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Het Eiland van Dordrecht is met 
dijken goed beschermd tegen hoog-
water. Een overstroming komt niet 
vaak voor, maar áls het gebeurt, 
zijn de gevolgen enorm. Weet jij wat 
jou in dat geval te doen staat? We 
nodigen je graag uit voor een van 
de 7 bewonersbijeenkomsten over 
waterveiligheid. Wij maken Dordt... 
samenredzaam!

De gemeente Dordrecht heeft als am-
bitie om een ‘samenredzaam’ eiland 
te zijn, ook in geval van hoogwater. 
Dit betekent dat we overstromingen 
zoveel mogelijk proberen te voorko-
men. Dat doen we met onze dijken. 
Maar het betekent ook: weten wat 
we moeten doen als het in extreme 
situaties tóch mis gaat. Hoe zorgen we 
dat inwoners niet alleen zelfredzaam, 
maar ook ‘sámenredzaam’ zijn? Dus 
ook omkijken naar die buur die minder 
mobiel is. Wat heeft iedereen - inwo-
ners, gemeente en hulpdiensten - no-
dig om zelfredzaam en samenredzaam 
te zijn bij een overstroming? Daarover 
willen we met jou in gesprek!

Samenredzaam
De gemeente Dordrecht organiseert 
de bijeenkomsten samen met de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en 

Waterschap Hollandse Delta. We gaan 
met elkaar in gesprek over de huidige 
situatie in Dordrecht. Wat zijn de 
gevolgen bij een mogelijke overstro-
ming? Wat kun je zelf doen? Hoe zorg 
je dat je goed bent voorbereid? Kun 
je thuis schuilen of moet je naar een 
opvanglocatie? En wat kun je van de 
gemeente verwachten? 

Bewonersbijeenkomsten 
Omdat het belangrijk is dat zoveel 

mogelijk Dordtenaren weten hoe ze 
moeten handelen, organiseren we 
maar liefst 7 bewonersbijeenkomsten. 
Ze vinden plaats op de volgende data 
en locaties:

Maandag 3 februari, 19.00 tot 22.00 
uur in Wielwijk bij Het Waterwiel, 
Admiraalsplein 700
Dinsdag 4 februari, 19.00 tot 22.00 
uur in Sterrenburg bij Het Sterrenwiel, 
Dalmeijerplein 80
Maandag 10 februari, van 19.00 
tot 22.00 uur in het Centrum bij het 
SpuiLAB210, Spuiboulevard 210
Dinsdag 11 februari, van 19.00 tot 
22.00 uur in Dubbeldam bij De Gra-
vin-Dubbeldam, Vijverlaan 1004
Donderdag 13 februari, van 19.00 
tot 22.00 uur op de Staart bij het 
Staartlicht, Maasstraat 23
Dinsdag 18 februari, van 19.00 tot 
22.00 uur in Stadspolders bij Het 
Polderwiel, Dudok-erf 58
Donderdag 20 februari, van 19.00 
tot 22.00 uur in het Centrum bij het 
SpuiLAB210, Spuiboulevard 210

Aanmelden 
Aanmelden voor één van de bijenkom-
sten kan door een e-mail te sturen 
naar: opgave.groenblauwe.stad@
dordrecht.nl

Sinds zondagavond 19 januari is de 
Wantijbrug afgesloten voor auto’s, 
motoren en vrachtwagens. Rijkswa-
terstaat is gestart met de renovatie 
van de Wantijbrug. Dat zorgt voor 
extra drukte in en rond Dordrecht. 

Hulpdiensten kunnen de brug in geval 
van nood gebruiken. Ook het openbaar 
vervoer, (brom)fietsers en voetgangers 
kunnen over de brug. De fiets en het 
openbaar vervoer zijn daarom goede 
alternatieven om van A naar B te gaan. 

Bussen rijden vaker
Buslijn 4 en 8 gaan in de spits vaker 
rijden. Deze lijnen rijden namelijk door 

het gebied waar we grote verkeers-
drukte verwachten. De bus is daar een 
aantrekkelijk alternatief. Qbuzz houdt 
extra bussen achter de hand. Deze 
bussen kunnen ingezet worden op 
plekken waar grote drukte ontstaat. 
Een reis met het openbaar vervoer 
plant u op 9292.nl of via de reisplan-
ner op Qbuzz.nl/dmg. 

Huur een e-bike
Een e-bike maakt fietsen makkelijker. 
Heeft u geen e-bike, dan kunt u voor 
een aantal weken een e-bike huren. 
Voor 10 weken kost dat € 190,00. Op 
ways2go.nl vindt u het aanmeldfor-
mulier en de voorwaarden.

Extra P+R terreinen om makke-
lijk over te stappen op deelfiets, 
e-bike of bus
Op de Laan van Londen in Dordrecht 
is een nieuw P+R terrein. Vanuit de 
auto kunt u hier makkelijk over-
stappen op de bus of op een van de 
deelfietsen of e-bikes uit de speciale 
containers, de zogenaamde hubs. 
Ook bij het Halmaheiraplein kunt u 
parkeren en met een fiets of e-bike 
uw reis verder vervolgen. Meer infor-
matie hierover vindt u op de website 
ways2go.nl. Klik op Wantijbrug en 
middenin de pagina op het tabblad 
Hub).

Neem de fiets of het OV

Werk aan Wantijbrug gestart Opruimdag in Oud-Krispijn
‘n Schone straat… je hebt het zelf in 
de hand. Maar een beetje hulp bij 
het schoonhouden van de wijk is 
natuurlijk altijd fijn. Op woensdag 29 
januari van 10.00 tot 16.00 uur is er 
een opruimdag in Oud-Krispijn. 

Aan de Gouveneurstraat (bij het park) 
staat woensdag een speciale container 
waarin bewoners hun grof afval kwijt 
kunnen. Er is ook een mini-milieustraat 
voor papier en plastic. Wie vragen heeft, 
kan die stellen aan de afvalcoaches. ‘Geef 
het Dordt’ is aanwezig om spullen die nog 
goed zijn aan te pakken.  

Schone wijk
De opruimdag is een van de acties in 
West voor een schone wijk met minder 
zwerfafval. Het Buurt Service Team en 
HVC maken dagelijks extra ronden. Ze 
halen zwerfvuil en afval weg dat naast de 
ondergrondse containers staat. Dit jaar 
volgen nog meer acties zoals de inzet van 
extra handhavers. Verder werken we sa-
men met de woningcorporaties, Wijk voor 
Wijk en buurtpreventie aan een plan om 
het gedrag van mensen te veranderen. En 
natuurlijk heeft iedere bewoner een eigen 
rol: ‘n Schone straat … je hebt het zelf in 
de hand’. Kijk voor meer  informatie op 
www.dordrecht.nl/schonestad.

Weet wat je moet doen als Dordrecht overstroomt!

Kom naar de bewonersbijeenkomsten 
over waterveiligheid

World Cup Shorttrack 
in Dordrecht
In het jaar dat Dordrecht 800 jaar 
stadsrechten viert is ‘onze’ stad 
wederom trotse gastheer van een in-
ternationaal topsportevenement: de 
ISU World Cup Shorttrack. Van 14 tot 
en met 16 februari in Sportboulevard 
Dordrecht.

Na het succes van het uitverkoch-
te EK Shorttrack 2019 in Dordrecht, 
racen de Nederlandse shorttrackers in 
2020 opnieuw voor de ogen van het 
thuispubliek voorbij tijdens het World 
Cup Shorttrack in de Sportboulevard. 
Niet alleen teamNL kijkt uit naar het 
event, ook voor internationale rijders is 
het World Cup in Nederland een hoog-
tepunt van het seizoen. Met uitzinnig 
publiek, show en entertainment rond de 

races, is het een uniek evenement op de 
internationale shorttrack kalender.

Dordrecht is voor de zesde keer gast-
heer van een aansprekend internati-
onaal shorttrackevenement. In 2012, 
2016 en 2017 was de stad gastheer al 
van de World Cup en in 2015 en 2019 
werden de Europees Kampioenschap-
pen Shorttrack in de Sportboulevard 
gehouden.

Info & tickets
Ga voor meer informatie, het program-
ma en tickets naar www.schaatsen.nl. 
Op dit moment zijn er nog slechts en-
kele tickets beschikbaar. Dus, wil jij het 
meebeleven in ‘ons’ Dordrecht, wees er 
dan snel bij!
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Bestuursdwang

Last onder bestuursdwang

Het college van de gemeente Dordrecht 
heeft op 20 januari 2020 besloten om 
een last onder bestuursdwang op te 
leggen met betrekking tot:
• een blauwe scooter, zonder kenteken, 
van het merk Tomos, welke openge-
slagen staat op de openbare weg ter 
hoogte van Voorstraat 441 in Dordrecht. 

Verwijderen
Deze scooter wordt een week na deze 
bekendmaking van de weg verwijderd 
vanwege handelen in strijd met artikel 
5:5 en 5:6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Dordrecht (APV).
 
Afhalen 
Na verwijdering kan de rechthebbende 
op de scooter zich via telefoonnummer 
14078 melden bij Team Handhaving. 
Na overlegging van de eigendomspa-

pieren en betaling van de ambtelijke 
voorbereidingskosten, de kosten van 
het proces-verbaal van de overtreding, 
de kosten voor het wegslepen en de 
stalling kan de rechthebbende het bo-
vengenoemde voertuig terugkrijgen.
 
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na dagtekening van het besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van de gemeente Dordrecht, 
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend zijn 
en ten minste bevatten: uw naam en 
adres, de datum, de omschrijving van 
het besluit waartegen u bezwaar maakt 
en de reden van uw bezwaar. 

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met in-
gang van de dag na bekendmaking. Het 
indienen van een bezwaarschrift houdt 

de werking van het besluit niet tegen. In 
spoedeisende gevallen kunnen belang-
hebbenden de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken 
een voorlopige voorziening (tijdelijke 
beslissing) te treffen.

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 bouw-

plannen en regelgeving direct in uw mailbox. 

Op www.overuwbuurt.overheid.nl staat hoe u zich kunt aanmelden.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt! 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 bekend-

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

aanvraag geldt dat de bezwarentermijn begint op de verzenddatum van de be-

schikking aan de aanvrager. De bekendmakingen en besluiten van de gemeente 

blijven wij ook in deze krant publiceren.

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Bolder, AC 29-05-1972 20-11-2019

Cederboom, MB 03-06-1967 05-11-2019

Jankowski, P 08-02-1985 13-11-2019

Moesker, F 20-01-1979 06-12-2019

Voll, GM 21-10-1995 12-12-2019

Żyliński, BM 03-10-1984 13-11-2019

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:

Basisregistratie Personen (BRP)

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.

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 Dor-
drecht. Uw bezwaarschrift is alleen 
geldig als u de volgende gegevens 
vermeldt: uw naam en adres; een dui-
delijke omschrijving van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt.

Verkeer

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten tot het: 

- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
 De Sitterstraat ter hoogte van huis-
nummer 170;

- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de De 
Rijpstraat ter hoogte van huisnummer 
9; 

- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Oudelandstraat ter hoogte van huis-
nummer 13. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten 
staat op www.officielebekendmakin-
gen.nl/staatscourant. 
Als u het niet eens bent met dit besluit, 
kunt u binnen zes weken na dagteke-
ning ervan schriftelijk bezwaar maken 
bij het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen. U dient uw bezwaar-
schrift 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 bevat-
ten: uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar maakt en de reden van uw 
bezwaar. Graag ook het telefoonnum-
mer 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 (Di-
giD). 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. 

Algemene plaatselijke verordeningen

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving: het houden van een 
collecte van 12 t/m 17 oktober 2020 
Locatie: gemeente Dordrecht 
Datum besluit: 14 januari 2020 
Zaaknummer: Z-19-364892 

Omschrijving: ontheffing permanente 
openings- en sluitingstijden 
Locatie: Kilweg 10 Dordrecht 
Datum besluit: 10 januari 2020 
Zaaknummer: Z-19-361620 

Omschrijving: ontheffing eenmalige 
openings- en sluitingstijden op 18 
januari 2020 van 22.00-05.00 uur 
Locatie: Laan der Verenigde Naties 52 
te Dordrecht 
Datum besluit: 16 januari 2020 
Zaaknummer: Z-20-365538 

Omschrijving: een ontheffing van de 
sluitingstijden 
Locatie: Vogelplein 34 Dordrecht 
Datum besluit: 10 januari 2020 
Zaaknummer: Z-19-362582 

Omschrijving: het exploiteren van een 
horecabedrijf 
Locatie: Vogelplein 34 Dordrecht 
Datum besluit: 10 januari 2020 
Zaaknummer: Z-19-362611 

Bezwaar
Als u het niet eens bent met boven-
staande besluiten, kunt u binnen zes 
weken na dagtekening ervan schrifte-
lijk bezwaar maken bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen. U 
dient uw bezwaarschrift te richten aan: 
het college van burgemeester en wet-
houders 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 bevat-
ten: 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 daar-
voor naar uw mening aanleiding be-
staat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen.

Inspraak voorgestelde wijziging 
Algemene plaatselijke verordening 
(APV) Dordrecht (14de wijziging): 
hinderlijk gebruik lachgas verbo-
den

De gemeente Dordrecht actualiseert 
de Algemene plaatselijke verordening 
Dordrecht (APV). In de APV staan 
regels ter bescherming van de open-
bare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid en van het milieu. 
De voorgestelde wijziging houdt het 
volgende in.
Landelijke wetgeving voor een verbod 
op verkoop en gebruik van lachgas is 
in de maak. Niet zeker is wanneer deze 
in werking zal treden. Tot die tijd wordt 
het verbod op verkoop van lachgas 
gehandhaafd via de bestaande juridi-
sche mogelijkheden. Om op te kunnen 
treden tegen het gebruik van lachgas is 
er nog geen lokale regelgeving. Daar-
om wordt voorgesteld artikel 2:74 A op 
dit punt uit te breiden. Hierdoor wordt 
niet alleen hinderlijk gebruik van drugs 
in Dordrecht verboden maar ook het 
hinderlijk gebruik van lachgas.

Voor de aanleiding en reden voor deze 
voorgestelde wijziging wordt verwezen 
naar de Motie M10 ‘verbod verkoop en 
gebruik lachgas’, aangenomen op 12 
november 2019, RIS 2480747 en de re-
actie van de burgemeester hierop in de 
brief 18 december 2019, RIS 2511772.
Beide zijn in het zogenaamde Raadsin-
formatiesysteem op www.dordrecht.nl 
te raadplegen.

Inspraakprocedure
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het concept van de 
wijziging van de Algemene plaatselijke 
verordening (APV) Dordrecht (14de 
wijziging) vrijgegeven voor inspraak. 
Dit betekent dat belanghebbende 
een zienswijze kunnen indienen. 
De stukken liggen in de periode van 
vrijdag 1 februari tot en met maandag 
16 maart 2020 ter inzage in de hal van 
het Stadskantoor (vraag er naar bij de 
balie) én ze staan op de website www.
dordrecht.nl onder de rubriek ‘Nieuws’.

Reageren
U kunt reageren door uw zienswijze 
in te dienen door uw brief uiterlijk 16 
maart a.s. te sturen naar: Het college 
van burgemeester en wethouders van 
Dordrecht, Versterking Bestuur & Or-
ganisatie, Afdeling Strategie & Control, 
Postbus 8, 3300 AA  Dordrecht.

Eindverslag
Na de inspraakperiode ontvangen 
de indieners van een zienswijze een 
verslag van de inspraakreacties.

Besluitvorming
Na eventuele aanpassingen stelt het 
college uiteindelijk de gemeenteraad 
voor de wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening (APV) Dor-
drecht (14de wijziging) vast te stellen.
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Z-19-363993
Kennisgeving beschikking
Omgevingsvergunning Beperkte 
Milieutoets (OBM)
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure

Het college van burgemeester en wet-
houders van Dordrecht maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht heeft 
besloten om aan Duratherm Nederland 
B.V. een omgevingsvergunning beperk-
te milieutoets te verlenen. Op 5 decem-
ber 2019 is de aanvraag voor de omge-
vingsvergunning beperkte milieutoets 
ontvangen voor het installeren van een 
gesloten bodemenergiesysteem met 
een bodemzijdig vermogen van minder 
dan 70 kW dat is gelegen binnen een 
interferentiegebied, artikel 2.2a lid 6 
van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
De aanvraag gaat over de locatie Laan 
van Braets 130 te Dordrecht.

De beschikking met bijbehorende 

stukken is op afspraak tijdens kantoor-
uren in te zien bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer (078) 770 85 85 kunt u 
hiervoor een afspraak maken.

Bezwaar
Deze beschikking wordt bekend-
gemaakt door toezending aan de 
aanvrager. Met ingang van de dag na 
de bekendmaking treedt de beschik-
king in werking. Binnen zes weken met 
ingang van de dag na de bekendmaking 
kan bezwaar worden aangetekend 
bij burgemeester en wethouders van 
Dordrecht. Het indienen van een be-
zwaarschrift schorst de werking van de 
beschikking niet. Heeft de aanvrager of 
een derde belanghebbende een spoed-
eisend belang om de werking van deze 
beschikking te laten schorsen? Dan kan 
om een voorlopige voorziening worden 
verzocht bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. 
De inwerkingtreding van de beschikking 

wordt slechts opgeschort indien op 
het verzoek om voorlopige voorziening 
daartoe is beslist door de Voorzienin-
genrechter.

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 plegen van grootonderhoud 
en het aanbouwen van een bijgebouw   
Locatie: Campanula 36    
Datum besluit: 13 januari 2020   
 
Activiteit: Bouw 
Voor: het wijziging van de brandcom-
partimenten van het pand   
Locatie: Kerkeplaat 9    
Datum besluit: 14 januari 2020   

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van gevelaanpas-
singen en een nieuw trapgat bij het 
pand   
Locatie: Maxwellstraat 27    
Datum besluit: 16 januari 2020   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel in 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Rijksstraatweg 83 A    
Datum besluit: 15 januari 2020   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het bouwen van 72 eengezinswo-
ningen Molenzigt Wilgenwende    
Locatie: Plan deel Molenzigt, 
Wilgenwende 
Datum besluit: 13 januari 2020   
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het vestigen van een sport 
paramedisch centrum   
Locatie: Laan der Verenigde Naties 
325    
Datum besluit: 13 januari 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het verplanten van twee hou-
topstanden (2 x linde (Tilia cordata 
‘Rancho’))   
Locatie: Blauwpoortsplein 
Datum besluit: 13 januari 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (na)   
Locatie: Couperusstraat 
Datum besluit: 17 januari 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: Het vellen of doen vellen van drie 
houtopstanden (drie Populus nigra 
Italica (Italiaanse populier))   
Locatie: Douwe Aukesstraat 
Datum besluit: 14 januari 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (1 x esdoorn (Acer))   
Locatie: Neurenburgpad 
Datum besluit: 15 januari 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
twaalf houtopstanden (12x sorbus)   
Locatie: Waterhoenstraat en 
Kievitstraat    
Datum besluit: 16 januari 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (1 x treurwilg (Salix 
sepulcralis ‘Chrysocoma’))   
Locatie: Zuidendijk 270 
Datum besluit: 14 januari 2020   
 
Geweigerde omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben geweigerd: 

Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: in- en uitritvergunning   
Locatie: Blekersdijk 61    
Datum besluit: 16 januari 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (1 x cipres (Chamae-
cyparis))   
Locatie: Oranjelaan 97    
Datum besluit: 14 januari 2020   
 
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 

zij de volgende aanvragen omgevings-
vergunningvrij hebben verklaard: 

Activiteit: Kap 
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (2 x Fraxinus Excel-
sior) Aquamarijnweg/Heliotroopring 
t.h.v. 1200   
Locatie: kruising Aquamarijnweg/
Heliotroopring
Datum besluit: 15 januari 2020   
           
Verleende onttrekkingsvergunning    
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende onttrekkingsvergunning 
hebben verleend:  
    
Voor: het onttrekken woonruimte 
Locatie: Mauritsweg 242 
Datum besluit: 15 januari 2020     
    
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 realiseren van een tijdelijke 
hulpbrug 
Locatie: Houttuinen (naast Enge-
lenburgerbrug, tegenover nr. 32 C, 
D)     
Datum besluit: 13 januari 2020    
   
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het realiseren van wijzigingen aan 
een monument 
Locatie: Hooikade 12     
Datum besluit: 16 januari 2020    
   
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het aanpassen van de voorge-
velpui 
Locatie: Kuipershaven 19     
Datum besluit: 13 januari 2020    

Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: het aanleggen van een uitrit 
Locatie: Hazelaarlaan 27     
Datum besluit: 15 januari 2020    
   
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (1 x cipres (Chamae-
cyparis))  
Locatie: Oranjelaan 97     
Datum besluit: 13 januari 2020    
   
Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit:  Handelen in strijd met 
regels RO    
Voor:  het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan      
Locatie:  Heerenhuis 34 
Datum ontvangst: 6 januari 2020       

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van  kunststof 
kozijnen  
Locatie: Amazone 242   
Datum ontvangst: 16 januari 2020  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning  
Locatie: Amerstraat 26   
Datum ontvangst: 14 januari 2020  

Milieu

Melding i.h.k.v. Activiteitenbesluit 
milieubeheer betreffende veran-
deren inrichting bunkerstation, 
Merwedestraat 48s 

Op 16 oktober 2019 is een melding ont-
vangen in het kader van het “Activitei-
tenbesluit milieubeheer”. Het gaat over 
het veranderen van de inrichting, zijnde 
een bunkerstation, gelegen Merwede-
straat 48s te Dordrecht. De veranderin-
gen zijn:
- plaatsen van een opslagcontainer ten 
behoeve van verf, oplosmiddelen e.d.;
- verplaatsen van de opslag van bedrijfs-
afvalstoffen;
- overpompen van smeerolie uit vat 
(kade, loopbrug) naar ladingtank.

Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-19-361714.

Indien daaraan behoefte bestaat kun-
nen, onder verwijzing naar het zaaknum-
mer, inlichtingen worden ingewonnen 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, telelefoon 
(078) 770 85 85. De directeur van de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
vestigt er de aandacht op dat deze be-
kendmaking uitsluitend een informatief 
karakter heeft.

Melding i.h.k.v. Activiteitenbesluit 
milieubeheer betreffende oprichten 
restaurant Wijnstraat 153 

Op 12 augustus 2019 is een melding 
ontvangen in het kader van het “Acti-
viteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat 
over het oprichten van een restaurant, 
gelegen Wijnstraat 153 te Dordrecht. 
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-19-361145.

Indien daaraan behoefte bestaat kun-
nen, onder verwijzing naar het zaaknum-
mer, inlichtingen worden ingewonnen 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, telelefoon 
(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.

Kennisgeving ontvangst activitei-
tenbesluit milieubeheer Admiraals-
plein 5 

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 Admi-
raalsplein 5 Dordrecht
Locatie: Admiraalsplein 5 te Dordrecht
Datum ontvangst: 18 december 2019

Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-19-364757.

Indien daaraan behoefte bestaat kun-
nen, onder verwijzing naar het zaaknum-
mer, 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.

Bodembescherming

Kennisgeving beschikking 
Wet bodembescherming

Onderwerp
De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid maakt namens het college van 
burgemeester en wethouders van 
gemeente Dordrecht bekend dat zij op 
grond van artikel 29, eerste lid van de 
Wet bodembescherming (Wbb) heeft 
besloten dat er op de locatie Vest te 
Dordrecht sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Op 
grond van artikel 37, eerste lid Wbb 
heeft zij besloten dat de sanering niet 
spoedeisend is. Daarnaast maakt zij 
bekend dat zij op grond van de  artikel 
39, tweede lid Wbb instemt met het 
saneringsplan voor eerdergenoemde 
locatie.

Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-19-364035.

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

Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belangheb-
bende(n) bij ons een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen tegen dit besluit. 
Dit moet geschieden binnen zes weken 
na publicatie van het besluit, onder 
vermelding van “Bezwaar Wbb” in de 
linkerbovenhoek van enveloppe. 
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 Voorzieningen-
rechter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State een voor-
lopige 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 Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juristen, 
APV en Ondergrond, telefoon (078) 
770 85 85.

Omgevingsvergunningen
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Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorkant van het huis  
Locatie: Godetia 6   
Datum ontvangst: 16 januari 2020  

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een 
overkapping  
Locatie: Saffier 300   
Datum ontvangst: 17 januari 2020  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een  pergola en 
het aanleggen van een afvoerkanaal  
Locatie: Spuiweg 60   
Datum ontvangst: 16 januari 2020  

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het realiseren van een 
verbouwing  
Locatie: Grote Spuistraat 29   
Datum ontvangst: 16 januari 2020  

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op de woning  
Locatie: Rozenhof 2   
Datum ontvangst: 16 januari 2020  

Activiteit: Brandveilig gebruik 
Voor: vergunning brandveilig gebruik  
Locatie: Kromhout 177   

Datum ontvangst: 13 januari 2020
  
Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: Aanvraag Inrit / Poort Hazelaar-
laan 17  
Locatie: Hazelaarlaan 17   
Datum ontvangst: 17 januari 2020  

Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: het realiseren van een uitrit  
Locatie: Hazelaarlaan 29   
Datum ontvangst: 16 januari 2020  

Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: het realiseren van een uitrit  
Locatie: Hazelaarlaan 6   
Datum ontvangst: 15 januari 2020  

Activiteit: Kap  
Voor: het kappen van 5 bomen  
Locatie: Crabbeho, Aalbersestraat
Datum ontvangst: 14 januari 2020  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (2 x Fraxinus Excel-
sior) Aquamarijnweg/Heliotroopring 
t.h.v. 1200  
Locatie: kruising Aquamarijnweg/
Heliotroopring
Datum ontvangst: 13 januari 2020  

Activiteit: Kap  

Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (1 x treurwilg (Salix 
sepulcralis ‘Chrysocoma’))  
Locatie: Zuidendijk 270  
Datum ontvangst: 13 januari 2020  

Tegen de hiervoor genoemde aanvra-
gen 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, 
24 januari 2020

Omgevingsvergunningen (vervolg)

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 gevelwijzi-

gingen, 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 ver-

slagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, 
e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl, 
Eindredactie: Hamid Amazian

Colofon
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