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Extra hulp voor peuters
met taalachterstand

Peuters in de kinderopvang met 
een taalachterstand krijgen extra 
taalondersteuning. Zij mogen zes 
uur langer naar de kinderopvang. Ze 
kunnen dan de Nederlandse taal dan 
beter leren. Deze verandering komt 
door de nieuwe wet op de kinderop-
vang. De wet gaat in op 1 januari 
2021. 

De veranderingen gelden voor kinderen 
die voldoen aan twee criteria: ze hebben 
een taalachterstand en ze hebben een 
indicatie voor vroeg- en voorschoolse 
educatie (VVE). De groep peuters die 
in een vroeg- en voorschoolse groep 
zitten, maar zelf geen indicatie hebben, 
gaan drie uur in de week langer naar de 
kinderopvang. Voor de andere peuters 

in de kinderopvang verandert er niets.

Eigen bijdrage
De bijdrage van ouders van alle peuters 
die in een VVE-groep zitten gaat straks 
iets omhoog. Hoe lager het inkomen, 
hoe lager de bijdrage. Ouders van 
kinderen met een indicatie voor vroeg- 
en voorschoolse educatie, die geen 
recht hebben op kinderopvangtoeslag 
zullen ongeveer 4 tot 8 euro per maand 
extra betalen. De kinderopvangorgani-
saties brengen de ouders persoonlijk 
en schriftelijk op de hoogte van de 
wijzigingen.

Financiële bijdrage gemeente
In de nieuwe Onderwijsvisie spreken de 
gemeente Dordrecht, de schoolbestu-
ren en de organisaties in de kinderop-
vang met elkaar af om zich in te zetten 
voor kwetsbare kinderen. De gemeente 
betaalt daarom het grootse deel van de 
kosten van deze verandering:  tussen de 
520 en 800 euro in de maand extra voor 
elk kind met een vve-indicatie dat geen 
recht heeft op toeslag. 

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 mail-
box. Op www.overuwbuurt.overheid.nl 
staat hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!

Digitale avond 
omgevingsvisie 1.0 
op 18 november

Document ter inzage tot 22 december

De Omgevingswet gaat in 2022 in. 
Met deze wet zijn wij verplicht om een 
omgevingsvisie voor onze gemeente 
te maken. In een Omgevingsvisie 
omschrijven wij doelen voor het 
ruimtelijke gebied van Dordrecht. 
Op woensdagavond 18 november 
om 19.30 uur verzorgen wij een 
livestream-presentatie. U bent van 
harte welkom om hier aan deel te 
nemen. 

De Omgevingsvisie 1.0 beschrijft het 
overkoepelende beleid voor het ruimte-
lijke gebied. Denk hierbij aan plannen 
voor verkeer, woonvisies en milieu-
beleid. In de visie staat hoe we deze 
doelen in de toekomst gaan halen. Meer 
informatie hierover in dit Gemeente-
nieuws bij officiële publicaties (onder 
het kopje omgevingsvisie)

Uw mening geven 
U kunt het ontwerp Omgevingsvisie 1.0 
tot en met 22 december 2020 tijdens 
openingstijden bekijken in de hal van 
het Stadskantoor. U kunt de Omgevings-
visie ook online raadplegen op www.om-
gevingswetdordrecht.nl. Van woensdag 
11 november 2020 tot en met dinsdag 

22 december 2020 kunt u hierover uw 
mening geven. U doet dat door het in-
dienen van een zienswijze. Dit kan door 
een brief te schrijven naar: het college 
van burgemeester en wethouders, t.a.v. 
Mevrouw. S. Roza, Postbus 8, 3300 
AA Dordrecht, onderwerp: ‘Zienswijze 
ontwerp Omgevingsvisie 1.0. Dordrecht’. 
U kunt ook een mondelinge zienswijze 
geven via mevrouw S. Roza. U kunt 
hiervoor voor 7 december een afspraak 
maken via telefoon (078) 770 42 88 of 
per mail s.roza@dordrecht.nl.

Digitale avond Omgevingsvisie
Door corona is het niet mogelijk om 
bewoners op kantoor te ontvangen die 
kennis willen maken met de inhoud van 
de omgevingsvisie. Daarom doen we 
dat digitaal. Op woensdagavond 18 no-
vember om 19.30 uur verzorgen wij een 
livestream-presentatie. Hierin nemen 
wij u mee door de Omgevingsvisie. Het 
is ook mogelijk om korte presentaties 
van 2 doelen naar keuze te volgen. U 
kunt vragen stellen en hoort hoe u een 
reactie (zienswijze) kunnen geven. U 
kunt zich hiervoor aanmelden door een 
mail te sturen naar s.roza@dordrecht.nl. 

Nieuwe stap in de plannen 
voor de Spuiboulevard 

Na het vaststellen van de gebieds-
visie voor de Spuiboulevard door de 
gemeenteraad is er hard gewerkt. In 
2018 verkende een groep inwoners, 
ondernemers, jongeren, architecten 
en medewerkers van de gemeente het 
gebied. De gemeente is aan de slag 
gegaan met de ideeën, suggesties en 
wensen die tijdens deze zogenaamde 
Spui Safari zijn opgehaald.

In oktober heeft de gemeenteraad een 
krediet ter beschikking gesteld voor de 
uitwerking van het winnende ontwerp 
uit de prijsvraagprocedure voor het Huis 
van Stad en Regio. Het is nu dus een 
logisch moment om meer concreet te 
kijken naar de mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van de overheidskantoren 

die na oplevering van het Huis van Stad 
en Regio leeg komen te staan. Ook de 
locatie Crowpoint is hier een onder-
deel van.  Er is een stedenbouwkundig 
plan gemaakt voor het gebied en is er 
gewerkt aan de stappen die we moeten 
gaan zetten om die nieuwe wijk te 
kunnen bouwen. 

Ruimte voor woningen
Kantoren maken plaats voor woningen 
en er komt meer groen. De manier 
waarop wij de openbare ruimte inrich-
ten biedt ruimte voor voetgangers, 
fietsers, het openbaar vervoer en de 
auto. Ook komt er een uitbreiding van 
de Spuihavengarage.  Voor de  Crown-
pointlocatie en het Huis van Stad en 
Regio zijn de bestemmingsplannen in 

voorbereiding. Tot en met 24 december 
is er een inspraakperiode voor de plan-
nen aan de Spuiboulevard en iedereen 
kan daarop reageren. 
Ook op de plek van het huidige stads-
kantoor komen straks woningen. Ver-
derop aan de Spuiboulevard wordt dan 
het nieuwe stadskantoor gebouwd. Dat 
kantoor krijgt de naam Huis van Stad en 
Regio. Naast het stadskantoor komen 
daar ook de bibliotheek, de sociale 
dienst en Dordrecht Marketing te zitten.

Meer informatie
Op www.dordrecht/Spuiboulevard vindt 
u meer informatie over de plannen. Op 
deze website kunt u ook een afspraak 
met ons maken. Dit kan telefonisch of 
digitaal via MS-teams. 

Visualisatie van hoe het gebied rond het stadskantoor er in de toekomst uit kan zien
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Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten tot het: 

- Aanwijzen van 2 algemene gehandi-
captenparkeerplaatsen op de Nagte-
gaalplaats ter hoogte van de huisnum-
mers 7-91 en 97-181;
- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de Tak 
van Poortvlietstraat ter hoogte van 
huisnummer 13;
- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op het 
werkadres Korte Parallelweg 179; 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Singel ter hoogte van 
huisnummer 105; 
- Aanwijzen van een parkeervak ten be-
hoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Krommedijk ter hoogte 
van huisnummer 57 (direct naast de 
reeds aanwezige laadpaal);
- Instellen van een parkeerverbod bij 
de entrees van de centrale parkeer-
plaats van zwembad de Dubbel aan de 
Gravensingel. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten 
staat op www.officielebekendma-
kingen.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 burgemees-
ter 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. Vermeld ook het telefoon-
nummer 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 
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 behan-
deling van een verzoek om voorlopige 
voorziening brengt de Rechtbank een 
bedrag aan griffierecht in rekening. 

Bekendmaking verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van 
Zwijndrecht hebben op 9 november 
2020 de volgende verkeersbesluiten 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Dit betreft de volgende besluiten (op 
de website van de Staatscourant zijn de 
besluiten en bijbehorende tekeningen 
gepubliceerd): https://www.officielebe-
kendmakingen.nl/):

1. Twee parkeerplaatsen aan de Aalber-
sestraat aan te wijzen als gereserveerde 
parkeerplaatsen voor elektrisch laden 
door middel van het plaatsen van ver-
keersbord E4 inclusief onderbord met 
tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ 
conform bijgaande tekening;

2. Twee parkeerplaatsen aan de Burg. 
Jansenlaan aan te wijzen als gereser-
veerde parkeerplaatsen voor elektrisch 
laden door middel van het plaatsen van 
verkeersbord E4 inclusief onderbord 
met tekst ‘opladen elektrische voertui-
gen’ conform bijgaande tekening;
3. Twee parkeerplaatsen aan de Colijn-
weg aan te wijzen als gereserveerde 
parkeerplaatsen voor elektrisch laden 
bij een reeds bestaande laadpaal door 
middel van het plaatsen van ver-
keersbord E4 inclusief onderbord met 
tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ 
conform bijgaande tekening;
4. Twee parkeerplaatsen aan de Krom-
me Nering aan te wijzen als gereser-
veerde parkeerplaatsen voor elektrisch 
laden door middel van het plaatsen van 
verkeersbord E4 inclusief onderbord 
met tekst ‘opladen elektrische voertui-
gen’ conform bijgaande tekening;
5. Twee parkeerplaatsen aan de Lan-
geraarstraat aan te wijzen als gereser-
veerde parkeerplaatsen voor elektrisch 
laden door middel van het plaatsen van 
verkeersbord E4 inclusief onderbord 
met tekst ‘opladen elektrische voertui-
gen’ conform bijgaande tekening;
6. Twee parkeerplaatsen aan de Ou-
deland aan te wijzen als gereserveerde 
parkeerplaatsen voor elektrisch laden 
door middel van het plaatsen van ver-
keersbord E4 inclusief onderbord met 
tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ 
conform bijgaande tekening;
7. Twee parkeerplaatsen aan de Rotter-
damseweg aan te wijzen als gereser-
veerde parkeerplaatsen voor elektrisch 
laden door middel van het plaatsen van 
verkeersbord E4 inclusief onderbord 
met tekst ‘opladen elektrische voertui-
gen’ conform bijgaande tekening;
8. Een tweede parkeerplaats aan de 
Prins Bernhardstraat aan te wijzen 

Omgevingsvisie
Ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht 
1.0 ter inzage

Burgemeester en wethouders maken 
op grond van de inspraakverordening 
bekend dat met ingang van woensdag 
11 november 2020 de ontwerp Omge-
vingsvisie Dordrecht 1.0 ter inzage ligt.

De gemeente hecht veel waarde aan 
directe betrokkenheid en inbreng van 
burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties bij de totstandkoming van 
plannen. Voordat de gemeenteraad 
een besluit neemt, krijgt iedereen de 
gelegenheid om een schriftelijke ziens-
wijze op deze ontwerp Omgevingsvisie 
Dordrecht 1.0 kenbaar te maken. Een 
zienswijze kan het beste omschreven 
worden als het geven van een mening 
door een belanghebbende tegen een 
ontwerpbesluit van de gemeente. Het 
indienen van een zienswijze kan tot en 
met 22 december 2020. 

De ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht 
1.0 kunt u tot en met 22 december 
2020 tijdens de openingsuren inzien in 
de hal van het Stadskantoor (Spuiboule-
vard 300). De visie kunt u ook via 
www.omgevingswetdordrecht.nl inzien 
en op www.dordrecht.nl.

Omgevingswet
In 2022 wordt de Omgevingswet inge-
voerd en daarmee zijn we verplicht een 
Omgevingsvisie op te stellen. De Omge-
vingswet vraagt om een andere rol van 
de overheid. In de Omgevingsvisie (en 
later ook in het Omgevingsplan) maakt 
de gemeente keuzes over hoe zij wil 
functioneren in het ruimtelijke domein 
en welke ambities zij daar heeft. Er 
moet meer ruimte gegeven worden aan 
initiatieven in en uit de stad. Met dit 
(lokaal) omgevingsbeleid spelen we in 
op lokale behoeften en doelstellingen. 
Er gaan meer algemene regels gelden, 
in plaats van gedetailleerde regels en 
vergunningen. Het doel staat voorop 
en niet het middel om er te komen. De 
houding bij het beoordelen van plannen 
wordt daarom ‘ja mits’ in plaats van 
‘nee tenzij’. Zo ontstaat meer ruimte 
voor bijvoorbeeld bedrijven en organisa-
ties om ideeën te realiseren.

Omgevingsvisie Dordrecht 
De Omgevingsvisie beschrijft doelen in 
de fysieke leefomgeving voor Dordrecht, 
op integrale wijze en voor de langere 

termijn. De visie heeft een zelfbindend 
karakter en biedt de grondslag voor de 
inzet van andere gemeentelijke instru-
menten op grond van de Omgevings-
wet. De Omgevingsvisie vervangt de 
Structuurvisie en wordt het overkoepe-
lende en integrale beleid voor de fysieke 
leefomgeving, zoals verkeersplannen, 
woonvisies en milieubeleidsplannen. 
In de Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 
staan zeven doelen centraal, te weten:
Dordrecht is….
• een aantrekkelijke stad
• een bereikbare stad
• een gezonde stad
• een stad met een uitstekend vesti-
gingsklimaat
• in 2035 klimaatbestendig
• in 2050 energieneutraal
• beschermend en bevorderend voor 
biodiversiteit

Hiermee dragen we bij aan de groeio-
pgaven en uiteindelijk aan een sociaal 
economisch sterkere stad. In de Omge-
vingsvisie is te lezen wat we de komen-
de jaren gaan doen om deze doelen te 
bereiken (via subdoelen). Tegelijkertijd 
functioneren deze doelen als randvoor-
waarden voor alle ruimtelijke ingrepen 
op het eiland van Dordrecht.

Digitale avond Omgevingsvisie
Op woensdagavond 18 november 
om 19.30 uur verzorgen wij een 
livestream-presentatie, waarbij de 
kijkers worden meegenomen in de 
Omgevingsvisie. Zij krijgen uitleg over 
hoe de Omgevingsvisie is opgesteld 
en maken kennis met de 7 doelen die 
centraal staan. Kijkers kunnen vragen 
stellen en horen hoe zij een reactie 
(zienswijze) kunnen geven. Mocht u 
interesse hebben in het volgen van 
de livestream-presentatie, kunt u zich 
aanmelden via: s.roza@dordrecht.nl.

Zienswijze indienen
Van woensdag 11 november 2020 tot en 
met dinsdag 22 december 2020 kunnen 
zienswijzen worden ingediend bij:
Het college van burgemeester en wet-
houders, t.a.v. Mevr. S. Roza, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht, onder vermelding 
van ‘Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie 
Dordrecht 1.0’.  Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen dient u tijdig 
(voor 7 december 2020) een telefoni-
sche afspraak te maken, via mevr. S. 
Roza, tel. (078) 770 4288 of 
s.roza@dordrecht.nl. 

Inspraak

Inspraak concept-voorontwerpbe-
stemmingsplannen Spuiboulevard

In januari 2018 heeft de gemeente 
samen met een groep inwoners, on-
dernemers, studenten, architecten en 
andere belangstellenden een uitge-
breide verkenning gemaakt in de wijk 
Schil-West. Deze dag, de zogenaamde 
Spui Safari, heeft een groot aantal goe-
de suggesties en plannen opgeleverd 
voor de transformatie van het gebied. 
Daarna zijn een aantal van die plannen 
verder uitgewerkt in vier bijeenkomsten 
met Stichting de Stad (stadslabs). De 
uitkomsten van het in 2018 doorlopen 
participatietraject heeft geresulteerd 
in de Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. 
(2018). Deze gebiedsvisie vormt de 
ruimtelijke basis voor de volgende 
documenten die in de periode van 11 
november tot en met 24 december ter 
inzage liggen voor inspraak: 
• Concept Ontwerp Bestemmingsplan 

voor het Huis van Stad en Regio
• Concept Stedenbouwkundig Raam-
werk en beeldkwaliteitsplan Spuibou-
levard
• Concept Ontwerp bestemmingsplan 
Crownpoint
• Uitbreiding Spuihavengarage
• Herinrichting Openbare Ruimte Spui-
boulevard – Achterhakkers

Deze stukken zijn te vinden via de 
website van de gemeente Dordrecht en 
tevens in te zien op het Stadskantoor 
tijdens openingsuren. 

Inspraak
De gemeente wil de stad betrekken bij 
de herontwikkeling van het gebied rond 
het huidige stadskantoor (Stadkan-
toor, Hellingen, Spuihavengarage en 
Crownpoint). Vanwege de Corona-
maatregelen is het niet mogelijk om 
fysieke bijeenkomsten te organiseren. 
In plaats hiervan heeft u tot en met 

24 december 2020 de mogelijkheid 
om schriftelijk op de verschillende 
onderdelen schriftelijk te reageren via 
inspraak.spuiboulevard@dordrecht.nl 
Wij verzoeken u aan te geven op welke 
planonderdelen u reageert. Hierop krijgt 
u dan een schriftelijke reactie van de 
gemeente. 

Om toch het persoonlijke gesprek 
mogelijk te maken, biedt de gemeente 
aan bewoners en ondernemers uit de 
omgeving van de planlocaties op 8 en 
9 december a.s. de mogelijkheid om 
een digitaal of telefonisch 10 minuten 
gesprek in te plannen met een van de 
betrokken projectmedewerkers. Via 
deze link https://afspraak.link/dor-
drecht kunt u zich als belanghebbende 
hiervoor aanmelden. Mocht u niet 
de beschikking hebben over digitale 
middelen, dan kunt u telefonisch een 
afspraak maken via telefoonnummer 
(078) 770 49 41.

Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

De Openbare vergadering van het 
Algemeen Bestuur Parkschap Natio-
naal Park De Biesbosch vindt plaatst 
op woensdag 25 november 2020 van 
12.30 tot 13.00 uur.
 
Wilt u de vergadering bijwonen of 

spreektijd wensen, dan dient u zich 
vooraf aan te melden bij e.schreuder@
dordrecht.nl onder vermelding van 
het onderwerp. Dit kan tot uiterlijk 17 
november 2020. De vergadering zal 
digitaal plaatsvinden via MS Teams. 
Na uw eventuele aanmelding krijgt u 

instructies hoe u kunt deelnemen. De 
agenda en stukken zijn vanaf 11 no-
vember 2020 te vinden op www.np-de-
biesbosch.nl, onder organisatie/Park-
schap Nationaal Park De Biesbosch/
openbare vergaderingen en stukken. 

Verkeer

Officiele publicaties 

als gereserveerde parkeerplaats voor 
elektrisch laden door middel van het 
plaatsen van verkeersbord E4 inclusief 
onderbord met tekst ‘opladen elektri-
sche voertuigen’ conform bijgaande 
tekening.

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u 
binnen zes weken met ingang van 
9 november 2020 tot en met 21 decem-
ber 2020 bezwaar maken bij het college 

van Burgemeester en wethouders. De 
manier waarop u dit kunt doen, staat 
elders op deze pagina.

Nadere informatie
De stukken liggen van 10 november 
2020 tot en met 21 december 2020 ter 
inzage op het gemeentehuis. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met accountmanager parkeren, via 
telefoon: 14 078 of per e-mail: 
gemeente@zwijndrecht.nl

Milieu

Kennisgeving ontvangst activitei-
tenbesluit milieubeheer Voor-
straat 246

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende meldingen in het 
kader van activiteitenbesluit milieube-

heer hebben ontvangen:

Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit Voor-
straat 246 Dordrecht
Locatie: Voorstraat 246 te 
Dordrecht
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Milieu (vervolg) Saneringen

Kennisgeving Besluit Uniforme 
Saneringen

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens het college van burge-
meester en wethouders van gemeente 
Dordrecht bekend dat hij op 23 oktober 
2020 een melding heeft ontvangen van 
voorgenomen saneringswerkzaamhe-
den ter plaatse van de locatie Vriese-
plein 6-7 (perceel D4256) te Dordrecht. 
De melding is gedaan op grond van 
artikel 39b, derde lid van de Wet bo-
dembescherming en artikel 6, eerste lid 
van het Besluit Uniforme Saneringen.
Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-20-380895.

Conform het Besluit Uniforme Sanerin-
gen kan in beginsel vanaf vijf weken en 
binnen twaalf maanden na ontvangst 
van de melding gestart worden met de 
saneringswerkzaamheden.

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 controleren 
of deze voldoet aan de eisen van het 
Besluit Uniforme Saneringen.

Bezwaar
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 Om-
gevingsdienst Zuid-Holland Zuid hierop 
wijzen. Een dergelijke mededeling dient 
te worden gericht aan:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Unit Juridisch Advies en Ondergrond
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Meer inlichtingen kunt u verkrijgen via 
(078) 770 85 85. 

Standplaatsvergunningen

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 5 november 2020 een 
standplaatsvergunningen verleend voor:

- het verkopen van voedingsartikelen 
(vis en visproducten) op standplaats 
Damplein te Dordrecht. Periode: heel 
jaar 2021, elke donderdag tussen 08.00 
uur en 18.00 uur.

- het verkopen van voedingsartike-
len (zuivelproducten) op standplaats 
Damplein te Dordrecht. Periode: heel 
jaar 2021, 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 bezwaarschrift zijn ondertekend en 
bevat het tenminste de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waar-
tegen het is gericht en de gronden van 
het bezwaar.

Z-19-352855
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wet-
houders van Dordrecht maakt bekend 

Omgevingsrecht

Datum ontvangst: 28 september 2020

Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-379747.

Kennisgeving ontvangst activitei-
tenbesluit milieubeheer Noorder 
Elsweg 3 

Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit 
Noorder Elsweg 3 Dordrecht
Locatie: Noorder Elsweg 3 te 
Dordrecht
Datum ontvangst: 28 oktober 2020

Kennisgeving ontvangst activitei-
tenbesluit milieubeheer Nieuwe-
weg 86 te Dordrecht
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieube-
heer hebben ontvangen:

Activiteit: Milieumelding
Voor: Melding Activiteitenbesluit 
Nieuweweg 86 Dordrecht
Locatie: Nieuweweg 86 te 
Dordrecht
Datum ontvangst: 7 oktober 2020

Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-380140.

Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 

zaaknummer, 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 aan-
dacht op dat deze bekendmakingen 
uitsluitend een informatief karakter 
hebben.

Z-20-379482 
kennisgeving wet milieubeheer 

Het college burgemeester en wethou-
ders van Dordrecht heeft op 21 sep-
tember 2020 een melding ontvangen 
van New York Pizza Delivery B.V, in 
het kader van het Activiteitenbesluit 
Milieubeheer (hierna:het Besluit). Dit 
voor het oprichten van een inrichting, 
zijnde een pizzeria, gelegen aan de 
P.A. de Kok-plein 173 te Dordrecht. 
Bij deze melding is ook een verzoek 
om maatwerk ingediend om van de 
verplichting voor het hebben van een 
vetafscheider en slibvangpunt af te 
zien. De beschikking met bijbeho-
rende stukken is op afspraak tijdens 
kantooruren in te zien bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan 
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Via telefoonnummer (078) 770 8585 
kunt u een afspraak maken. Boven-
staande informatie voor het inzien 
van stukken kan afwijken in verband 
met de Corona maatregelen. Voor het 

laatste nieuws raadpleeg onze website 
www.ozhz.nl Bezwaar Belanghebben-
den kunnen op grond van artikel 7:1 
van de Algemene wet bestuursrecht 
bezwaar maken tegen deze beschik-
king. Het maken van bezwaar dient 
te geschieden door het indienen van 
een bezwaarschrift gericht aan de 
burgemeester en wethouders van 
Dordrecht. Een bezwaarschrift kan 
worden ingediend gedurende een 
termijn van 6 weken na de verzending 
van deze beschikking. Een bezwaar-
schrift moet worden ondertekend en 
dient in ieder geval het volgende te 
bevatten: 
• de naam en het adres van de 
indiener; • 
de dagtekening; • 
een omschrijving van de beschikking 
waartegen bezwaar wordt gemaakt; 
• de gronden van het bezwaar. 

Voorlopige voorziening 
Op grond van artikel 8:81 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kunt u een 
verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening bij de Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
Het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening moet wor-
den gedaan bij de Voorzitter van de 
Afdeling Rechtbank Rotterdam. Deze 
kan een voorlopige voorziening treffen 
indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist.

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wijziging Besluit maatwerkvoor-
zieningen maatschappelijke onder-
steuning Drechtsteden

Het Drechtstedenbestuur heeft in de 
vergadering van 5 november 2020 het 
gewijzigde Besluit maatwerkvoorzienin-
gen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden vastgesteld. Het gewijzig-
de besluit treedt op 1 december 2020 
in werking.

Op 7 juli 2020 heeft de Drechtraad 
besloten om een eigen bijdrage voor 
individuele begeleiding en dagbe-
steding in te voeren per 1 december 
2020. Hiervoor is een aanpassing van 
het Besluit maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden noodzakelijk. Het ge-
wijzigde besluit voorziet hierin, zodat 
per 1 december 2020 een bijdrage in 
de kosten individuele begeleiding en 

dagbesteding is verschuldigd, die in de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015 is bepaald op
€ 19,00 per maand (abonnementsta-
rief).

Wilt u het besluit maatwerkvoorzienin-
gen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden inzien? Kijk dan op 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Jakopec, A 15-03-1970 17-09-2020

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 ge-
meente heeft deze wijziging doorge-
geven aan allerlei instellingen, zoals 
belastingdienst, uitkeringsinstanties, 
pensioenfondsen en zorgverzekeraars. 
Deze wijziging heeft gevolgen voor voor-
zieningen 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.

Algemene plaatselijke verordening

Inspraak op de Beleidsnota pros-
titutie- en seksbranche gemeente 
Dordrecht

De gemeente Dordrecht actualiseert 
naast de Algemene plaatselijke verorde-
ning Dordrecht (APV) ook de beleidsnota 
prostitutie- en seksbranche gemeente 
Dordrecht. 

In de APV staan regels ter bescherming 
van de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid en van 
het milieu. De Algemene Plaatselijke 
Verordening is de juridische basis voor 
het te actualiseren beleidskader. De 

beleidsnota geeft een nadere uitwerking 
van die regels.

Ten eerste wil de gemeente – net als een 
aantal andere gemeenten in het land en 
de regio – voorsorteren op de verwachte 
inwerkingtreding van de Wet regulering 
sekswerk en de verouderde regelgeving 
en beleid nu al zoveel mogelijk in lijn 
van de landelijke wetgeving brengen. 
Daarmee wordt voorkomen dat binnen 
afzienbare termijn opnieuw substantiële 
materiële wijzigingen moeten worden 
aangebracht.

Daarnaast streeft de gemeente met 

het actualiseren van het beleid naar 
(meer) beleidsmatige aansluiting met 
de samenwerkingsgemeenten om een 
regionale aanpak tegen illegale prostitutie 
en misstanden binnen de seksbranche 
mogelijk te maken.

De gemeente Dordrecht zet lokaal actief 
in op het toezicht en de handhaving van 
(illegale) seksbedrijven in Dordrecht. Het 
actualiseren van de beleidsnota draagt 
hier aan bij.

Inspraakprocedure
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft de concept beleidsnota 

prostitutie- en seksbranche gemeente 
Dordrecht vrijgegeven voor inspraak. Dit 
betekent dat belanghebbende een ziens-
wijze kunnen indienen.
De stukken liggen in de periode van 
woensdag 4 november tot en met dins-
dag 15 december 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 15 decem-
ber a.s. te sturen naar:
Het college van burgemeester en wet-

houders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Kernteam Veiligheid en Kabinet
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 beleidsnota 
prostitutie- en seksbranche gemeente 
Dordrecht vast.
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dat zij, in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, voornemens 
zijn een omgevingsvergunning aan De 
Haan Minerale Oliën B.V. te verlenen. De 
aanvraag voor de omgevingsvergunning is 
ontvangen op 6 mei 2019. Deze aanvraag 
gaat over wijzigingen van de vestiging 
Haan Postiljon gelegen aan de Rijksstraat-
weg 28 te Dordrecht.

De aanvraag betreft: het slopen van het 
bestaande shopgebouw; het slopen van 
de vloeistofdichte wasboxvloer; het slopen 
van de droogloopluifel (niet gehele luifel); 
het verplaatsen van de wasboxconstructie 
en de technische ruimte; het bouwen 
van een nieuw verkoopgebouw; het 
omkleuren van de luifel; het aanpassen 
van de dibond plaat luifelsigning (41m²) 
en het pricesign met stalenbehuizing met 
led (4m²); het aanleggen van een nieuwe 
vloeistofdichte vloer voor de wasboxen en 
het inrichten van de shop t.b.v. verkoop 
traditionele tankstation assortiment aan-
gevuld met burgers, frites, pizza, tosti etc.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd: 
- Bouwen; 
- Handelsreclame maken; 
- Handelsreclame toestaan; 
- Milieu;
-  wijzigen van een inrichting.

Ter inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter 
zake zijnde stukken liggen van 12 novem-
ber 2020 tot en met 24 december 2020 
ter inzage in het Stadskantoor, Spui-
boulevard 300 te Dordrecht. De stukken 
kunnen worden ingezien met of zonder 
afspraak:
- maandag, woensdag en vrijdag van 
09.00 - 12.00 uur;
- dinsdag en donderdag van 14.00 - 19.30 
uur.

Zienswijze
Binnen zes weken na de dag waarop de 
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, 
kan eenieder daarover zienswijzen in-
brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen 
te worden gezonden aan de directeur 
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna zullen wij een definitief besluit 
opstellen waartegen belanghebbenden 
beroep kunnen instellen.

Voor het naar voren brengen van 
mondelinge zienswijzen kan contact 
worden opgenomen met de behande-
lend ambtenaar (de heer Remmerswaal, 
telefoonnummer (078) 770 85 85.Van 
mondeling naar voren gebrachte ziens-
wijzen wordt een verslag gemaakt. Wij 
maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan 
worden ingediend als ook een zienswijze 
is ingebracht tegen de ontwerpbeschik-
king en men belanghebbende is.

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 realiseren van een dakopbouw
Locatie: Amazone 179
Datum besluit: 15 september 2020
 
Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Beekenstein 95
Datum besluit: 15 september 2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO
Voor: het realiseren van een bijgebouw
Locatie: J.J.L. ten Katestraat 39
Datum besluit: 15 september 2020

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het plaatsen van een markies   
Locatie: Voorstraat 246   
Datum besluit: 29 oktober 2020   
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (Aesculus hippocastanum 
(witte paarden kastanje))   
Locatie: Singel 66   
Datum besluit: 27 oktober 2020   

Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen van een berging   
Locatie: Domela Nieuwenhuisweg 
26    
Datum besluit: 02 november 2020   
 
Activiteit: Bouw 
Voor: het bouwkundig splitsen van een 
woning in 2 woningen   
Locatie: Noordendijk 223A en 223B    
Datum besluit: 30 oktober 2020   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van transparante en 
wegschuifbare balkonbeglazing   
Locatie: Overkampweg 443    
Datum besluit: 30 oktober 2020   

 Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het achterdakvlak   
Locatie: Seringenstraat 33    
Datum besluit: 30 oktober 2020 
  
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het vervangen van het raamkozijn   
Locatie: Baanhoekweg 53    
Datum besluit: 4 november 2020   
 
Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak   
Locatie: Singel 278    
Datum besluit: 3 november 2020

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het vervangen en herstellen van 
de bestaande winkelpui op de begane 
grond   
Locatie: Voorstraat 237    
Datum besluit: 4 november 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen (kan-
delaberen) van 4 houtopstanden (4 x 
plataan (Platanus x hispanica))   
Locatie: Burgemeester de Raadsin-
gel 
Datum besluit: 2 november 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van twee 
houtopstanden (een beuk en een linde))   
Locatie: Burgemeester Jaslaan 12    
Datum besluit: 2 november 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (1 sierkers (prunus))   
Locatie: Gevaertsweg 3    
Datum besluit: 30 oktober 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (één Thuja plicata 
(reuzen levensboom))   
Locatie: Oranjepark 1    
Datum besluit: 4 november 2020   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand   
Locatie: Plein 1940 - 1945  t.h.v. 

complex Merwehof    
Datum besluit: 2 november 2020   

Activiteit: Monument  
Voor: het plaatsen van isolerend mo-
numentenglas en het aanbrengen van 
draaiende delen   
Locatie: Oranjelaan 284    
Datum besluit: 3 november 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. 

(*) 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. 

Bezwaar 
Tegen bovenstaande besluiten kan een 
belanghebbende op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen 
zes weken na verzending aan de aanvra-
ger een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders 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 voor-
schrift anders is bepaald. Een verzoek 
om schorsing van het bestreden besluit 
kunt u indienen bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. 
          
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag omgevingsver-
gunningvrij hebben verklaard: 

Activiteit: Bouw, Reclame   
Voor: het plaatsen van een projectbord   
Locatie: Merwedestraat 27    
Datum besluit: 2 november 2020

Verleende onttrekking- en split-
singsvergunningen  
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Dordrecht maken bekend dat zij 
de volgende onttrekkings- en splitsings-
vergunningen hebben verleend:    

Voor: het samenvoegen van meerdere 
woonruimten 
Locatie: Toulonselaan 21     
Datum besluit: 29 oktober   2020     
    
Voor: het splitsen van het pand in 2 
appartementsrechten 
Locatie: Spuiboulevard 289      
Datum besluit: 3 november 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 Alge-
mene wet bestuursrecht binnen 
zes weken na verzending aan de aanvra-
ger een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders 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, Post-
bus 50951, 3007 BM Rotterdam.  
  
Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een omgevingsvergunning  
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Dordrecht maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen 
om omgevingsvergunning te verlengen 
met een beslistermijn van 6 weken:   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Monument  
Voor: het verbouwen van een gemeen-
telijk monument  
Locatie: Nieuwe Haven 23    
Datum besluit: 29 oktober 2020    
   
Activiteit: Bouw    
Voor: het transformeren van een  kan-
toorgebouw naar een woongebouw 
Locatie: Singel 271     
Datum besluit: 3 november 2020    
   
Activiteit: Bouw    
Voor: het realiseren van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning   
Locatie: Zuidendijk 189     
Datum besluit: 2 november 2020    
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Monument    
Voor: het verbouwen van het bijeen-
komstgebouw naar kantoor  
Locatie: Singel 312     
Datum besluit: 3 november 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 besluit: 2 november 2020    
   
Activiteit: Kap    
Voor: het kappen van 3 bomen 
Locatie: Kilwijkstraat 3     
Datum besluit: 30 oktober 2020

Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ingetrokken:

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Monument, Sloop 
Voor: het restaureren van het casco en 
het toevoegen van nieuwbouw en een 
steeg  
Locatie: Museumstraat 65  
Datum ontvangst: 18 december 2019  
 
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 vervangen van kozijnen aan de 
voorkant van het pand  
Locatie: Suze Groeneweg-erf 349  
Datum ontvangst: 29 oktober 2020  

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan  
Locatie: Kleine Kalkstraat 1  
Datum ontvangst: 26 oktober 2020  

Activiteit: Bouw 
Voor: het bouwen van een dakopbouw  
Locatie: Keteldiep 32   
Datum ontvangst: 30 oktober 2020  

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO 
Voor: het verzoek om wijzigen gebruik 
van het bestemmingsplan  
Locatie: Kolfstraat 2 A 
Datum ontvangst: 30 oktober 2020  

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan  
Locatie: Weissenbruchstraat 9   
Datum ontvangst: 30 oktober 2020  

Activiteit: Kap 
Voor: het kappen van een boom  
Locatie: Henriëtte Roland Holst-erf 
64   
Datum ontvangst: 30 oktober 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 even-
eens bekend gemaakt in deze krant.

Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage.

Vergunningen en Meldingen, 
11 november 2020

Omgevingsrecht (vervolg)

(*) Bovenstaande informatie voor het 

inzien van stukken kan afwijken in 

verband met de Coronamaatregelen. 

Voor het laatste nieuws raadpleeg de 

website van uw gemeente.

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

Colofon
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