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Wil jij de volgende
kinderburgemeester zijn?
We zijn op zoek naar Dordtse kinderen
die het leuk vinden om lintjes door te
knippen, samen met de burgemeester
of een wethouder op te trekken tijdens
Koningsdag, herdenkingen, boomplantdagen enzovoorts. Maar je hebt
natuurlijk ook een rol tijdens de Intocht
van Sinterklaas en Koningsspelen. Je kunt
ook gevraagd worden voor een groep
kinderen te spreken en bijvoorbeeld te
vertellen wat je als kinderburgemeester
van Dordrecht zoal doet.
Hoe kun je je aanmelden?
Vraag eerst toestemming aan je ouder(s)
of verzorger(s). Maak een ﬁlmpje waarin
jij duidelijk maakt wat je zo leuk lijkt om
kinderburgemeester van Dordrecht te
zijn. Dit ﬁlmpje mag maximaal 1 minuut
duren. Je kunt ook een mail schrijven
waarin je aangeeft waarom je kinderburgemeester wilt worden.
Je kunt in ieder geval 1 onderwerp benoemen waarvoor jij je tijdens jouw ‘werk’
als kinderburgemeester van Dordrecht
wilt inzetten. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als sport, speelvoorzieningen,
natuur, afval en noem maar op.
Dordrecht zoekt, voor het schooljaar
2021/2022, een nieuwe kinderburgemeester die onze burgemeester,
Wouter Kolff, kan helpen.
De huidige Kinderburgemeester Lucas
van Dijk ( zie foto) is de tweede kinderburgemeester van Dordrecht. Lucas
neemt na de zomer afscheid van zijn
‘Kinderburgemeesters-ambt’.
De nieuwe kinderburgemeester wordt
tijdens een raadsvergadering op 21 september door de burgemeester geïnstalleerd en is vanaf dan een schooljaar lang

kinderburgemeester van Dordrecht. Als
jij de nieuwe kinderburgemeester wordt,
mogen jouw klasgenoten natuurlijk ook
bij die installatie in het Stadhuis aanwezig zijn!

Enthousiast?
Stuur voor 1 augustus het ﬁlmpje of de
mail naar kinderburgemeester@dordrecht.nl. Is het ﬁlmpje groter dan 20 MB
dan graag versturen via WeTransfer.

Wie zoeken we?
Woon jij in Dordrecht, zit je (vanaf
volgend schooljaar) in groep 7 of 8 van
het basis- of speciaal onderwijs? Ben
je enthousiast en niet bang om voor
groepen mensen te staan én kun je dan
ook nog deze groep mensen toespreken?
Durf jij je mening te geven? Dan ben jij de
kinderburgemeester die wij zoeken!

De jury bestaat uit de huidige kinderburgemeester, de burgemeester en de
grifﬁer van de gemeenteraad. Zij maken
eind augustus bekend wie de nieuwe kinderburgemeester van Dordrecht wordt.

De route naar
aardgasvrij wonen
Ook in Dordrecht stappen we over
van aardgas naar andere, schonere
warmtebronnen. De Transitievisie
Warmte 2021 beschrijft per buurt de
route naar aardgasvrije woningen
en gebouwen.
Stap voor stap stoppen we met het
gebruik van aardgas. We gaan over op
andere, schonere warmtebronnen voor
het verwarmen van onze gebouwen en
voor koken en douchen. In de Transitievisie Warmte 2021 leest u wat de overstap voor u betekent. Zo ziet u per buurt
wat het meest duurzame alternatief is.
We geven een tijdpad weer en welke
stappen u al kunt zetten. Deze route willen we stap voor stap doorlopen, samen
met u en alle andere inwoners.
Alternatieven
Niet alle buurten zijn hetzelfde. En
dat geldt ook voor de woningen in een
buurt. Daarom zijn er verschillende
alternatieven voor aardgas nodig. Soms
is dat het warmtenet. Soms zijn andere
oplossingen beter. Bijvoorbeeld volledig
elektrisch (all electric), duurzaam gas of

minder gas met een hybride systeem.
De overgang zal daarom in de ene buurt
sneller gaan dan in de andere. Overstappen moet voor iedereen ook haalbaar en
betaalbaar zijn.
Hulpmiddel
Om het u makkelijker te maken, lanceert
de gemeente Dordrecht in september
een speciale website. U kunt op uw
huisadres zoeken wat het meest duurzame en betaalbare alternatief voor aardgas is. U vindt hierbij ook de planning
voor zover nu bekend. En u krijgt advies
wat u zelf al kunt doen. Met behulp van
deze website kunt u uw eigen stappenplan maken naar aardgasvrij wonen.
Wilt u nu al aan de slag?
U kunt nu al aan de slag om uw woning
geschikt te maken voor aardgasvrije verwarming. Bijvoorbeeld door uw woning
te isoleren, zonnepanelen te plaatsen
of elektrisch te gaan koken. Energie
besparen is de belangrijkste eerste stap
voor iedereen. De samenvatting van de
Transitievisie warmte vindt u op
www.dordrecht.nl/warmte.

Hopelijk wordt jij onze nieuwe kinderburgemeester! Meer informatie?
www.dordrecht.nl/kinderburgemeester

Huh wat bedoelt u?
Rookvrij sporten
Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken
Steeds meer verenigingen in Dordrecht kiezen ervoor om rookvrij
te worden. Zien roken, doet roken.
Daarom vinden we het belangrijk
dat plekken waar kinderen en
jongeren komen rookvrij zijn. Zo is
Next Volley Dordrecht al rookvrij
en werkt ook Oranje-Wit aan een
rookvrije vereniging.

Iets niet begrijpen overkomt iedereen
weleens. Dat is normaal. En als we
het weten, dan kunnen we zaken
eenvoudiger maken.
Daarom openen we een Meldpunt voor
onbegrijpelijke zaken. Van 30 juni tot en
met 2 juli gaan we de stad in met knalgele
kliko’s. Iedere Dordtenaar kan hier een
melding doen van een onbegrijpelijke
zaak. Bijvoorbeeld over een moeilijke
brief, of een lastige website. We gaan daar
samen over in gesprek.
Dus denk jij weleens Huh? Wat bedoelt u?
Meld het bij een van de knalgele kliko’s.
Daar staat altijd een vrijwilliger bij. Want
alleen als wij weten wat jij niet begrijpt,

Op dordrecht.nl/rookvrij vindt u meer
informatie over rookvrije buurt-, speeltuin- of sportverenigingen. Bijvoorbeeld
een inspirerend ﬁlmpje waarin kinderarts Onno Graaﬂand uitlegt hoe belangrijk het is dat kinderen rookvrij kunnen

kunnen we zaken eenvoudiger maken.

Zomerstop Gemeentenieuws
In de zomer is er vanuit de gemeente minder nieuws dan in andere maanden.
Daarom nemen we in deze periode geen nieuwsartikelen in het Gemeentenieuws in Dordt Centraal op. De openbare bekendmakingen blijven de komende
maanden wel wekelijks verschijnen in Dordt Centraal. In de zomerperiode blijft
de gemeente u natuurlijk wel informeren. Onder andere via de website www.
dordrecht.nl, en via ons Facebook, Twitter en Instagram accounts.

sporten en opgroeien. Wilt u ook dat uw
vereniging rookvrij wordt? De GGD helpt
u verder. Kijk op ggdzhz.nl/roken.
Goede voorbeeld
Als gemeente geven we graag het
goede voorbeeld. Vanaf 1 juli zijn al onze
gebouwen rookvrij. Dit houdt in dat er
geen rookruimtes meer binnen zijn.
Ook werken we eraan om rond onze
gebouwen een rookvrije zone te maken.
Bijvoorbeeld bij het Stadhuis en het
Stadskantoor. Het rookvrij logo is ook
bij steeds meer speelplekken te vinden.
Samen werken we aan een rookvrije
generatie.

Weten waar de kliko’s staan? Kijk op
www.huhwatbedoeltu.nl/dordrecht.
Hier kun je ook een digitale melding
doen.
Dit meldpunt is een initiatief van het
actieprogramma Huh wat bedoelt u? en
wordt betaald door de gemeente Dordrecht. Tientallen Dordtse vrijwilligers
werken hier aan mee!

Samen maken we heel Dordrecht
eenvoudig!

OP WEG NAAR EEN
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Collectieve inkoopactie zonnepanelen
voor ondernemers en maatschappelijke
organisaties
deze actie betaalt u:
• € 200,- in plaats van € 400,- voor
een dakscan voor zonnepanelen met
maatwerkadvies voor kleinverbruik*
aansluitingen.
• €300,- in plaats van €600,- voor
een dakscan voor zonnepanelen met
maatwerkadvies voor grootverbruik*
aansluitingen.

Foto: Anke Bot
De gemeente Dordrecht wil de
komende jaren vol inzetten op zonne-energie. De zon is namelijk een
gratis energiebron. Het zon-offensief begint bij daken van gebouwen. Dit staat ook in de Regionale
Energiestrategie 1.0 (RES) die de
raad vorige week heeft vastgesteld.
In 2030 moet ruim de helft van de
regionaal opgewekte duurzame
energie van zonnepanelen op daken komen.
De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD)
organiseert samen met de gemeente
een collectieve inkoop zonnepanelen
voor ondernemers en maatschappelijke

organisaties. Veel bedrijfsgebouwen zijn
geschikt om duurzame energie op te
wekken met zonnepanelen op het dak.
En bij een collectieve inkoop geldt: hoe
meer deelnemers, hoe scherper de prijs
van het zonnepanelensysteem. U verdient de investering meestal al binnen 7
à 8 jaar terug.
50% korting op dakscan
en maatwerkadvies
Tijdens deze actie krijgt u 50% ‘verkenningskorting’ op een dakscan en maatwerkadvies. Deze worden uitgevoerd
door Energieke Regio, onze partner bij
deze actie. Zowel klein- als grootverbruikers kunnen deelnemen. Tijdens

Doe mee aan Dordtse
zomeractiviteiten!
Vakantie in eigen (ei)land. Om voor
alle Dordtenaren een levendig
zomers tintje aan het eiland van
Dordrecht te geven, gaan we net als
vorig jaar samen met andere (vrijwilligers)organisaties en Buurtwerk
Dordrecht een leuk en gevarieerd
zomerprogramma voor jong en oud
samenstellen.
Heb je een leuk idee of ben je al bezig

met organiseren van extra activiteiten? Meld het ons en doe mee met de
Dordtse Zomeractie! INZET078! maakt
een activiteitenkalender op de website,
we posten op social media en we vragen
lokale media om er bekendheid aan te
geven. Zo krijg je extra zichtbaarheid
voor je organisatie en een mooie kans
om vrijwilligers enthousiast te maken.
Mail je ideeën of activiteiten naar
info@inzet078.nl of bel (078) 2063002.

Hoe werkt het?
Energieke Regio voert het maatwerkadvies uit. U vraagt de dakscan en het
maatwerkadvies aan op de website van
Energieke Regio: energiekeregio.nl/
dordrecht. Na de dakscan ontvangt u
het maatwerkadvies. Hierin staan de
kosten en opbrengsten toegelicht. En
een aantrekkelijke offerte op basis van
collectieve inkoop.
Besluit u gebruik te maken van het
maatwerkadvies en aanbod van Energieke Regio? Dan begeleidt Energieke
Regio u verder van start tot ﬁnish. Door
de collectieve inkoopactie proﬁteert u
van een hoogwaardig product tegen
een scherpe prijs. Doe u mee met de
collectieve inkoopactie, dan betaalt u
de eerder ontvangen korting voor de
dakscan en het maatwerkadvies terug
aan de gemeente. Deze kosten zijn
echter zeer bescheiden ten opzichte van
de opbrengsten van uw zonnepaneleninstallatie.

Hoge grassen in bermen, op dijken en grasvelden
ontstaat op deze manier ‘struweel’. Dit
levert een veel natuurlijker beeld op. Veel
planten en insecten komen juist voor in
de overgang van gras naar bos. Door deze
overgangen te maken, hebben zij ook de
ruimte om hier te leven. Op dieper gelegen plekken zorgen we voor extra water
in de vorm van poelen. Ook dit trekt weer
nieuwe planten en dieren naar het park.
De komende jaren doen we ervaring op
met dit ecologisch beheer in het Wantijpark. We houden ook bij welke planten
en insecten in het park voorkomen. We
willen namelijk weten of minder maaien
inderdaad leidt tot meer biodiversiteit.
Zo leren we of dit beheer goed is. Of
we komen erachter dat we toch op een
Is het u al opgevallen? Op veel plekken in Dordrecht staat hoog gras,
vaak met prachtige wilde bloemen.
Misschien denkt u : ‘Wat een rommelig gezicht!’ Of: ‘Wanneer komen
ze nou toch eens maaien?’ Het kan
ook zijn dat u denkt dat de gemeente
weer eens bezuinigt op het onderhoud. Maar niets is minder waar. Dit
is een bewuste keuze en een nieuwe
manier van onderhoud. We noemen
dat ‘ecologisch beheer’. Oftewel:
natuurlijk onderhoud.
In Nederland hebben veel planten en
dieren het moeilijk. Denk aan bijen en
vlinders. Door minder te maaien, geven
we ze meer ruimte. Hierdoor kunnen ze
beter rusten en is er meer nectar van
bloemen waarmee ze zich voeden. Dat
is beter voor plant en dier en dus voor
de ‘biodiversiteit’. Dit is de term voor de
verschillende planten- en dierensoorten.
Het is ons doel om de biodiversiteit op

het Eiland van Dordrecht te behouden en
te verbeteren.
Biodiversiteit
Waar we minder maaien, groeit het gras
natuurlijk harder. En er groeit onkruid.
Denk maar aan brandnetels en hoge
bloemen, zoals ﬂuitenkruid. Brandnetels
lijken misschien als plant niets voor te
stellen, maar ze zijn van onschatbare
waarde voor dieren. Ze bevatten veel
voedingsstoffen die dieren nodig hebben
voor hun groei, overleving en voortplanting. Zo kan een prachtige vlinder als de
atalanta zich niet voortplanten zonder de
brandnetel.
Wilde bloemen
Minder maaien betekent ook dat we meer
wilde bloemen overhouden. Er verschijnen klavers, duizendblad, boterbloemen
en knoopkruid. En dan doet de natuur
zelf haar werk. Deze planten trekken tal
van insecten aan, zoals vlinders, libellen,

sluipwespen en bijen. Twee keer per
jaar maaien blijft nodig. Minder of niet
maaien betekent dat bloemen uiteindelijk
verdwijnen. Uiteindelijk wordt het dicht
bos. En dat betekent minder ruimte voor
vlinders, bijen en andere insecten.
Proef Wantijpark
Veel mensen verwachten in een stadspark kortgeschoren gras, mooie bomen,
doorzichtige struiken en kleurrijke bloemperkjes met eenjarig plantgoed. Zo zien
veel parken in Dordrecht er ook uit. Dit is
alleen geen ideaal woon- en leefgebied
voor dieren. Op plekken in het Wantijpark
waar minder mensen komen, draaien we
een proef met natuurlijk onderhoud. We
noemen dit ook ‘ecologisch beheer’. Dat
betekent dat we minder maaien. En als
we het gras maaien, laten we toch ook
wat planten staan.
Natuurlijker beeld
In de overgangen van gras naar bos

Snorzweefvlieg op oranje havikskruid.

andere manier moeten beheren. Zijn
de resultaten positief? Dan gebruiken
we de ervaring en kennis om ook elders
de openbare ruimte meer ecologisch te
beheren.
Groenblauwe stad
In Dordrecht werken de gemeente,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en bewoners samen aan het verbeteren
van de kwaliteit van de leefomgeving. Dat
doen we door het toevoegen van natuur
(groen) en water (blauw). Zo verhogen we
het welzijn van de Dordtenaren. Tegelijk
maken we de stad klimaatbestendig en
helpen we de natuur. Meer informatie
over onze opgave vind je op
www.groenblauwdordrecht.nl.
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Ofﬁciele publicaties

Basisregistratie Personen (BRP)

Verplaatsing hondenspeelveld Salvia
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
heeft op 22 juni 2021 besloten het
voorgenomen besluit om het hondenspeelveld aan de Salvia te verplaatsen,
vrij te geven voor inspraak.
Wat houdt het voorstel in?
Bewoners van de Salvia ondervinden
al langere tijd veel (geluid) overlast van
het direct aan hun achtertuinen grenzende omheinde hondenspeelveld.
Door deze ligging is het geen gewenste
locatie voor een hondenspeelveld.
Daarbij is het afgelopen jaar de overlast
enorm toegenomen.
Bewoners zijn en/of werken door
corona meer thuis. Dit geldt ook
voor hondenbezitters (ook uit andere
wijken) die hun honden steeds vaker
uitlaten op dit speelveld. Ook de
hondenuitlaatservices (Hussen) komen
met grote groepen honden (10 a 11)
soms tegelijkertijd op het speelveld.

De huidige regelgeving verbiedt het
Hussen op dit moment niet om daar
samen te komen.
Het hondenbeleid wordt in het
1e kwartaal van 2022 herijkt. Dan
willen we ook de regels voor Hussen
aanpassen en worden de hondenuitlaatkaarten opnieuw door het college
vastgesteld.
Vooruitlopend hierop willen we het
hondenspeelveld aan de Salvia, vooral
in verband met de geconstateerde
overlast, nog dit jaar verplaatsen in
de richting van het tennisveld. Voor
inwoners van de wijk Crabbehof willen
we volgend jaar ook een hondenspeelveld aanleggen in de wijk zodat zij niet
meer per se naar Zuidhoven hoeven
over te steken.
Reageren
Het voorstel is in te zien van zaterdag
26 juni 2021 tot en met maandag

6 september 2021 in de hal van het
Stadskantoor (vraag ernaar bij de balie).
De inspraakprocedure is langer dan de
voorgeschreven zes weken in verband
met de schoolvakanties.
U kunt reageren door uw schriftelijke
zienswijze te sturen naar:
het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht
Cluster Wijken
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Of via een mail gericht aan het college
naar: as.wolt@dordrecht.nl
Eindverslag
Na de inspraakperiode ontvangt u een
reactie op uw zienswijze.
Besluitvorming
Na 6 september 2021 neemt het
college na afweging van de ingediende
zienswijzen, een deﬁnitief besluit.

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

ŚŵĞƚŽǀŝđ͕D

ϭϬͲϬϰͲϭϵϲϰ

ϭϴͲϬϱͲϮϬϮϭ

ůŬŚĂůĞĨĂŚ͕^

ϬϭͲϬϭͲϮϬϭϯ

ϮϲͲϬϱͲϮϬϮϭ

ůŬŚĂůĞĨĂŚ͕:

ϬϭͲϬϲͲϮϬϭϭ

ϮϲͲϬϱͲϮϬϮϭ

ůŬŚĂůĞĨĂŚ͕^

ϭϬͲϬϱͲϭϵϵϬ

ϮϲͲϬϱͲϮϬϮϭ

ůŬŚĂůĞĨĂŚ͕d

ϬϰͲϬϳͲϮϬϭϰ

ϮϲͲϬϱͲϮϬϮϭ

ŽŶŝůůĂZŚŽĚĂ͕D

ϭϭͲϬϮͲϭϵϵϱ

ϭϴͲϬϱͲϮϬϮϭ

ƺƐĐŚĞƌ͕

ϬϳͲϬϭͲϭϵϵϴ

ϭϳͲϬϱͲϮϬϮϭ

<ƺĕƺŬďĂƚŵĂŶ͕,

ϮϬͲϬϰͲϭϵϴϴ

ϭϳͲϬϱͲϮϬϮϭ

>ĞŶŐŬĞĞŬ͕

ϯϭͲϬϳͲϭϵϳϱ

ϭϴͲϬϱͲϮϬϮϭ

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.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!

Gratis
webinar

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

Raadslid
iets voor jou?

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.

Milieu
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Reeweg
Oost 267

Wat doet de gemeenteraad? Is het iets voor jou?
Kom erachter tijdens ons gratis webinar op 6 juli om 20.00 uur.
Voor wie? Alle Dordtenaren die meer willen weten!
Info en aanmelden:
www.dordrecht.nl/webinarraadslid

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende melding in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer hebben
ontvangen:
Activiteit: Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Reeweg Oost 267 Dordrecht
Locatie: Reeweg Oost 267 te
Dordrecht

Datum ontvangst: 20 mei 2021
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-391768.
Indien daaraan behoefte bestaat kunt u
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen inwinnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr.
078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.
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Saneringen

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Du Pont de Nemours Nederland B.V.
(999980458)
Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 3 april 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
ontvangen van Du Pont de Nemours
Nederland B.V. (DuPont) voor de
inrichting aan de Baanhoekweg 22,
3313 LA Dordrecht.
Het betreft een inrichting voor de
productie van synthetische organische polymeren, waaronder onder
meer Delrin® harsen. De aanvraag
heeft betrekking op (in hoofdzaak) de
volgende activiteiten / de productie
van: Formaldehyde, Delrin® harsen,
Anaerobe biologische waterzuivering,
Proefnemingen en
Algemene voorzieningen ( kantoren,
laboratoria, brandweervoorzieningen,
werkplaatsen).
De aanvraag bevat de onderdelen:
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het veranderen van
de inrichting en het werking hebben
van de inrichting na die verandering
(milieu, revisie).
De aanvraag betreft het afsplitsen van DuPont van de inrichting
gelegen aan de Baanhoekweg 22
te Dordrecht waarvan Chemours
Netherlands B.V. de vergunninghouder is.
De gemeente Dordrecht heeft op 28
april 2021 een ontwerp Verklaring

van geen bedenkingen afgegeven
voor het afwijken van het bestemmingsplan.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het
voornemen hebben de vergunning te
verlenen.
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en
overige van belang zijnde stukken
tijdens kantooruren van 26 juni 2021
tot en met 6 augustus 2021 op de
volgende plaatsen inzien:
- de gemeente Dordrecht, in de hal
van het Stadskantoor, Spuiboulevard
300 te Dordrecht (uitsluitend na telefonisch afspraak);
- de gemeente Hendrik Ido Ambacht,
Afd. Publiekszaken, Weteringsingel
1te Hendrik Ido Ambacht (uitsluitend
na telefonisch afspraak tel.nr. 14
078);
- de gemeente Molenlanden, Groeneweg 33 te Hoornaar (uitsluitend na
telefonisch afspraak 088 – 751 50 00
bij het team Milieu);
- de gemeente Papendrecht, Markt
22 te Papendrecht (uitsluitend na
telefonisch afspraak);
- de gemeente Sliedrecht, in de hal
van het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht (uitsluitend na
telefonisch afspraak);
- de DCMR Milieudienst Rijnmond,
Parallelweg 1 te Schiedam.
Vanwege de maatregelen rondom
de Coronavirus-crisis kunnen de
stukken bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag
tussen 10.00 en 14.00 uur worden
ingezien aan de Parallelweg 1, 3112

Melding voorgenomen saneringswerkzaamheden Sluisweg 64-68

NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail
aan info@dcmr.nl of te bellen naar
telefoonnummer (010) 246 80 00.
Indien dit voor u geen uitkomst biedt
en de stukken fysiek wilt in zien,
verzoeken wij u dit binnen de termijn
van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per
brief aan DCMR, Postbus 843, 3100
AV Schiedam of per e-mail via info@
dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact
met u treden om met u op zoek te
gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid
wordt geboden om op de (ontwerp)
beschikking te kunnen reageren.
Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen
schriftelijk zienswijzen worden
ingebracht. Zij moeten worden
gericht aan ons college en worden
verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail
via info@dcmr.nl of per post via
Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In
deze periode kunnen ook mondeling
zienswijzen worden ingebracht. Dit
kan telefonisch of na afspraak.
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.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via
info@dcmr.nl onder vermelding van
DCMR zaaknummer 999980458.

Ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan ‘6e
herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26’ ter inzage
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ligt tijdens de
openingsuren het door de raad op 22
juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan “6e herziening Krispijn, locatie
Huygensstraat 26”, (NL.IMRO.0505.
BP197Herzhuygen26-3001)) met
bijbehorende stukken met ingang van
1 juli 2021 gedurende zes weken voor
iedereen ter inzage in de hal van het
Stadskan¬toor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht. Het bestemmingsplan is
tevens in te zien via de website www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het
plan kan ook worden ingezien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentiﬁcatienummer.
Op het binnenterrein van de Huygensstraat, de Brederodestraat, de Tesselschadestraat en de Bosboom Toussaintstraat staat een timmermansbedrijf. De
eigenaar wil het bedrijf verkopen aan
de stichting Time Inn, een stichting
die jongeren helpt om zelfstandig te
gaan wonen. De stichting wil het pand
gaan renoveren en verbouwen tot een
beheerderswoning en 4 wooneenheden

voor jongeren van 18-25 jaar. Op het
perceel ligt nu de bestemming Bedrijf.
Om het plan te kunnen ﬁnancieren en
de bewoning mogelijk te maken heeft
de stichting Time Inn de gemeente
Dordrecht gevraagd om de bestemming
Bedrijf te wijzigen in Wonen.
Tegen het besluit van de gemeenteraad
tot het vaststellen van het bestemmingsplan kan gedurende de beroepstermijn (tot en met 12 augustus 2021)
schriftelijk beroep ingesteld worden bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van 13 augustus 2021.
Indien gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, wordt de inwerkingtreding
van het vaststellingsbesluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist.
Vastgesteld bestemmingsplan ‘7e
herziening Wielwijk, Crabbehof en
Zuidhoven, locatie Van Kinsbergenstraat’ ter inzage

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ligt tijdens de
openingsuren het door de raad op 22
juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan “7e herziening Wielwijk, Crabbehof
en Zuidhoven, locatie Van Kinsbergenstraat”, (NL.IMRO.0505.BP192Herzkinsberg-3001)) met bijbehorende stukken
met ingang van 1 juli 2021 gedurende
zes weken voor iedereen ter inzage in
de hal van het Stadskan¬toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de
website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden
ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl
onder het bovenvermelde planidentiﬁcatienummer.
Stichting Woonbron heeft het voornemen om de woningen aan de Van
Kinsbergenstraat en de Cornelis Trompweg in Dordrecht te herontwikkelen. De
herontwikkeling betreft de sloop van de
bestaande panden en de realisatie van
64 appartementen en 15 grondgebonden woningen.
Tegen het besluit van de gemeenteraad
tot het vaststellen van het bestemmingsplan kan gedurende de beroepstermijn (t/m 12 augustus) schriftelijk

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Dordrecht bekend dat hij op 10 juni
2021een melding heeft ontvangen van
voorgenomen saneringswerkzaamheden ter plaatse van de locatie Sluisweg
64-68 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-21-392683.
Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en
binnen twaalf maanden na ontvangst
van de melding gestart worden met de
saneringswerkzaamheden.
Namens het college van burgemeester 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.
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
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Unit Juridisch Advies en Ondergrond,
postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Inlichtingen
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen
via telefoonnummer (078) 770 85 85.

Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- Tijdelijk wijzigen venstertijden autoluw
gebied Visstraat;
- Opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de Halleyweg ter hoogte van huisnummer 14;
- Aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de Diepenbrockweg ter hoogte van huisnummer 254.
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 ht college van burgemeester en wethouders,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaar-

schrift 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.

Ruimtelijke ordening (vervolg)
beroep ingesteld worden bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA Den
Haag.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 13 augustus 2021. Indien

gedurende de beroepstermijn bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, wordt de inwerkingtreding
van het vaststellingsbesluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist.

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 dakkapel,op
het voordakvlak

Locatie: Adriaan van Altenastraat 14
Datum besluit: 11 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het splitsen van het pand in 2
appartementen
Locatie: Kuipershaven 14
Datum besluit: 18 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een nieuwe
vloersparing Gebouw B
Locatie: Rijksstraatweg 7
Datum besluit: 21 juni 2021
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Activiteit: Bouw
Voor: Singel 200 Transformatie winkel
tot 2 woningen
Locatie: Singel 200 Dordrecht
Datum besluit: 23 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het renoveren en uitbreiden van
het kantoorpand
Locatie: Wieldrechtseweg 26
Datum besluit: 21 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het verzoek om wijziging vn het
bestemmingsplan naar woonfunctie
Locatie: Lunenburg 15
Datum besluit: 24 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw/
nokverhoging met dakkapel
Locatie: Vorensaterstraat 51
Datum besluit: 24 juni 2021
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het uitbreiden van de dakopbouw
Locatie: Cederlaan 5
Datum besluit: 21 juni 2021
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het plaatsen van een Velux
dakraam
Locatie: Knolhaven 32
Datum besluit: 18 juni 2021
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: Het legaliseren van een interne
verbouwing en het vernieuwen van de
(toegangs)poort bij het rijksmonumentale pand
Locatie: Nieuwstraat 87
Datum besluit: 21 juni 2021
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
twee houtopstanden (twee Tilia x europaea (hollandse linde))
Locatie: Vrieseplein nabij nr. 14 en
15
Datum besluit: 21 juni 2021
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van zeven houtopstanden (Fraxinus excelsior
‘Westhof’s Glorie’))
Locatie: Dubbelsteinpark, twee
houtopstanden nabiij Dennenlaan
nr. 21, twee houtopstanden nabij
Cederlaan 23, drie houtopstanden
langs de Gravensingel nabij nr. 49
Datum besluit: 23 juni 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 het pand in 2
appertementsrechten
Locatie: Vrieseweg 80
Datum besluit: 24 juni 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.
* Bovenstaande informatie voor het inzien
van stukken kan afwijken in verband met de

coronamaatregelen. Voor het laatste nieuws
raadpleeg onze website www.ozhz.nl

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
6 weken:
Activiteit: Bouw
Voor: Aanvraag vergunning voor reeds
geplaatste zeecontainers.
Locatie: Provincialeweg 4 A
Datum besluit: 22 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: Singel 200 Transformatie winkel
tot 2 woningen
Locatie: Singel 200 Dordrecht
Datum besluit: 22 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een vrijstaande
woning
Locatie: De Wilg, kavel 23
Dordrecht
Datum besluit: 24 juni 2021
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het bouwen van een autogaragebedrijf
Locatie: Jade, naast nr. 410 Dordtse
Kil II Dordrecht
Datum besluit: 14 juni 2021
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: het verplaatsen van de in en uitrit
van het P+R
Locatie: Markettenweg Dordrecht
Datum besluit: 21 juni 2021
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanpassen van de voorgevel
Locatie: Mijlweg 71
Datum besluit: 22 juni 2021
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van appartementen
/ studio’s op de verdiepingen
Locatie: Bagijnhof 6 + 8 Dordrecht
Datum ontvangst: 31 mei 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een verbouwing
Locatie: Nieuwe Hilstraat 15
Datum ontvangst: 02 juni 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een aanbouwLocatie: Venuslaan 2
Datum ontvangst: 13 mei 2021
Activiteit: Bouw, Sloop
Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand
Locatie: Snelliusstraat 7
Datum ontvangst: 07 juni 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
Rectiﬁcatie locatie
Voor het aanleg bouwt tbv uitvoering
bouwplan incl. kappen van bomen en
maken uitrit
Locatie: moet zijn Sint Jorisbrug,
nabij nummer 12, in plaats van
Spuiweg
Datum ontvangst: 11 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van deuren en realiseren van een sparing
Locatie: Dudokplein 211
Datum ontvangst: 17 juni 2021
Voor: het opheffen van de nooduitgang
Locatie: Noordendijk 148
Datum ontvangst: 18 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Westerdiep 21
Datum ontvangst: 18 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de oude/kapotte schutting
Locatie: Vrieseweg 147
Datum ontvangst: 19 juni 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
t.p.v. achterzijde woning
Locatie: Burg Beelaertspark 109 te
Dordrecht
Datum ontvangst: 23 juni 2021

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het vervangen van garagedeur
door een kunststof kozijn
Locatie: Berkenhof 33
Datum ontvangst: 23 juni 2021

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: Meivogelhof 18
Datum ontvangst: 23 juni 2021

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het realiseren van een uitriit
Locatie: Reeweg Oost 129
Datum ontvangst: 16 juni 2021

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het realiseren van een dakopbouw
+ dakterras
Locatie: Vest 201
Datum ontvangst: 18 juni 2021

Activiteit: Inrit/Uitweg
Voor: het aanleggen van een uitrit
Locatie: Reeweg Oost 125
Datum ontvangst: 17 juni 2021

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Kap, Monument,
Sloop
Voor: het realiseren van een stadsklooster in het voormalige Leprooshuis
Locatie: Vriesestraat 115
Datum ontvangst: 21 juni 2021
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijzigen van het
bestemmingsplan
Locatie: Krispijnseweg 7
Datum ontvangst: 16 juni 2021
Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het verzoek om wijziiging van de
bestemmingsplan
Locatie: Voorstraat 331
Datum ontvangst: 17 juni 2021

Activiteit: Reclame
Voor: het plaatsen van spandoeken
Locatie: Groen van Prinstererweg 38
Datum ontvangst: 17 juni 2021
Activiteit:
Voor: het verzoek om wijzigen van de
bestemmingsplan
Locatie: Vriesestraat 75 Dordrecht
Datum ontvangst: 17 juni 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,
woensdag 30 juni 2021

Eisen van welstand
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

Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de draaibaar
gedeelte raam aan de voorgevel
Locatie: Haageinde 16
Datum ontvangst: 21 juni 2021

instanties zijn de grote en kleine Welstands- en Monumentencommis-

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van nieuwe kozijnen
Locatie: Aletta Jacobs-erf 74
Datum ontvangst: 22 juni 2021

beschermde stadsgezichten vallen.

sie. De grote (voltallige) commissie behandelt in principe de aanvragen
van complexere bouwplannen; van beschermde monumenten, zowel
rijks- als gemeentelijke monumenten en bouwplannen die binnen de

Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een veranda
Locatie: Aletta Jacobs-erf 74
Datum ontvangst: 22 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
aan vookant van het huis
Locatie: Minnaertweg 117
Datum ontvangst: 22 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Stooplaan 13
Datum ontvangst: 22 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van garagedeur
door een kunststof kozijn
Locatie: Berkenhof 33
Datum ontvangst: 23 juni 2021
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Burg Beelaertspark 111
Datum ontvangst: 23 juni 2021

of afscheidingen, dan bekijkt een ambtenaar het bouwplan. Dit zal
doorgaans de secretaris van de commissie zijn. Het plan wordt dan getoetst aan de zogenoemde sneltoetscriteria, die in de Welstandsnota
zijn opgenomen.

Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stadskantoor. De agenda wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.
nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de
vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

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

