (Hollandse
linde))
Locatie: J.J.A. Goeverneurstraat
t.h.v. 98
Datum besluit: 05 september 2018

Activiteit: Monument
Voor: het repareren van het pand
Locatie: Wolwevershaven 14
Datum besluit: 04 september 2018

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:

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.
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
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 een dakkapel
Locatie: Beekenstein 73
Datum besluit: 03 september 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw met een overkapping, t.b.v.
vervanging huidige werkplaats
Locatie: Kilkade 2
Datum besluit: 06 september 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Laan van Braets (met 56 te
nummeren)
Datum besluit: 06 september 2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg, Monument, Sloop
Voor: restauratie en verbouw rijksmonument tot 3 appartementen
Locatie: Botgensstraat 25a,
25b en 25 c
Datum besluit: 05 september 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het splitsen van het pand
Locatie: Voorstraat 164

Datum besluit: 07 september 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, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een fietsoverkapping
Locatie: Zuidendijk 393
Datum ontvangst: 30 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een pijp langs de
zijkant van het huis t.b.v. een houtkachel
Locatie: Frida Katz-erf 117
Datum ontvangst: 31 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw met een overkapping, t.b.v.
vervanging huidige werkplaats
Locatie: Kilkade 2
Datum ontvangst: 31 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een deurluifel/
afdakje
Locatie: Maasstraat 44
Datum ontvangst: 03 september 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een scheidingswand
Locatie: Planckstraat 9
Datum ontvangst: 04 september 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een nokverhoging
en het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Floresstraat 73
Datum ontvangst: 05 september 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Badweg 21
Datum ontvangst: 06 september 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning

Locatie: Hazelaarlaan 29 kavel 11
Oudendijk A 8363
Datum ontvangst: 06 september 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het wijzigen van de gevel
Locatie: Brouwersdijk 82
Datum ontvangst: 07 september 2018
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Wilgenwende kavel V2597
Datum ontvangst: 05 september 2018
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van 2 dubbelzijdige
lichtbakken
Locatie: Vrieseweg 60
Datum ontvangst: 04 september 2018
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het plaatsen van garagedeuren en
het aanleggen van een inrit
Locatie: Gravenstraat 22
Datum ontvangst: 02 september 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (1 esdoorn)
Locatie: Bankastraat thv 125
Datum ontvangst: 06 september 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (7 wilgen)
Locatie: Louterbloemen
Datum ontvangst: 06 september 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (1 konifeer)
Locatie: Oranjelaan 85
Datum ontvangst: 06 september 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van een
houtopstand (1 witte esdoorn)
Locatie: Singel 87
Datum ontvangst: 07 september 2018
Activiteit: Monument
Voor: het veranderen van de winkel naar
een woning
Locatie: Wijnstraat 213
Datum ontvangst: 03 september 2018

Activiteit: Monument
Voor: het onderhouden van het buitenschilderwerk
Locatie: Voorstraat 477
Datum ontvangst: 04 september 2018
Activiteit: Monument
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Nieuwe Haven 36
Datum ontvangst: 07 september 2018
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het installeren van een semi-diep
anodebed en ingraven bekabeling.

Locatie: Zuidendijk 314 t
Datum ontvangst: 04 september 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,
14 september 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 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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