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Het coronavirus heeft grote impact 
op onze samenleving. Maar een crisis 
haalt vaak ook het beste in mensen 
naar boven. Verspreid over de stad 
zijn er verschillende initiatieven 
ontstaan waar inwoners hun hulp 
aanbieden.

Hier vindt u een overzicht van de 
initiatieven die er nu zijn in Dordrecht. 
U kunt bij deze initiatieven terecht om 
uw hulp aan te bieden of juist om hulp 
te vragen. 

Licht voor Dordt
Op de website www.lichtvoordordt.nl en 
via de hulplijn (078) 204 9315 kunnen 
mensen terecht voor praktische hulp. 
Denk daarbij aan een boodschap thuis 
laten bezorgen of een praatje als u even 
uw hart wilt luchten. Licht voor Dordt 
brengt de hulpvrager in contact met 
een buurtgenoot die hem of haar kan 
helpen. Ook kunnen hulpbieders zich 
hier aanmelden. Licht voor Dordt is een 
initiatief van: HipHelpt, Present, Dordt-
se Helden, Schuldhulpmaatje, Missie 
Dordt en Platform Dordtse Kerken. Deze 
organisaties werken intensief samen 
met Inzet078, de sociale wijkteams, 
stichting Anders, stichting Helpende 
Handen en de gemeente Dordrecht. 
Licht voor Dordt is ook aangesloten bij 
de landelijke campagne #nietalleen.

Heel Dordt Belt 
Netwerk Dordtse Helden heeft een 
actie opgezet waarin jongeren zich 
kunnen opgeven om mensen die tot 
de risicogroep behoren, te bellen voor 
een praatje. Bekijk hun oproep op de 
facebookpagina Dordtse Helden.

Het platform Wehelpen
Het platform is een plek waar u een 
hulpvraag kunt plaatsen. Maar ook waar 
u uw hulp kunt aanbieden. Naast de 
website www.wehelpen.nl kunt u ook 

gebruikmaken van de app Whapp. Deze 
app brengt lokale hulpvragen en aanbod 
bij elkaar. 

Drecht Matcht van SPUI93
Op de website van Drecht Matcht kunt 
u een hulpvraag plaatsen of uw hulp 
aanbieden. Medewerkers van SPUI93 
nemen contact met u op om een 
passende match te vinden. Bekijk hun 
oproep op www.drechtmatcht.nl.

Stichting MBO Dordrecht
De stichting MBO Dordrecht is een actie 
gestart voor het bedrijfsleven. Dit doen 
zij niet alleen, maar in samenwerking 
met Stichting Anders, Netwerk Dordtse 
Helden, INZET078! en Stichting Present 
Dordrecht-Papendrecht. Kijk op 

www.stichtingmbodordrecht.nl.

Facebookgroep Dordt voor elkaar
Er is een Facebookgroep gemaakt door 
en voor inwoners van Dordrecht: Co-
ronahulp Dordrecht - Dordt voor elkaar. 
Hebt u hulp nodig of bent u gezond 
en wilt u zelf helpen? Dan kunt u een 
oproep doen in deze Facebookgroep. 

Facebookgroep #SDDHelpt
Er zijn al een hoop mooie initiatieven 
ontstaan in de Drechtsteden waar men-
sen hun hulp aanbieden. De Sociale 
Dienst Drechtsteden (SDD) wil die hulp 
graag verbinden aan inwoners die dit 
goed kunnen gebruiken. Daarvoor heb-
ben zij de Facebookgroep #SDDHelpt 
gemaakt.

Coronavirus: Hoe kunt u helpen 
of hulp krijgen?

Videoboodschap 
van burgemeester 
aan scholieren
De scholen zijn nu al langer dan 
een week gesloten. Het zijn gekke, 
verwarrende tijden, vooral voor kin-
deren. In een videoboodschap richt 
burgemeester Wouter Kolff zich tot 
de schoolkinderen van Dordrecht.

Kinderburgemeester Marije Vennix en 
burgemeester Wouter Kolff gaan in de 
video op afstand met elkaar in gesprek. 

Marije stelt de burgemeester een aantal 
vragen die ongetwijfeld bij veel meer 
kinderen leven. We hebben de video 
naar alle Dordtse scholen gestuurd met 
het verzoek deze op hun online platform 
met de leerlingen te delen.

U kunt de videoboodschap ook terugkij-
ken op ons YouTube kanaal (Gemeente 
Dordrecht).

Inlooppunten voor hulp en ondersteuning
Het coronavirus verspreidt zich 
door Nederland en heeft veel 
impact op het openbare leven. Veel 
van de voorzieningen in Dordrecht 
waar u normaal kunt binnenlopen 
voor hulpvragen of activiteiten zijn 
gesloten. Gelukkig kunt u vaak wel 
telefonisch terecht met uw vragen.

En sommige voorzieningen zijn wel 
open. Op de website van de gemeen-
te Dordrecht op de pagina Zorg en 
Ondersteuning vindt u informatie 
over de openstelling van de belang-
rijkste inlooppunten en voorzienin-
gen in Dordrecht. 

Wij proberen deze informatie zo 
actueel mogelijk te houden, maar 
tussentijdse wijzigingen kunnen zich 
voordoen.

Voor meer informatie kunt u ook 
14 078 bellen.

Koningsdag 2020 in Dordrecht afgelast

Het Centraal Comité ‘Oranjedag’ 
Dordrecht (CCOD) heeft in overleg 
met de gemeente Dordrecht beslo-
ten Koningsdag 2020 af te gelasten 
vanwege het coronavirus.Ook de 
activiteiten die gepland staan voor 
de viering van Bevrijdingsdag zijn 
afgelast. Over de invulling van Do-
denherdenking denkt het Centraal 
Comité samen met de gemeente 
nog na, maar deze zal in ieder 
geval in een andere vorm worden 
gegoten.

Het Centraal Comité ‘Oranjedag’ 

Dordrecht heeft dit besluit met pijn 
in het hart genomen. Voorzitter Peter 
van de Leer: ‘Natuurlijk nemen wij 
als bestuur van het CCOD dit besluit 
met pijn in het hart, want er stond 
een geweldig mooi programma klaar 
om samen met de inwoners van 
onze mooie stad weer een geweldige 
Koningsdag met elkaar te vieren. Wij 
zijn tot dit besluit gekomen omdat 
de maatschappelijke onrust groot 
is en alle aandacht en steun moet 
gaan naar de mensen in de zorg en 
de mensen die door het virus worden 
getroffen.’

Burgemeester Wouter Kolff heeft 
begrip voor het besluit: ‘Ik ondersteun 
het besluit van het comité volledig 
maar natuurlijk niet met plezier. Veel 
vrijwilligers zijn de afgelopen maan-
den bezig geweest met alle voorbe-
reidingen. Ik wil iedereen die daar 
een rol bij heeft gespeeld hartelijk 
danken. We kunnen het ons nu echt 
niet veroorloven om grote groepen 
mensen bij elkaar te brengen. De 
veiligheidsregio inventariseert op dit 
moment alle komende evenementen 
in onze regio en bereidt daarover op 
korte termijn besluiten voor.’

5 mei ook afgelast. 4 mei sober

#SDDHelpt
We kunnen er niet omheen; het 
coronavirus raakt onze samenleving. 
Juist in deze moeilijke tijd wil de Soci-
ale Dienst Drechtsteden zich inzetten 
voor de inwoners die hulp kunnen 
gebruiken. Helpt u mee?

Facebookgroep #SDDhelpt
Er zijn inmiddels al een hoop mooie 
initiatieven ontstaan in de Drechtste-
den waar mensen hun hulp aanbieden. 
De sociale dienst wil deze initiatieven 
graag verbinden aan de inwoners die dit 
goed kunnen gebruiken. Daarom is de  
Facebookgroep #SDDhelpt opgezet. Hier 
kunnen vraag en aanbod in de Drechtste-

den aan elkaar verbonden worden. Dus 
hebt of kent u een initiatief? Deel het via 
deze groep. Hebt u hulp nodig? Reageer 
dan op het aanbod dat in de Facebook-
groep staat.

Speciale hulplijn
Hebt u geen Facebook of hebt u liever te-
lefonisch contact? De sociale dienst heeft 
een speciale hulplijn geopend. Hier kunt 
u aangeven welke hulp u nodig hebt. Zij 
zijn bereikbaar via telefoonnummer (078) 
770 89 35 op werkdagen tussen 8.30 
uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 
15.00 uur. Mailen kan ook via sddhelpt@
drechtsteden.nl.

Voor ondernemers
Initiatieven uit de stad
Op dit moment zijn er spontane aan-
biedingen van financiële adviesbu-
reaus die belangeloos hun diensten 
ter beschikking willen stellen aan 
de Sociale Dienst Drechtsteden en 
ondernemers. Het is mooi om deze 
betrokkenheid te zien! We proberen 
deze contacten zo goed mogelijk door 
te verbinden met ondernemers die 
daar gebruik van kunnen maken.  

Uitgelicht: 
• Bent u deels open in deze crisistijd? 
Via het platform www.centrumdor-

drecht.nl kunt u een activiteit of 
dienst aanbieden. Hebt u hier als 
ondernemer al gebruik van ge-
maakt? Naast een eigen activiteit 
aanbieden biedt deze website ook de 
juiste inspiratie of contacten om u 
te helpen in deze lastige tijd. Neem 
bijvoorbeeld Frank van Hilten die zijn 
diensten nu gratis aanbiedt via dit 
platform.

• Tip: instagrampagina ‘Dordtpastzi-
chaan’ biedt een mooi podium voor 
initiatieven van lokale ondernemers!
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Lieve mensen,

Graag wil ik u een hart onder de riem steken. Ik wil u laten weten dat ik aan u denk in deze lastige 
periode waarin het Coronavirus ons allemaal in een onzekere periode brengt.

Iedereen moet wennen aan deze situatie. Het virus beheerst ons leven, het nieuws, de kranten, 
de gesprekken, eigenlijk alles. Onze minister president Mark Rutte heeft afgelopen maandag 
aan alle Nederlanders verteld dat er heel veel moet gebeuren om het virus aan te pakken. 
Iedereen, van jong tot oud, moet hieraan meewerken. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen 
dat onze kwetsbare mensen beter beschermd worden. 

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gezellig met zijn allen eten, groepsactiviteiten 
ondernemen of familiebezoek ontvangen; Hoe vervelend ook, het is even niet mogelijk. 
En dat zijn waarschijnlijk juist de momenten waar u naar uitkijkt. Dat maakt dit een moeilijke tijd. 
U heeft in uw leven ongetwijfeld eerder moeilijke tijden voor de wereld meegemaakt. 
U weet ook dat er ook weer betere tijden aanbreken. De medewerkers doen geweldig hun best 
om u zo goed mogelijk te verzorgen. Dat weet ik zeker. Weet dat ook wij aan u denken en u veel 
kracht toewensen. Ik hoop van harte dat de maatregelen effect hebben en dat de verspreiding 
van het virus wordt beperkt.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
Wouter Kolff
Uw burgemeester

Hart onder de riem voor iedereen 
die geen bezoek mag ontvangen
Zaterdag 21 maart ontvingen bewoners in Dordtse verpleeg- en verzorgingshuizen een kaartje. Om hen een hart onder de riem 
te steken. Sinds vorige week vrijdag mogen zij geen bezoek meer ontvangen. Een extra maatregel om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken. Burgemeester Kolff wenst de bewoners veel kracht toe. Hij laat weten dat hij en de wethouders aan 
hen denken in deze moeilijke periode. Natuurlijk zijn er meer mensen die door hun situatie geen bezoek meer kunnen krijgen. 
Weet dat de burgemeester, de wethouders en de gemeenteraadsleden aan u denken.

Voor ondernemers
Tijdelijke regeling 
inkomensondersteuning
Bent u ZZP’er of hebt u een (kleine) 
onderneming in de Drechtsteden? Van-
af maandag 23 maart is de tijdelijke 
regeling BBZ misschien iets voor u.

U komt in aanmerking:
• Wanneer er sprake is van ‘broodnood’. 
Dus als u niet meer over voldoende 
fi nanciële middelen beschikt om bijvoor-

beeld eten te kopen. 

• Wanneer u niet meer in staat bent om, 
door wegvallende inkomsten, uw huur/
hypotheek, verzekering, energie enzo-
voorts te betalen.

Vul het digitale formulier in op 
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Extra maatregelen 
tegen verspreiding 
coronavirus
Om de verspreiding van het corona-
virus te stoppen, heeft de regering 
nieuwe maatregelen genomen voor 
ons hele land. Die maatregelen gel-
den in elk geval tot 1 juni 2020. Er 
is een nieuwe noodverordening van 
kracht. De gemeente en de politie 
kunnen hierdoor ingrijpen als men-
sen zich niet aan de regels houden. 

Het advies is: blijf zoveel mogelijk thuis. 
Ga alleen naar buiten voor werk of om 
boodschappen te doen. Ga als dat kan 
alleen naar de winkel en houd 1,5 meter 
afstand van anderen. Krijgt u mensen 
op bezoek? Dat mogen er niet meer dan 
3 zijn. Heeft iemand in uw gezin koorts? 
Dan moet iedereen van dat gezin bin-
nen blijven. 

Samenkomsten verboden
Eerder is besloten om gebouwen 
waar meer dan 100 mensen bijeen-
komen zoals theaters, restaurants, 
cafés, terrassen, hotels, bioscopen en 
discotheken te sluiten. Ook activitei-
ten als festivals, sportwedstrijden en 
weekmarkten mochten niet doorgaan 
en musea bleven dicht. De regering 
heeft nu bepaald dat álle bijeenkomsten 
verboden zijn tot 1 juni. Dat geldt dus 
ook voor bijeenkomsten met minder 
dan 100 mensen. Kappers en schoon-
heidsspecialisten mogen tot 6 april hun 
werk niet doen. Casino’s moeten vanaf 

24 maart de deuren sluiten. 

Waarvoor geldt het verbod niet?
Het verbod geldt niet voor het openbaar 
vervoer. Iedereen mag nog gewoon 
gebruikmaken van de bus en trein. Wel 
is het belangrijk dat reizigers minstens 
1,5 meter afstand van elkaar houden. 
Ook supermarkten en winkels die eten 
en drinken verkopen dat niet vers wordt 
klaargemaakt mogen open blijven. 
Bezorgen en afhalen van eten mag ook 
nog steeds. De regering verplicht het 
openbaar vervoer en winkels die open 
zijn om er bij de deur voor te zorgen dat 
mensen afstand houden.

Wat gebeurt er als je je niet aan de 
regels houdt? 
De noodverordening helpt de gemeente 
om de regels te handhaven. De bur-
gemeester kan nu gebieden aanwijzen 
waar groepsvorming verboden is, zoals 
parken. Wie met 3 of meer mensen 
te dicht bij elkaar is, kan een boete 
krijgen. Die boetes kunnen oplopen tot 
400 euro. Verder kan de burgemeester 
boetes geven aan bedrijven die zich niet 
houden aan het strengere deurbeleid.  

Alle eerder genomen maatregelen gel-
den ook nog steeds. Scholen en horeca 
blijven in elk geval dicht tot 6 april. Kijk 
voor meer informatie op 
www.zhzveilig.nl 
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Vergaderingen

Openbare vergadering van het 
Algemeen Bestuur Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch

Datum: woensdag 8 april 2020
Tijd: 15.30-16.00 uur
Waar: Gemeentehuis Drimmelen, 
Park 1, Made 

Vermelden
Mocht de vergadering door verlenging of 
uitbreiding van de maatregelen rondom 
het coronavirus niet op de gebruikelijke 
wijze door kunnen gaan, dan wordt via 
onze website www.np-debiesbosch.

nl bekendgemaakt op welke wijze de 
vergadering zal plaatsvinden en op welke 
wijze u die kunt volgen. Wilt u in goede 
gezondheid de vergadering bijwonen of 
spreektijd wensen, dan dient u zich voor-
af aan te melden bij jt.kalle@dordrecht.
nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken
De agenda en stukken zijn vanaf 26 
maart 2020 te vinden op onze web-
site www.np-debiesbosch.nl, onder 
organisatie/Parkschap Nationaal Park De 
Biesbosch/openbare vergaderingen en 
stukken. 

Algemene Plaatselijke Verordeningen 

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving: het houden van een 
viswedstrijd op 31 mei 2020 
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 150 
Dordrecht 
Datum besluit: 13 maart 2020 
Zaaknummer: Z-20-367631 

Omschrijving: het organiseren van een 
Keramiekmarkt op 4 oktober 2020 om 
11.00 - 17.00 uur 
Locatie: Statenplein Dordrecht 
Datum besluit: 11 maart 2020 
Zaaknummer: Z-20-367361 

Omschrijving: het organiseren van een 
Smulbosloop op 21 mei 2020 10.00 - 
12.30 uur 
Locatie: De Elzen bij het Paviljoen 
de Viersprong 
Datum besluit: 18 maart 2020 
Zaaknummer: Z-20-366389 

Omschrijving: het organiseren van een 
Paasfeest op 13 april 2020 om 00.00 - 
05.00 uur 

Locatie: Dolhuisstraat 55 
Dordrecht 
Datum besluit: 18 maart 2020 
Zaaknummer: Z-20-368709 

Omschrijving: het organiseren van een 
huldiging van de kampioenen op 24 
mei 2020 van 18.00 - 02.00 uur 
Locatie: Monarda 1A Dordrecht 
Datum besluit: 18 maart 2020 
Zaaknummer: Z-20-367551 

Omschrijving: het wijzigen van de 
drank- en horecavergunning i.v.m. het 
toevoegen van het terras 
Locatie: Singel 183 Dordrecht 
Datum besluit: 18 maart 2020 
Zaaknummer: Z-20-366976 

Omschrijving: het exploiteren van een 
terras 
Locatie: Singel 183 te Dordrecht 
Datum besluit: 18 maart 2020
Zaaknummer: Z-20-365431 

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 Wethouders óf de Burgemeester, 
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht moet 
het bezwaarschrift ondertekend zijn. 
Verder moet het ten minste bevatten: 
uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waarte-
gen u bezwaar maakt en de reden van 
uw bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst niet de werking van het be-
sluit waartegen het is gericht. Indien 
daarvoor naar uw mening aanleiding 
bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, 
verzoeken een voorlopige voorziening 
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 

bouwplannen 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!

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Afkir, K 31-12-1992 20-02-2020

Afkir, S 06-07-1997 20-02-2020

Demira , K 04-10-1997 14-02-2020

Demira , K 21-09-1990 14-02-2020

Demira , A 17-01-2017 14-02-2020

van Gils, PPW 05-03-1982 14-02-2020

Leevenson, M 23-03-1990 20-02-2020

Osipovs, K 26-03-1996 14-02-2020

de Roché, DG 03-04-1996 19-02-2020

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 per-
sonen (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 Neder-
land is hiermee beëindigd. De gemeente 
heeft deze wijziging doorgegeven aan 
allerlei instellingen, zoals belasting-
dienst, uitkeringsinstanties, pensi-
oenfondsen en zorgverzekeraars. Deze 
wijziging heeft gevolgen voor voorzie-
ningen 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 
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.

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

geldt dat de bezwarentermijn begint op de verzenddatum van de beschikking aan de aanvrager. De bekend-

makingen en besluiten van de gemeente blijven wij ook in deze krant publiceren

Parkeren

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten: 

- Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Thorbec-
keweg ter hoogte van huisnummer 
302; 
- Aanwijzen van een parkeerplaats 
ten behoeve van het opladen van 
elektrische auto’s op de Dubbel-
steynlaan Oost ter hoogte van 
huisnummer 252. 

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. Wilt u 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 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. 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.

Standplaatsen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 19 maart een 
standplaatsvergunning verleend. Het 
gaat om een standplaatsvergunning t.b.v. 
voedingsartikelen (zuivelproducten) in 
de periode: elke zaterdag, in het gehele 
jaar 2020, tussen 08:00 uur en 18:00 
uur. Op de standplaats Damplein te 
Dordrecht.

Het college van burgemeester en wet-

houders heeft op 20 maart 2020
een standplaatsvergunning verleend. 
Het gaat om een standplaatsvergunning 
t.b.v. voedingsartikelen (aardappelen, 
groenten en fruit) in de periode: elke 
donderdag, in het gehele jaar 2020, 
tussen 08:00 uur en 18:00 uur. Op de 
standplaats Damplein te Dordrecht.

Ingevolge het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belangheb-

benden 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. Over-
eenkomstig de wet moet het bezwaar-
schrift zijn ondertekend en bevat het 
tenminste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het is 
gericht en de gronden van het bezwaar.

Omgevingsvergunningen

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 transparante en 
wegschuifbare balkonbeglazing    
Locatie: Stevenshof 67    
Datum besluit: 13 maart 2020    

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel    
Locatie: Vijverlaan 118    
Datum besluit: 13 maart  2020    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het isoleren en vernieuwen van de 

buitengevels alsmede het vervangen van 
diverse kozijnen    
Locatie: Peppellaan 3 A    
Datum besluit: 17 maart 2020    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het dichtzetten van een log-
gia achter een dakschild met 3 velux 
vensters    
Locatie: Singel 92    
Datum besluit: 17 maart 2020    
  
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een hardhouten  
loopbrug    
Locatie: Visserdijk 40A Dordrecht    
Datum besluit: 17 maart 2020    

Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen van een vrijstaande 
woning    
Locatie: Smitsweg kavel VW07 
Dordrecht    
Datum besluit: 18 maart  2020    
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Omgevingsvergunningen (vervolg)

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel    
Locatie: Boris Pasternak-erf 141    
Datum besluit: 19 maart 2020    
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een dakopbouw 
op de voorgevel    
Locatie: Tafelberg 63    
Datum besluit: 19 maart 2020    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw    
Locatie: Langedaal 8    
Datum besluit: 17 maart 2020    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het realiseren van een drietal 
parkwoningen    
Locatie: J.M. Smit-Pietersstraat 6, 
8 en 10    
Datum besluit: 18 maart  2020    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van een dakopbouw    
Locatie: Langedaal 10    
Datum besluit: 18 maart 2020    

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor: het plaatsen van een maatschap-
pelijke ruimte en het aanleggen van een 
uitrit    
Locatie: Nabij de Ruys de Beeren-
brouckweg Dordrecht    
Datum besluit: 17 maart 2020    
  
Activiteit: Bouw, Monument    
Voor: het tijdelijk plaatsen van 13 beel-
den en 8 vlaggenmasten    
Locatie: Park Merwestein    
Datum besluit: 17 maart 2020    
  
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop    
Voor: het plaatsen van dakkapellen    
Locatie: Draai 15    
Datum besluit: 17 maart 2020    
  
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van drie 
houtopstanden ( drie Acer (Esdoorn))    
Locatie: Kromhout 110 Dordrecht    
Datum besluit: 16 maart 2020    
  
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van twee 
houtopstanden (Aesculus (kastanje))    
Locatie: Sint Jorisweg 55    
Datum besluit: 16 maart  2020    
  
Activiteit: Monument  
Voor: het uitvoeren van demontage- en 
hijwerkzaamheden    
Locatie: Engelenburgerbrug    
Datum besluit: 19 maart 2020    
 
Omgevingsvergunningsvrij project  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen omgevings-
vergunningsvrij hebben verklaard: 
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand    
Locatie: Domela Nieuwenhuisweg 
13    
Datum besluit: 10 maart 2020    

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een bouwkuip    
Locatie: Korte Engelenburgerbrug 
Dordrecht    
Datum besluit: 17 maart 2020    

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het plaatsen van een damwand    
Locatie: Hazelaarlaan 17    
Datum besluit: 17 maart 2020    
   
Ontwerpbesluit ter inzage  
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Monument  
Voor: realiseren twee bovenwoningen    
Locatie: Grote Appelsteiger 1 / 
Voorstraat 237     
Datum verzonden: 20 maart 2020    
Datum terinzagelegging: 26 maart 2020    
  
Inzage  
De ontwerpbeschikking en andere ter 
zake zijnde stukken liggen van 26 maart 
tot en met 7 mei 2020 ter inzage in het 
Stadskantoor, Spuiboulevard 300. De 
stukken kunnen
worden ingezien met of zonder afspraak:

- maandag t/m woensdag van 08:30 uur 
tot 17:00 uur;

- donderdag van 08:30 uur tot 19:30 
uur;

- vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.

Een afspraak kan gemaakt worden via 
het telefoonnummer 14078, de naam 
van de gemeente dient
vervolgens te worden ingesproken.  

Bezwaar  
Vanaf de dag van de ter inzage legging 
kan een ieder gedurende 6 weken 
schriftelijke of mondelinge zienswij-
zen inbrengen bij burgemeester en 
wethouders van Dordrecht, namens 
dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna zullen wij een definitief besluit 
opstellen waartegen belanghebbenden 
beroep kunnen instellen.
Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belangheb-
bende is.  
                     
Verleende onttrekkings- en 
splitsingsvergunningen     
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende onttrekkings- en split-
singsvergunningen hebben verleend:     
     
Voor: het splitsen van het pand in 6 
appartementsrechten 
Locatie: Wolwevershaven 38-39 
Dordrecht      
Datum besluit: 17 maart 2020      

Voor: woningvormingsvergunning     
Locatie: Binnen Walevest 32-34 
Dordrecht      
Datum besluit: 18 maart 2020      
     
Voor: het omzetten van zelfstandige 
in onzelfstandige woonruimte t.b.v. 
kamerverhuur 
Locatie: Geldelozepad 138 
Dordrecht      
Datum besluit: 19 maart 2020      
     
Verleende Woningvormingsvergun-
ning Dordrecht     
Voor: woningvormingsvergunning     
Locatie: Binnen Walevest 32-34 
Dordrecht      
Datum besluit: 18 maart 2020      

Inzage     
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 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 col-
lege 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 Recht-
bank 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 aanbrengen van een damwand 
t.b.v. oeverherstel 
Locatie: Wantijoever Oranjelaan 
Dordrecht     
Datum besluit: 16 maart 2020     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het wijzigen van de indeling van 
1 winkel naar 6 studentenwoningen en 
1 winkel   
Locatie: Spuiweg 21     
Datum besluit: 16 maart 2020     
    
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO     
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan 
Locatie: Museumstraat 38 
Dordrecht     
Datum besluit: 12 maart 2020     
  
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ingetrokken: 

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand  
Locatie: Berckepad 10   
Datum ontvangst: 06 februari 2020   
                  
Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen: 

Activiteit: Bouw  
Voor: het kandelaberen van bomen, 
plaatsen van beschoeiing en damwand 
plaatsen   
Locatie: Vest 118   
Datum ontvangst: 14 maart 2020   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het intern verbouwen van de 
woning   
Locatie: Zeedijk 21   
Datum ontvangst: 16 maart 2020   

Activiteit: Bouw  
Voor: het samenvoeging van de 2 
panden   
Locatie: Blekersdijk 34 en 36
 Dordrecht   
Datum ontvangst: 16 maart 2020   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Madoerastraat 47   
Datum ontvangst: 16 maart 2020   

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen 
op het plat dak   
Locatie: Botgenstraat 81 en deels 
nr. 83 Dordrecht   
Datum ontvangst: 16 maart 2020   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Overkerk 19   
Datum ontvangst: 16 maart 2020   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het uitbreiden van de bestaande 
fietsenstalling en het aanleggen van 
een nieuwe fietsenstalling bij station 
Dordrecht Stadspolders   
Locatie: Station Dordrecht 
Stadpolders   
Datum ontvangst: 17 maart 2020   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een dakop-
bouw op de voorgevel   

Locatie: Tafelberg 63   
Datum ontvangst: 17 maart 2020  
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het demonteren van de fietsen-
berging   
Locatie: Oranjelaan 1   
Datum ontvangst: 18 maart 2020   

Activiteit: Bouw  
Voor: BLITTS - VV - Gemmahof 55   
Locatie: Gemmahof 55   
Datum ontvangst: 19 maart 2020   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het wijzigen van het voorgevel-
kozijn   
Locatie: Groenekruislaan 65   
Datum ontvangst: 19 maart 2020   

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor: het bouwen van een nieuwbouw 
vrijstaande woning en het maken van 
een uitrit   
Locatie: Wilgenwende, Laan van 
Breats kavel 2 Dordrecht   
Datum ontvangst: 18 maart 2020   

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het wijzigen van bijeenkomst-
functie naar woonfunctie   
Locatie: Stadhuisplein 2   
Datum ontvangst: 17 maart  2020   
 
Activiteit: Bouw, Sloop  
Voor: het vernieuwen vsn de voetbrug 
in de Abeelstraat   
Locatie: Abeelstraat Dordrecht   
Datum ontvangst: 17 maart 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het kappen van een conifeer   
Locatie: Singel 104   
Datum ontvangst: 17 maart 2020   
 
Activiteit: Monument  
Voor: het uitvoeren van demontage- en 
hijwerkzaamheden   
Locatie: Engelenburgerbrug   
Datum ontvangst: 17 maart 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,
woensdag 25 maart 2020

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: Jarko De Witte van Leeuwen

Colofon
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