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Burgemeester Wouter Kolff:
Hoe gaat het met jullie?

Nog vijf opruimdagen in de wijken
‘n Schone straat… je hebt het zelf in
de hand. Maar een beetje hulp bij het
schoonhouden van de wijk is natuurlijk altijd ﬁjn. Daarom houdt de gemeente opruimdagen. Er staan er dit
najaar nog vijf op het programma.
De eerste opruimdag is op woensdag 23
september op het Weeshuisplein. Ook
de andere opruimdagen zijn op woensdag. Op 7 oktober is er een opruimdag
in Nieuw Krispijn en op 14 oktober een
in Stadspolder. Oud Krispijn is op 21
oktober aan de beurt en Sterrenburg op
28 oktober. De exacte locaties zijn nog
niet bekend. We vermelden die binnenkort op onze website: www.dordrecht.
nl/schonestad

We hebben weer heerlijk weer dus ik
hoop dat jullie daar van kunnen genieten. De afgelopen maanden stonden
natuurlijk vooral in het teken van het
coronavirus en alles wat daar bij komt
kijken. Maar er gebeuren natuurlijk veel
andere dingen. Het leven gaat gewoon
door. Soms staat het leven overigens
ook stil...
Afgelopen week woensdag was het
alweer een jaar geleden dat in de
Heimerstein in Sterrenburg een verschrikkelijk gezinsdrama plaatsvond.
We verloren op 9 september 2019 vier
stadsgenoten. De vader van het gezin
bracht zijn vrouw en twee dochters
en daarna zichzelf om het leven. Een
drama met alleen maar verliezers.
Samen met de familie, buurtbewoners,
klasgenootjes en collega’s stonden we
woensdag stil bij deze gebeurtenis en
onthulden we een gedenksteen. Het
was een bijzondere bijeenkomst.

Nu we weer vaker bij elkaar komen,
zien we dat het aantal besmettingen
met het coronavirus weer toeneemt.
We moeten niet verslappen. We
hebben elkaar nodig om het virus weer
verder terug in een hoekje te drukken. We hebben laten zien dat we dat
met elkaar kunnen. Daarom moeten
we juist nu wat afstand houden. Dat
hebben we toch voor elkaar over? En,
ik heb het vaker gezegd, ik begrijp echt
dat het soms lastig is. Maar ik doe
liever nu een klein stapje terug dan
straks als het echt fout gaat een grote
stap. Nu zijn de gevolgen eigenlijk al
niet te overzien, laat staan als het echt
fout gaat.
Laten we hopen dat we over een tijdje
kunnen zeggen: ‘Weet je nog? 2020.
Dat was een bizar jaar. Fijn dat we er
met elkaar voor hebben gezorgd dat
het virus nu in een hoek zit waar het
niet meer uit kan.’

Grof afval
Tijdens de opruimdagen staat er een
speciale container in de wijk waarin
bewoners hun grof afval kwijt kunnen.
Er is een kleine milieustraat voor het inleveren van plastic en papier. Ook kun je
kleine elektrische apparaten aanbieden.
Natuurlijk zorgen we ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden.
De opruimdagen duren steeds van
10.00 tot 16.00 uur.

27 mei 2020

Heb je klachten?

Ik geloof dat echt. Maar ik geloof ook
dat we dit met elkaar moeten doen.
Dus ga nou niet in die drukke rij staan
bij een winkel of tijdens het stappen.
En laat je testen als je klachten hebt.

.

Blijf thuis.
Laat je testen.

De vakantieperiode is voorbij. De kinderen zijn weer naar school. Kinderen
in groep 3 beginnen letters te leren en
kinderen van groep 8 gaan zich dit jaar
voorbereiden op het middelbaar onderwijs. We zijn weer aan het sporten
en pakken zo nu en dan een terrasje. Je
zou kunnen zeggen: ‘het normale leven
komt weer op gang.’ Dat is grotendeels
ook zo maar er hangt, ondanks de
zonnestralen van deze mooie nazomer,
een spreekwoordelijke donkere wolk
boven ons.

Basisregels voor iedereen

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

vanaf 1 juni

Wouter Kolff
Burgemeester

Fiximelding

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?
STAP 1

Beste Dordtenaren, afstand nemen
doen we niet van elkaar maar dat doen
we voor elkaar! Geniet van elkaar en
van een ﬁjne nazomer.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Contactberoepen

STAP 2

STAP 3

STAP 4

1 juni

1 juli

1 september

Terrassen

Sport- en
verenigingskantines

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Bibliotheken

Restaurants/cafés
(max. 30 personen)

Restaurants /
cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Culturele
instellingen
(max. 100 personen)

Musea / monumenten

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Bioscopen
(max. 100 personen)

Sauna’s

Casino’s

Voorzieningen
campings en
vakantieparken

Zwembaden

Struikelt u wel eens bijna over een losse
stoeptegel? Fietst u soms langs een
donkere plek omdat de lantaarnpaal
het niet doet? Of is er een put bij u in
de straat verstopt? Laat het ons weten
met een melding op Fixi. Dan gaan wij
ermee aan de slag.

Een Fiximelding maakt u makkelijk en
snel met de gratis Fixi App. U kunt ook
een melding maken via de website.
Kijk voor meer informatie op
www.dordrecht.nl/ﬁximelding

(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
100% open
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht.

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

18+

Sekswerkers
en coffeeshops

STAP 5
Datum
onbekend:

Evenementen

Sportscholen
Discotheken

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Blijf op de hoogte
van berichten over uw buurt!
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 bouwplannen en
regelgeving direct in uw mailbox. Op
www.overuwbuurt.overheid.nl staat
hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te
wijzigen van:

Naam

Geboren

Datum uitschrijving

Bekendmakingen
ook elektronisch gepubliceerd
De ofﬁciële bekendmakingen worden ook elektronisch gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Dat
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 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.

Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
De Openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch vindt plaats op
maandag 28 september 2020 van 16.30
tot 16.30 uur.
Wilt u de vergadering bijwonen of

Anoep, D

13-02-2000

06-08-2020

Antonio, CM

15-08-1977

06-08-2020

van den Brink, JJ

18-05-1996

06-08-2020

Hirshi, AA

14-04-1991

06-08-2020

Er zijn vergunningen verleend voor:

Jakobus, JD

03-06-1993

06-08-2020

Levenston, JE

13-09-1983

10-08-2020

Manus, C

20-08-1979

06-08-2020

Monadile, A

23-03-1982

06-08-2020

^ĐŚƵƩĞ͕Z

ϬϭͲϬϯͲϭϵϲϵ

ϭϬͲϬϴͲϮϬϮϬ

Omschrijving: onthefﬁng verstrekken
zwak alcoholhoudende drank
Locatie: Museumstraat 32 t/m 40
Dordrecht
Datum besluit: 02 september 2020
Zaaknummer: Z-20-377887

^ůĞŝīĞƌ͕

ϬϱͲϬϱͲϭϵϴϵ

ϭϬͲϬϴͲϮϬϮϬ

Stok, DJ

12-05-1997

06-08-2020

van der Velden, MAM

02-04-1979

06-08-2020

van Voorbergen, M

11-06-1983

06-08-2020

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
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.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- Verplaatsing voetgangersoversteekplaats Noordendijk-Biesboschstraat.
Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten
staat op www.ofﬁcielebekendmakingen.
nl/staatscourant. Als u het niet eens
bent met dit besluit, kunt u binnen zes
weken na dagtekening ervan schriftelijk
bezwaar maken bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen. U dient
uw bezwaarschrift te richten aan: het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Op grond van artikel 6:5 van de
Algemene wet bestuursrecht moet
het bezwaarschrift ondertekend zijn.
Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de

omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt en de reden van uw
bezwaar. 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/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden. Voor de
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank
een bedrag aan grifﬁerecht in rekening.

u instructies hoe u kunt deelnemen.
De agenda en stukken zijn vanaf 16
september 2020 te vinden op www.
np-debiesbosch.nl, onder organisatie/
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch/openbare vergaderingen en
stukken.

Algemene plaatselijke verordening
exploitatievergunning en gedoogverklaring softdrugs
Locatie: Wijnstraat 154 Dordrecht
Datum besluit: 02 september 2020
Zaaknummer: Z-20-374694

Omschrijving: het organiseren van
events in de Museumtuin op diverse
data in 2020
Locatie: Museumstraat 32 t/m 40
Dordrecht
Datum besluit: 01 september 2020
Zaaknummer: Z-20-377732

Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande besluiten, kunt u binnen zes
weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U
dient uw bezwaarschrift te richten aan:
het college van burgemeester en wethouders óf de burgemeester, postbus
8, 3300 AA Dordrecht.

Omschrijving: het verlengen van de

Op grond van artikel 6:5 van de

Algemene wet bestuursrecht moet
het bezwaarschrift ondertekend zijn.
Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de
omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt en de reden van uw
bezwaar.
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 voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam
verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Adres: postbus 50951, 3007
BM Rotterdam.

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 een bijgebouw
Locatie: Lindelaan 39
Datum besluit: 03 september 2020

Verkeer

spreektijd wensen, dan dient u zich
vooraf aan te melden bij e.schreuder@
dordrecht.nl onder vermelding van
het onderwerp. Dit kan tot uiterlijk 23
september 2020. De vergadering zal
digitaal plaatsvinden via MS Teams.
Na uw eventuele aanmelding krijgt

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een bijgebouw
en een overkapping
Locatie: Esdoornlaan 73
Datum besluit: 9 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
op het voor- en achterdakvlak van de
woning
Locatie: Houweningestraat 56
Datum besluit: 9 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakverhoging
Locatie: Rechte Zandweg 16
Datum besluit: 9 september 2020

Activiteit: Bouw, Kap
Voor: nieuwbouw 15 grond gebonden
woningen en transformatie kantoorgebouw naar woongebouw met
20 appartementen
Locatie: Kromhout en Warmoezierspad
Datum besluit: 2 september 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een nieuwe bedrijfshal en het realiseren van 2 inritten
Locatie: Kerkeplaat 2W, kad. perceel
I 3132 Dordrecht
Datum besluit: 7 september 2020

Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van een Veluxraam
Locatie: Nieuwbrug 20
Datum besluit: 2 september 2020

Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van drie vlaggenmasten
Locatie: Merwedestraat 48 G
Datum besluit: 7 september 2020

Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het uitvoeren van Groot Onderhoud N3 - dubbelbestemming leiding
Locatie: N3, kruising met Galileilaan
/ S.M. Hugo van Gijnweg
Datum besluit: 3 september 2020

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een inrit / uitrit
en het aanpassen van het straatproﬁel
Locatie: Minnaertweg 42
Datum besluit: 9 september 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van

twee houtopstanden (1 witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)
en 1 rode paardenkastanje (Aesculus x
carnea))
Locatie: landgoed Dordwijk
Datum besluit: 9 september 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (één Fagus Sylvatica
‘Atropunicea’)
Locatie: op het grasveld nabij Lange
Geldersekade 2
Datum besluit: 7 september 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 gewone esdoorn
(Acer pseudoplatanus))
Locatie: Toulonselaan t.h.v. huisnummer 79
Datum besluit: 9 september 2020
Verleende splitsingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende splitsingsvergunning
hebben verleend:
Voor: het splitsen van het pand in 2
appartementsrechten
Locatie: Camphuijzenstraat 8
Datum besluit: 3 september 2020
Ingetrokken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben ingetrokken:
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw, handelen in strijd
met regels RO
Voor: Intrekking omgevingsvergunning
m.b.t. het transformeren van een kerk
naar een woning
Locatie: Oudendijk 110
Datum besluit: 1 september 2020
Inzage*
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een
afspraak maken.
Tegen bovenstaande besluiten kan een
belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen
zes weken na verzending aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Een bezwaarschrift schorst niet de
werking van het besluit waartegen het is
gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk
voorschrift anders is bepaald.
Een verzoek om schorsing van het
bestreden besluit kunt u indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Bezwaar
Vanaf de dag van de terinzagelegging
kan een ieder gedurende zes weken
schriftelijke of mondelinge zienswijzen
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 beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
en men belanghebbende is.

(*) in verband met 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 via telefoonnummer 14 078.
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak van de woning
Locatie: Laan van Braets 87
Datum besluit: 9 september 2020
Activiteit: Kap
Voor: het kappen van een boom in de
voortuin
Locatie: Wega 53
Datum besluit: 7 september 2020
Inzage
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een

afspraak maken.
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kan een
belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen
6 weken na verzending aan de aanvrager
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8,
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht, tenzij bij of
krachtens wettelijk voorschrift anders is
bepaald. Een verzoek om schorsing van
het bestreden besluit kunt u indienen bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij
besloten hebben de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning te verlengen
met een beslistermijn van zes weken:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwkundig splitsen van een
woning in 2 woningen
Locatie: Noordendijk 223
Datum besluit: 3 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het renoveren van de zolderverdieping en maken van een dakopbouw
tussen de 2 aansluitende dakvlakken
Locatie: Kromhout 155
Datum besluit: 9 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden Van der Valk Hotel
Locatie: Laan van Europa 1600
Datum besluit: 8 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel met
nokverhoging
Locatie: Louise de Colignystraat 25
Datum besluit: 4 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden aan de achterzijde
van de woning
Locatie: Rijksstraatweg 135
Datum besluit: 4 september 2020
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: wijzigen van de winkel in horeca
Locatie: Grote Spuistraat 41
Datum besluit: 4 september 2020

Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een houten
tuinhuisje in de voortuin
Locatie: Piersonstraat 50
Datum ontvangst: 10 juni 2020
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van een oprit
Locatie: Cornelis de Wittstraat 26 A
Datum ontvangst: 1 juli 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 plaatsen van een terrasoverkapping
Locatie: Algolring 2
Datum ontvangst: 3 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van het raamkozijn
Locatie: Baanhoekweg 53
Datum ontvangst: 2 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het uitbreiden Van der Valk Hotel
Dordrecht
Locatie: Laan van Europa 1600
Datum ontvangst: 1 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nieuwe
kozijn
Locatie: Octant 119
Datum ontvangst: 3 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het samenvoegen van twee
woningen
Locatie: Singel 285
Datum ontvangst: 3 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van kozijnen aan de
begane grond
Locatie: Steegoversloot 14
Datum ontvangst: 1 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakterras
Locatie: Van Kinsbergenstraat 48
Datum ontvangst: 1 september 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van longstay appartementen
Locatie: Laan van Barcelona ong.
Datum besluit: 9 september 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van bijgebouwen
op eigen erf
Locatie: Willem de Zwijgerlaan 1
Datum ontvangst: 31 augustus 2020

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Keplerweg 29
Datum besluit: 9 september 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het bouwen van longstay appartementen
Locatie: Laan van Barcelona ong.
Datum ontvangst: 2 september 2020

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (Robinia pseudoacacia
(acasiaboom))
Locatie: Mauritsweg 157
Datum besluit: 7 september 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Laan van Braets kavel VW17
Datum ontvangst: 3 september 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het renoveren van de woning

Locatie: Toulonselaan 19
Datum ontvangst: 1 september 2020

Locatie: Lombardstraat 2
Datum ontvangst: 4 september 2020

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Kleine Kalkstraat 1
Datum ontvangst: 29 augustus 2020

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Overkampweg 457
Datum ontvangst: 7 september 2020

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het vestigen van een New York
Pizza bezorg en afhaalvestiging in het
winkelcentrum Sterrenburg
Locatie: P.A. de Kok-plein 173
Datum ontvangst: 28 augustus 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Gevaertsweg 3
Datum ontvangst: 30 augustus 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
drie houtopstanden
Locatie: Kilwijkstraat 3
Datum ontvangst: 1 september 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen
van drie houtopstanden (2 Elzen en 1
Esdoorn)
Locatie: Singel 491 1
Datum ontvangst: 2 september 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Stierstraat 1
Datum ontvangst: 2 september 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Tieselensstraat 37
Datum ontvangst: 1 september 2020
Activiteit: Monument
Voor: het uitvoeren van veiligheidsaanpassingen en onderhoud aan de
Ottersluis
Locatie: Ottersluis 51
Datum ontvangst: 1 september 2020
Activiteit: Monument, Sloop
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Blekersdijk 23
Datum ontvangst: 3 september 2020
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het plaatsen van een vlonder
Locatie: Molendijkhof 10
Datum ontvangst: 3 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Beekenstein 8
Datum ontvangst: 4 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van stellingen in de
magazijn van Crocs
Locatie: DC Distripark
Datum ontvangst: 8 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanbouw
Locatie: Kees Boekelaan 13
Datum ontvangst: 8 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een warmtepomp
op dak

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Weerdestein 136
Datum ontvangst: 4 september 2020
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voor en achterdakvlak van de woning
Locatie: Zuilenburg 78
Datum ontvangst: 9 september 2020
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Singel 312
Datum ontvangst: 8 september 2020
Activiteit: Bouw, Monument, Sloop
Voor: het herstellen en verbouwen van
het pand
Locatie: Voorstraat 183
Datum ontvangst: 8 september 2020
Activiteit: Grondwaterbescherming,
Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: het uitvoeren van werkzaamheden
in een primair waterkeringsgebied op de
Woonboulevard Dordrecht
Locatie: Woonboulevard
Datum ontvangst: 4 september 2020
Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een uitrit
Locatie: Haaswijkweg Oost 75 A
Datum ontvangst: 7 september 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Nicolaasstraat
Datum ontvangst: 7 september 2020
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Willem Marisstraat 25
Datum ontvangst: 7 september 2020
Woningvormingsvergunning
Dordrecht
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvraag voor een
woningvormingsvergunning hebben
ontvangen:
Voor: vergunning woningvorming
Locatie: Marthinus Steynstraat 21, 21A
Datum ontvangst: 9 september 2020
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen
kan op dit moment geen bezwaar of
beroep worden ingediend. Dat kan pas
nadat het college over deze aanvragen
heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
16 september 2020
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