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Naam  Geboren Datum uitschrijving

Abubakar, M 27-02-1987 18-06-2020

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 gemeen-
te 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.

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’ krijgt u 
berichten over zaken als bouw-
plannen en regelgeving direct in 
uw mailbox. Op www. overuw-
buurt.overheid.nl staat hoe u 
zich hiervoor kunt aanmelden.

Blijf op de hoogte 

van berichten over uw buurt!

Saneringen 

Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming

College ingestemd met resultaten 
sanering van de Visserstuin 54

De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid maakt namens het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht bekend dat hij 
op grond van artikel14 van het Besluit 
uniforme saneringen (BUS) heeft 
ingestemd met de resultaten van de 
sanering van de locatie Visserstuin 54 
te Dordrecht.

Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-20-375147.

Inzage
De beschikking en de overige van 
belang zijnde stukken liggen, tot zes 
weken na toezending van het besluit 
aan de aanvrager, ter inzage bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht. 
Hier kunt u de stukken elke werkdag 
van 09.00 uur tot 16.00 uur inzien. U 
kunt de stukken ook opvragen door 
een e-mail te sturen aan: bodemsane-
ring@ozhz.nl.

Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden bij ons een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen tegen dit 
besluit. Dit moet geschieden binnen 

zes weken vanaf de dag waarop het 
besluit verzonden is aan de aanvrager, 
onder vermelding van “Bezwaar Wbb” 
in de linkerbovenhoek van envelop.
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 om-
schrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar maakt en de reden van uw 
bezwaar. Het bezwaar dient te worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van gemeen-
te Dordrecht, p/a Service Centrum 
Drechtsteden, ter attentie van afdeling 
JKC, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht.

Ontvangen melding voorgenomen 
saneringswerkzaamheden Merwe-
destraat 50 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid maakt namens het college 
van burgemeester en wethouders 
van gemeente Dordrecht bekend 
dat hij op 20 juli 2020 een melding 
heeft ontvangen van voorgenomen 
saneringswerkzaamheden ter plaatse 
van de locatie Merwedestraat 50 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-20-376521.

Conform het Besluit Uniforme Sane-
ringen kunnen in beginsel vanaf vijf 
weken en binnen twaalf maanden na 
ontvangst van de melding de sane-
ringswerkzaamheden starten.

Namens het college van burgemees-
ter en wethouders van gemeente 
Dordrecht zal de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid binnen vier weken 
na ontvangst van de melding contro-
leren 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 Algemene 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, kunt 
u de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid hierop wijzen. Een dergelijke 
mededeling dient te worden gericht 
aan: De Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid, Unit Juridisch Advies en 
Ondergrond, postbus 550, 3300 AN 
Dordrecht.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u 
contact opnemen met de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit 
Juridisch Advies en Ondergrond via 
telefoon (078) 770 85 85.

Bekendmakingen 
ook elektronisch gepubliceerd
De officiële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat de bezwaartermijn te-
gen besluiten van de gemeente begint op de datum na de dag van de elek-
tronische 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 bekendmakingen 
en besluiten van de gemeente blijven wij ook in deze krant publiceren.

Standplaatsvergunning

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 1 augustus 2020 
een standplaatsvergunning verleend. 
Het gaat om een standplaatsvergunning 
voor voedingsartikelen (zuivelproduc-
ten) op de standplaats Damplein te 
Dordrecht. De standplaatsvergunning 
is voor het hele jaar 2020 (elke vrijdag 
tussen 08.00 uur en 18.00 uur). 

Bezwaar 
Ingevolge het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-

hebbenden 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 Dor-
drecht. 

Overeenkomstig de wet moet het be-
zwaarschrift zijn ondertekend en bevat 
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.

Verkeer

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

- Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Weizigtweg ter hoogte van huisnummer 
417; 
- Aanwijzen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op het Sint 
Jacobsplein ter hoogte van huisnummer 
77; 
- Opheffen van een gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats op de Treub-
straat ter hoogte van huisnummer 2;
- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Regulushof ter hoogte van huisnummer 
23. 

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 wethou-
ders, postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de Al-
gemene wet bestuursrecht moet het 
bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder 
moet het ten minste bevatten: uw 
naam, adres, de datum, de omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar 
maakt en de reden van uw bezwaar. 
Vermeld ook het telefoonnummer 

waarop u overdag te bereiken bent. 

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift 
houdt de werking van het besluit niet 
tegen. In spoedeisende gevallen kunt 
u de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Adres: 
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
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 voor-
lopige voorziening brengt de Rechtbank 
een bedrag aan griffierecht in rekening. 

Algemene Plaatselijke Verordening

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving: het exploiteren van een 
tijdelijk terras (Brasserie Down Town) 
Locatie: Bleijenhoek 2 Dordrecht 
Datum besluit: 16 juli 2020 
Zaaknummer: Z-20-375875 

Omschrijving: het exploiteren van een 
tijdelijke terras ( café de Pui) 
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 81 
Dordrecht 
Datum besluit: 21 juli 2020 
Zaaknummer: Z-20-374197 

Omschrijving: het exploiteren van een 
restaurant in een zorgcentrum 
Locatie: Het Waterwiel, Admiraalsplein 
700 Dordrecht 
Datum besluit: 16 juli 2020 
Zaaknummer: Z-20-369793 

Omschrijving: het exploiteren van een 
tijdelijk terras (El Bonito) 
Locatie: Van Eesterenplein 212 211 te 
Dordrecht 
Datum besluit: 14 juli 2020 
Zaaknummer: Z-20-375753 

Omschrijving: Het plaatsen van een 
terras tot 1 november 2020 
Locatie: Voorstraat 256B Dordrecht 
Datum besluit: 17 juli 2020 
Zaaknummer: Z-20-366880 

Bezwaar
Als u het niet eens bent met boven-
staande besluiten, kunt u binnen zes 
weken na dagtekening ervan schriftelijk 
bezwaar maken bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen. U kunt 
uw bezwaarschrift richten aan: het col-
lege 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 bevat-
ten: uw naam, 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 
daarvoor naar uw mening aanleiding 
bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam 
verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen (adres: postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam.
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Datum besluit: 16 juli 2020    

Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een betreed-
baar station met Stedin van zonnepark 
Amstelwijck    
Locatie: Zonnepark Amstelwijck     
Datum besluit: 16 juli  2020    
  
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel    
Locatie: Breitnerstraat 13     
Datum besluit: 17 juli 2020    
   
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van een dakopbouw    
Locatie: Hermann Hesse-erf 67     
Datum besluit: 17 juli 2020    
   
Activiteit: Bouw    
Voor: het ontwikkelen en bouwen van 
het resterende kavel    
Locatie: Papeterspad 16    
Datum besluit: 17 juli 2020    
    
Activiteit: Bouw    
Voor: het plaatsen van transparante en 
wegschuifbare balkonbeglazing    
Locatie: Overkampweg 289     
Datum besluit: 18 juli 2020    
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het bouwen van een nieuwe 
woning    
Locatie: Laan van Braets 118 (voor-
heen Laan van Braets Wilgenwen-
de kavel 59)     
Datum besluit: 20 juli  2020    
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het vervangen van een sirene-
mast    
Locatie: Spinel 100     
Datum besluit: 15 juli 2020    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het herbouwen van een loods    
Locatie: Stevensweg 69     
Datum besluit: 16 juli 2020    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    
Voor: het bouwen van een berging aan 
de zijgevel van de woning    
Locatie: Bosboom-Toussaintstraat 
48     
Datum besluit: 16 juli 2020    
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg    
Voor: het verbouwen van de woning    
Locatie: Van Hogendorpplantsoen 
33     
Datum besluit: 20 juli 2020    
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Monument    
Voor: het transformeren van een kerk 
naar een woning    
Locatie: Oudendijk 110     
Datum besluit: 14 juli 2020    
  
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor: het bouwen van een nieuwe 
woning    
Locatie: Laan van Braets 98 (voor-
heen Laan van Braets, kavel VW10 
Dordrecht)    
Datum besluit: 14 juli 2020    
  
Activiteit: Bouw, Kap    
Voor: het kandelaberen van bomen, 
plaatsen van beschoeiing en damwand 
plaatsen    
Locatie: Vest 118     
Datum besluit: 21 juli 2020    
   
Activiteit: Handelen in strijd met 

regels RO    
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van de bestemmingsplan    
Locatie: Bloys van Treslongstraat 72     
Datum besluit: 16 juli 2020    

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO    
Voor: afwijken van het bestemmings-
plan voor het tijdelijk uitbreiden van het 
terras ivm COVID-19    
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 81     
Datum besluit: 16 juli 2020    
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO    
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan ten behoeve 
van het schenken van drank op deze 
locatie    
Locatie: De Jagerweg 1A     
Datum besluit: 22 juli 2020    
           
Geweigerde omgevingsvergunningen  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunnin-
gen hebben geweigerd:  
  
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (Quercus (eik))    
Locatie: Gravensingel 45     
Datum besluit: 16 juli 2020    
  
Omgevingsvergunningsvrij project  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag omgevingsver-
gunningvrij hebben verklaard:  
  
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (es))    
Locatie: Palissander 127     
Datum besluit: 22 juli  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 Dordrecht. Via telefoonnummer 
(078) 770 85 85 kunt u hiervoor een 
afspraak maken.     

Bezwaar     
Tegen bovenstaande besluiten kan een 
belanghebbende op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes 
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 schor-
sing 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 
zes weken: 

Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van dakterras ter 
plaatse van de huidige dakkapel in het 
voordakvlak    
Locatie: Transvaalstraat 6      
Datum besluit: 16 juli 2020     
        
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het uitbreiding van een hoekwo-
ning    
Locatie: Maasstraat 212      
Datum besluit: 16 juli 2020     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO     
Voor: het verbouwen, vergroten en 
veranderen van het pand tot 11 apparte-
menten, bergingen en 2 winkels     
Locatie: Voorstraat 266      
Datum besluit: 16 juli 2020     
    
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Werk of werkzaam-
heden uitvoeren    
Voor: het legaliseren van 1 paardenstal 
en houten schuur     
Locatie: Stevensweg 46 A      
Datum besluit: 16 juli 2020     
       
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO     
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan   
Locatie: Overkampweg 135      
Datum besluit: 16 juli 2020     
    
Activiteit: Kap     
Voor: het vellen of doen vellen van vijf 
houtopstanden (4 x esdoorn (Acer) en 1 
x appelboom (Malus))  
Locatie: Vest 118      
Datum besluit: 18 juli  2020     
    
Activiteit: Werk of werkzaamheden 
uitvoeren     
Voor: het aanbrengen van een duiker     
Locatie: Zeedijk Heul, nabij de 
Schenkeldijk      
Datum besluit: 16 juli  2020           

Ingetrokken aanvraag 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning hebben inge-
trokken: 

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het herontwikkelen van het Yulius 
terrein  
Locatie: Kasperspad / Kromhout   
Datum ontvangst: 07 juli 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: Bouw  
Voor: het maken van een aanbouw en 
een opbouw   
Locatie: Amazone 116    
Datum ontvangst: 06 juli  2020   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het vervangen en verbreden van 
een dakkapel   
Locatie: Bankastraat 324    
Datum ontvangst: 15 juli  2020   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Iroko 266    
Datum ontvangst: 21 juli  2020   

(*) wegens de coronamaatregelen is 
het tijdelijk niet mogelijk om stukken 
in te zien op het stadskantoor. 
Voor het inzien van stukken kunt u 
telefonisch contact opnemen met de 
gemeente, bereikbaar op 14 078. 

Subsidie

Subsidieregelingen en -plafonds 
voor jeugd en Wmo, amateurkunst, 
evenementen en culturele initia-
tieven en beeldend kunstenaars en 
vormgevers vastgesteld

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Dordrecht 
heeft op 14 juli 2020 de subsidiere-
gelingen ‘Jeugd en Wmo gemeente 
Dordrecht’, ‘Amateurkunst, Evenemen-
ten en Culturele Initiatieven gemeente 
Dordrecht’ en ‘Beeldend Kunstenaars en 
Vormgevers Gemeente Dordrecht’ vast-
gesteld. Daarvoor zijn gelijk de volgende 
subsidieplafonds vastgesteld:

• Jeugd en Wmo kalenderjaar 2021: 
€ 100.000,- voor incidentele subsi-
dies met een deelplafond voor de 1e 
aanvraagtermijn van € 60.000,-, voor de 
2e aanvraagtermijn van € 20.000,- plus 
eventueel restant budget 1e termijn 
en voor de 3e aanvraagtermijn van € 
20.000,- plus eventueel restant budget 
1e en 2e termijn;
• Amateurkunst kalenderjaar 2021: € 
50.000,- met een deelplafond voor het 
1e halfjaar van € 30.000,- en voor het 2e 
halfjaar van € 20.000,- plus eventueel 
restant budget 1e halfjaar;
• Evenementen kalenderjaar 2021: € 
225.000,- met een deelplafond voor het 
1e halfjaar van € 125.000,- en voor het 
2e halfjaar van € 100.000,- plus eventu-
eel restant budget 1e halfjaar;
• Culturele Initiatieven kalenderjaar 
2021: € 50.000,- met een deelplafond 
voor het 1e halfjaar van € 30.000,- en 
voor het 2e halfjaar van € 20.000,- plus 
eventueel restant budget 1e halfjaar;
• Beeldend Kunstenaars en Vormgevers 
kalenderjaar 2021: € 168.283,-.

De subsidieregeling Jeugd en Wmo 
maakt het mogelijk om subsidie te ver-
strekken voor activiteiten die bijdragen 
aan:
a. Een sterk, sociaal en zorgzaam Dor-
drecht waarin iedereen mee kan doen;
b. Het kansrijk, veilig, gezond en met 
plezier op laten groeien van jeugdigen; 
c. Het zo goed mogelijk een zelfstandig 
leven kunnen laten leiden van Dordte-
naren.

Met de subsidieregeling Amateurkunst, 

Evenementen en Culturele Initiatieven 
geeft het college invulling aan het cul-
tuurbeleid en het evenementenbeleid. 
Op grond van deze subsidieregeling kan 
het college subsidie verstrekken voor:
a. Het tekort op de begroting bij de 
organisatie en uitvoering van evene-
menten die een bijdrage leveren aan de 
levendigheid en de aantrekkelijkheid van 
Dordrecht;
b. Het tekort op de begroting van een 
instelling bij het uitvoeren van pre-
sentatieactiviteiten op het gebied van 
amateurkunst met als doel de culturele 
programmering in Dordrecht te bevor-
deren en de beoefening van amateur-
kunst in de stad te stimuleren;
c. Het tekort op de begroting bij de 
organisatie en uitvoering van culturele 
initiatieven die een bijdrage leveren 
aan een divers cultureel aanbod in 
Dordrecht.  

Op grond van de subsidieregeling 
beeldend kunstenaars Dordrecht kan 
het college subsidie verstrekken voor 
activiteiten van beeldend kunstenaars 
en vormgevers, die de beroepspraktijk 
en artistieke ontwikkeling stimuleren, 
bijdragen aan het cultureel klimaat en 
passen binnen het geldende beleid van 
de gemeente Dordrecht.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond is het totale maxi-
mumbedrag dat op grond van de be-
treffende subsidieregeling aan subsidies 
kan worden verstrekt met in achtne-
ming van het bepaalde in respectievelijk 
artikel 7, 3 en 4 van de subsidieregeling 
Jeugd en Wmo, Amateurkunst, Eve-
nementen en Culturele Initiatieven en 
Beeldend Kunstenaars en Vormgevers. 

Het besluit is van kracht vanaf 1 augus-
tus 2020 en wordt gepubliceerd in Di-
gitale Gemeenteblad van de gemeente 
Dordrecht.

Een kopie van het collegebesluit kunt u 
opvragen bij het subsidiebureau van de 
gemeente via 14078. De subsidierege-
lingen zijn te raadplegen op overheid.nl.
Voor meer informatie over dit plafond 
en de wijze van verdeling kunt u even-
eens met het subsidiebureau contact 
opnemen.

Milieu

Kennisgeving melding activiteiten-
besluit milieubeheer Vrieseplein 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende melding in het kader van 
activiteitenbesluit milieubeheer hebben 
ontvangen:

Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit Vrie-
seplein 6 - 11 en Cornelis de Wittstraat 
6 - 12 Dordrecht
Locatie: Vrieseplein Dordrecht

Datum ontvangst: 31 mei 2018

Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-18-336218.

Indien daaraan behoefte bestaat kunt 
u, onder verwijzing naar het zaak-
nummer, inlichtingen inwinnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, via 
telefoon (078) 770 85 85. De directeur 
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid vestigt er de aandacht op dat deze 
bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.

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 vervangen en verstevigen van 
bestaande damwand    
Locatie: Noordendijk 691 



Gemeentenieuws
29 juli 2020

3

Activiteit: Bouw  
Voor: het renoveren van de zolderver-
dieping en maken van een dakopbouw 
tussen de 2 aansluitende dakvlakken   
Locatie: Kromhout 155    
Datum ontvangst: 14 juli 2020   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een tweede 
schuurdeur   
Locatie: Ockenburg 65    
Datum ontvangst: 21 juli   2020   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het plaatsen van een berging   
Locatie: Rechte Zandweg 41    
Datum ontvangst: 14 juli  2020   
 
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor: het bouwen van 51 woningen   
Locatie: Patersweg e.o.    
Datum ontvangst: 17 juli  2020   
 
Activiteit: Inrit/Uitweg   
Voor: het realiseren van een inrit / 
uitrit en het aanpassen van het straat-
profiel   
Locatie: Minnaertweg 42    
Datum ontvangst: 21 juli  2020   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (eik in de achtertuin)   
Locatie: Hoge Bakstraat 22    
Datum ontvangst: 19 juli 2020  
 
Activiteit: Kap  00220853 

Voor: het vellen of doen vellen van 
houtopstanden   
Locatie: Jacob van Lennepstraat 6    
Datum ontvangst: 15 juli 2020   

Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand   
Locatie: Mauritsweg 157    
Datum ontvangst: 14 juli 2020   
 
Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of doen vellen van 
houtopstanden( esdoorns aan de oever 
Spuihaven)   
Locatie: Vest 60    
Datum ontvangst: 17 juli 2020   

Activiteit: Werk of werkzaamhe-
den uitvoeren   
Voor: het uitvoeren van Groot Onder-
houd N3 - dubbelbestemming leiding   
Locatie: N3 Dordrecht   
Datum ontvangst: 15 juli 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,   
29 juli 2020        

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

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 prin-

cipe 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 

gevelwijzigingen, 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, beeldkwali-

teitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

Colofon

Omgevingsvergunningen (vervolg)
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