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Digitaal loket parkeren is nu P-loket

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.

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.
Het digitaal loket voor het aanvragen, betalen, wijzigen of opzeggen
van parkeerproducten en onthefﬁngen is vernieuwd. Vanaf woensdag 17 februari heet dit P-loket.
Het nieuwe P-Loket is een stuk
gebruiksvriendelijker dan het digitaal
loket. Ook werkt het P-Loket goed op
een smartphone of tablet. Inwoners

en bezoekers loggen in met hun
DigiD.
Ondernemer
Ondernemers kunnen met het P-Loket makkelijker al hun parkeerzaken
online regelen. Zij loggen in met eHerkenning, maar wie dit niet heeft kan
een gebruikersnaam en wachtwoord
aanvragen. Dit was in het digitaal lo-

ket niet mogelijk waardoor deze groep
speciaal naar het Stadskantoor kwam
om bijvoorbeeld hun parkeervergunning of onthefﬁng te betalen.
Meer informatie
Alle inwoners en ondernemers met
een parkeervergunning en/of een
onthefﬁng ontvangen een e-mail met
meer informatie.

Ofﬁciele publicaties
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

Bestellen en afhalen bij winkels
Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels
per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?

1. Doe op afstand thuis
een (online)
bestelling bij een
winkel of een locatie met een
winkelfunctie.

2. Je ontvangt een
bevestiging met een
tijdslot wanneer de
bestelling op te halen is. Er zit
minimaal een dagdeel (4 uur)
tussen bestellen en ophalen.

3. De afspraakbevestiging
bevat alle praktische
informatie voor het
veilig en vlot afhalen van de
bestelling. Afhalen kan alleen
binnen het afgesproken tijdslot.

4. Kom in je eentje de
bestelling ophalen.
Alleen als je
klachtenvrij bent, kan de
bestelling worden afgehaald.

5. Winkelpersoneel zet
de bestelling klaar en
je haalt dit op bij de
winkel.

6. Betalen doe je thuis
vooraf, achteraf of
zoveel mogelijk
contactloos bij het afhalen.

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Was vaak je handen.

.

Datum uitschrijving

Guerrouj, M

05-01-1995

22-12-2020

Schild, R

31-08-1982

08-01-2021

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.

Verkeer

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Geboren

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/winkelen
of bel 0800-1351

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:

sche auto’s op de Prinses Julianaweg ter
hoogte van huisnummer 17.

- Instellen van een tijdelijk parkeerverbod aan de westelijke zijde van de
Vissersdijk ter hoogte van de huisnummers 38 t/m 48b;
- De openbare parkeerplaats bij Chico
Mendesring 821 aanwijzen als parkeerplaats voor grote voertuigen (tot 7
m) op maandag t/m vrijdag van 18.00
– 7.00 uur, op zaterdagen en zon- en
feestdagen;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Markstraat tegenover
huisnummer 3;
- Aanwijzen van een parkeervak ten
behoeve van het opladen van elektrische auto’s op de Cornelis Trompweg
ter hoogte van de kopgevel van Abel
Tasmanstraat 15 (direct naast de reeds
aanwezige laadpaal);
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektri-

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.
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Verkeer (vervolg)
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.

Bodembescherming
Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat zij op grond van
artikel 39c, van de Wet bodembescherming (Wbb) en artikel 6 van de verordening bodemsanering Dordrecht, heeft
ingestemd met het evaluatieverslag
van de locatie Dokweg 19a, 3316 AD
Dordrecht. Deze locatie is geregistreerd
onder zaaknummer Z-20-382297.
Inzage
De beschikking en de overige van
belang zijnde stukken liggen, tot zes
weken na publicatie van het besluit,
ter inzage bij de Omgevingsdienst

Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140 te Dordrecht. U kunt daar 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:
bodemsanering@ozhz.nl.
Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen tegen dit
besluit. Dit moet geschieden binnen
zes weken na publicatie van het besluit,
onder vermelding van “Bezwaar Wbb”
in de linkerbovenhoek van enveloppe.
Het bezwaar dient te worden gericht
aan het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Dordrecht,
p/a Service Centrum Drechtsteden, ter

attentie van afdeling JKC, Postbus 619,
3300 AP Dordrecht.
Tevens kan er bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een voorlopige
voorziening worden gevraagd ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet
milieubeheer juncto artikel 2 van bijlage
2: bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak van de Algemene wet bestuursrecht.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies
en Ondergrond, telefoon
(078) 770 85 85.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure Rijksstraatweg 28
Kennisgeving beschikking
Z-19-352855
Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben verleend:
Activiteit:
• Bouw
• Reclame
• Handelen in strijd met regels RO
• Milieu (vergunning)
voor: het veranderen van de milieuinrichting, het bouwen van een nieuw
kantoorgebouw en het plaatsen van
reclame
Locatie: Rijksstraatweg 28 te
Dordrecht
Datum besluit: 11 februari 2021
Inzage
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage en kunnen
worden ingezien: - in het stadskantoor,
Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht,
maandag, woensdagen vrijdag van
09.00 - 12.00 uur en dinsdag en donderdag van 14.00 - 19.30 uur.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren
hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij dat
niet hebben gedaan, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
Op grond van artikel 6:7 van de Awb
bedraagt de termijn voor het indienen
van een beroepschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde
lid, van de Awb, aan met ingang van de
dag na de dag waarop een exemplaar
van de beschikking ter inzage is gelegd.

De beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na het einde van de
beroepstermijn, tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en ingevolge artikel
8:81 van de Awb om een voorlopige
voorziening is verzocht. Dat kan als
onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. De beschikking
treedt dan niet in werking voordat de
Voorzieningenrechter een uitspraak
heeft gedaan.
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben verleend:
Activiteit: Brandveilig gebruik
Voor: brandveilig gebruik
Locatie: De Sitterstraat 11
Datum besluit: 9 februari 2021
Inzage
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen ter inzage in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300.
De stukken kunnen worden ingezien
met of zonder afspraak:
- maandag t/m woensdag van 08:30
uur tot 17:00 uur
- donderdag van 08:30 uur tot 19:30 uur
- vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.

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.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam

van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren
hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij dat
niet hebben gedaan, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
Op grond van artikel 6:7 van de Awb
bedraagt de termijn voor het indienen
van een beroepschrift zes weken.
De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8,
vierde lid, van de Awb, aan met ingang
van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage
is gelegd.
De beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na het einde van de
beroepstermijn, tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en ingevolge artikel
8:81 van de Awb om een voorlopige
voorziening is verzocht. Dat kan als
onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter
een uitspraak heeft gedaan.
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, Handelen in strijd

met regels RO
Voor: het plaatsen van een natte
koeltoren
Locatie: Pieter Hoebeeweg 50
Datum besluit: 4 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een tijdelijke
kantine
Locatie: Baanhoekweg 38
Datum besluit: 8 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voor- en achterdakvlak van het pand
Locatie: Billitonstraat 87
Datum besluit: 5 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een carport
Locatie: Buitenplaats 32
Datum besluit: 10 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw
Locatie: Krommedijk 245
Datum besluit: 9 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van Metalura transparante en wegschuifbare balkonbeglazing
Locatie: Overkampweg 273
Datum besluit: 5 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van een bouwplaatsinrichting, damwandinstructie en
betonnen deksloof op damwand
Locatie: Wervenpark
Datum besluit: 9 februari 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een aanbouw
achter de woning/garage
Locatie: Stevenshof 10
Datum besluit: 5 februari 2021
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het verwijderen van ramen en
terugbrengen van de deuren in de voorgevel van bedrijfsruimte
Locatie: Singel 144
Datum besluit: 5 februari 2021
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (eik)
Locatie: Hoge Bakstraat 22
Datum besluit: 8 februari 2021
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben geweigerd:
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van drie
houtopstanden
Locatie: Oranjepark 1
Datum besluit: 5 februari 2021
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.

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 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.
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag
omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:
Activiteit: Monument, Sloop
Voor: het uitvoeren van sloopwerkzaamheden i.h.k.v. herontwikkeling
Locatie: Slikveld 1
Datum besluit: 4 februari 2021
Verleende onttrekking- en splitsingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende onttrekkings- en splitsingsvergunningen hebben verleend:
Voor: het splitsen van de woning in 2
appartementsrechten
Locatie: Helmersstraat 21/23
Datum besluit: 10 februari 2021
Voor: het samenvoegen van 2 woningen
tot 1 woning
Locatie: Heysterbachstraat 2
Datum besluit: 9 februari 2021
Voor: het omzetten van zelfstandige
naar onzelfstandige woonruimte
Locatie: Jekerstraat 25
Datum besluit: 5 februari 2021
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
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.
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:
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een overkapping
c.q. bergschuurtje
Locatie: Singel 214
Datum besluit: 3 februari 2021
Activiteit: Bouw,
Gebiedsbescherming
Voor: het realiseren van een ﬁetsviaduct
Beerpolder over A16
Locatie: A16 Dordrecht
Datum besluit: 5 februari 2021
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het uitvoeren van een restauratie
Locatie: Singel 224
Datum besluit: 10 februari 2021
Activiteit: Reclame
Voor: het tijdelijk plaatsen van een oude
telefooncel
Locatie: Hof 6
Datum besluit: 10 februari 2021
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 uitbreiden van de magazijn en
het plaatsen van een overkapping
Locatie: Jan Valsterweg 61
Datum ontvangst: 3 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van het

bedrijfspand
Locatie: Madame Curiestraat 16
Datum ontvangst: 4 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Verhulststraat 62
Datum ontvangst: 4 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een restaurant
met bezorg en afhaal optie
Locatie: Vriesestraat 92
Datum ontvangst: 3 februari 2021
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Vriesestraat 92
Datum ontvangst: 3 februari 2021
Activiteit: Kap
Voor: het verplanten van een boom
Locatie: Muys van Holystraat /
Beverwijckstraat
Datum ontvangst: 4 februari 2021
Activiteit: Kap
Voor: het kandalaberen van twee
houtopstanden (twee Salix sepulcralis
‘Chrysocoma’ (treurwilg))
Locatie: Op de groenstrook rond
het water nabij de S.M. Hugo van
Gijnweg en Campanula
Datum ontvangst: 2 februari 2021
Activiteit: Kap

Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (één Carpinus betulus
‘Fastigiata’)
Locatie: Op het plein nabij Molen
de Goliath 6
Datum ontvangst: 2 februari 2021
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het realiseren en vergroten van
een natuurvriendelijke waterpartij
Locatie: Van Baerleplantsoen 30
Datum ontvangst: 2 februari 2021
Activiteit: (Niet gespeciﬁceerd)
Voor: het plaatsen van 13 zonnepanelen
Locatie: Rijksstraatweg 83D
Datum ontvangst: 4 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een carport aan
de voorzijde en een uitbreiding achter
de woning
Locatie: Bakema-erf 185
Datum ontvangst: 8 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de binnenmuur
Locatie: Balistraat 6
Datum ontvangst: 7 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Cirkel 19
Datum ontvangst: 5 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: Doorbraak van een draagmuur om

keuken en woonkamer te verbinden.
Locatie: Dillenburgstraat 29
Datum ontvangst: 7 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een oeverbescherming
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 362
Datum ontvangst: 8 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een Fietsenhok
Locatie: Eb 7
Datum ontvangst: 8 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de dakkapel op
het achterdakvlak van de woning
Locatie: Meranti 140
Datum ontvangst: 11 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een 3.5KW Split
Unit Airco
Locatie: Pijnenburg 97
Datum ontvangst: 11 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van 2 kleine raampjes op straatniveau voor daglicht en
frisse lucht in onze woonkelder
Locatie: Singel 353
Datum ontvangst: 6 februari 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Slotemaker de
Bruïnestraat 30
Datum ontvangst: 8 februari 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van de begane
grond naar een woonfunctie
Locatie: Voorstraat 481
Datum ontvangst: 8 februari 2021
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het plaatsen van gevelreclame
Locatie: Bagijnhof 34
Datum ontvangst: 8 februari 2021
Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: het plaatsen van 15 beelden en 8
vlaggenmasten van 1 april 2021 t/m 30
september 2021
Locatie: Park Merwestein
Datum ontvangst: 10 februari 2021
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,
17 februari 2020

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

