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Vanaf maandag 27 september kun-
nen (brom)fietsers en wandelaars 
12 weken de Blauwe brug over het 
Wantij niet gebruiken. De brug is 
dan dicht voor werkzaamheden. De 
aannemer maakt de brug sterker, 
zodat hulpdiensten bij een calami-
teit op de Staart ook via Stadspol-
ders naar de Staart kunnen rijden. 

Het werk aan de brug duurt tot vrijdag 
17 december. Fietsers rijden tot die tijd 
om via de Wantijbrug langs de N3. Dit 
is tijdelijk de enige mogelijkheid om het 
Wantij over te steken. De omleidings-
routes staan aangegeven met borden.

Aannemersbedrijf Damsteegt verwij-
dert en vervangt het beton van het 
brugdek. De brug is oorspronkelijk 
gemaakt voor fietsers. Er kan zwaarder 
verkeer dan een fiets overheen. Voor de 
grootste brandweerwagen is de brug 
op dit moment te zwak. De brugklep 
is wel sterk genoeg. Die wordt meteen 
opnieuw geschilderd.

Extra aanrijroute
De gemeente besteedt 1 miljoen euro 
om de extra aanrijroute voor hulpdien-
sten naar de Staart mogelijk te maken. 
Deze extra route is een wens van de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Op 

dit moment zijn de wijk en de bedrijven 
voor hulpdiensten alleen bereikbaar via 
de Baanhoekweg. Vanaf 17 december 
kunnen zij de Staart-Oost ook bereiken 
via de Stadspolderring, fietspad langs 
de spoorbaan, Lange Wantijdijk, Blau-
we brug en Kors Monsterpad. Hiervoor 
zijn vorig jaar al aanpassingen gedaan 
aan fietspaden.

Dordrecht Onderweg
Informatie over de omleidingsroute is 
ook te vinden op 
dordrechtonderweg.nl/blauwebrug

Blauwe brug 12 weken dicht 
voor aanleg extra aanrijroute 
hulpdiensten

Welke jongere 
verdient volgens jou 
een jongerenlintje?

Dordtenaren die zich op een bij-
zondere manier inzetten voor hun 
stad en mede-inwoners verdie-
nen speciale aandacht. Ook jonge 
Dordtenaren! Jongeren tussen 6 en 
21 jaar die speciaal werk doen voor 
de stad en haar inwoners worden 
al sinds 2012 onderscheiden met 
een jongerenlintje met de naam De 
Dordtse Beloften. 

En terecht. Het is toch bijzonder als 
een jong iemand zich belangeloos 
inzet, omkijkt naar de kwetsbare buren, 
ergens een oplossing voor verzint, 
activiteiten organiseert voor de kleintjes 
of ander vrijwilligerswerk doet!

Jongeren krijgen de prijs van niemand 
minder dan de burgemeester uitgereikt 
en ze worden op de Internationale Dag 

van de Rechten van het Kind in het 
zonnetje gezet. 

Ken jij een jongere die bijzonder 
werk doet?
Vul dan het voordrachtformulier 
op dordrecht.nl in (toetst zoekterm 
jongerenlintje Dordtse Beloften in). De 
voordracht kan ook telefonisch via 
(078) 770 4123. Doe dit uiterlijk 13 
oktober 2021. De uitreiking is op 19 
november 2021. 

Want, jongeren die iets bijzonders 
doen in onze stad verdienen bijzondere 
aandacht.

Let op: Het gaat niet om sportpres-
taties. Want daarvoor hebben we 
de sportonderscheiding van het 
jaar!

Ken jij iemand? Geef hem of haar 

dan voor 13 oktober 2021 door! 

Maak een fietspitstop!

Donderdag 16 september was het 
Nationale Fiets naar je Werk-dag. 
Mooi moment om fietsers eens 
in het zonnetje te zetten. Dat 
deden we met een zogenoemde 
‘fietspitstop’ bij het Van Baerle-
plantsoen. Niet uw fietsroute? 
Deze en volgende week staan we 
nog op 2 andere plekken in de stad.

Donderdagochtend 23 september kunt 
u een pitstop maken bij de Dokweg 
(ter hoogte van de Stadsbrug). Dins-
dagochtend 28 september langs het 
fietspad van de Baanhoekweg (bij de 
kruising met de Kerkeplaat). We staan 
vanaf 7.30 klaar voor een lekkere kop 
koffie en een mooie prijs. Er is ook een 
fietsenmaker aanwezig die een kleine 
reparatie aan uw fiets kan doen. 

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.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt staat hoe u 
zich hiervoor kunt aanmelden.

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt!

Financiële ondersteuning blijft

Einde Tozo en TONK in zicht 
Vanaf 1 oktober 2021 stoppen de Tijdelij-
ke overbruggingsregeling zelfstandig on-
dernemers (Tozo) en de Tijdelijke Onder-
steuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 
Aanvragen Tozo kunt u nog indienen 
tot 1 oktober 2021; voor de TONK geldt 
dat u tot 1 november 2021 een aanvraag 
kunt indienen. Meer informatie hierover 
vindt u op socialedienstdrechtsteden.nl 
en ook over mogelijke (financiële) onder-
steuning na 1 oktober 2021.
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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 bekendma-

king, behalve bij een beschikking op aanvraag. Bij een beschikking op een aanvraag 

geldt dat de bezwaartermijn begint op de verzenddatum van de beschikking aan 

de aanvrager. De bekendmakingen en besluiten van de gemeente blijven wij ook in 

deze krant publiceren.

Bekendmakingen 

ook elektronisch gepubliceerd

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Finan Behabelom Mebrahtu 01-08-2002 12-08-2021

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te 

wijzigen van: 

Basisregistratie Personen (BRP)

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is 
bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend

De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd. De gemeen-
te heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen, zoals belasting-
dienst, uitkeringsinstanties, pensi-
oenfondsen en zorgverzekeraars. Deze 
wijziging heeft gevolgen voor voorzie-
ningen zoals toeslagen, uitkeringen, 

zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het 
niet eens met dit besluit? Stuur dan 
een bezwaarschrift naar het college van 
burgemeester en wethouders. Dit doet 
u binnen zes weken na de dag van deze 
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 8, 3300 AA 
Dordrecht. Uw bezwaarschrift is alleen 
geldig als u de volgende gegevens 
vermeldt: uw naam en adres; een 
duidelijke omschrijving van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt.

Bodembescherming 

Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid maakt namens het college van 
burgemeester en wethouders van 
gemeente Dordrecht bekend dat hij op 
grond van artikel 39c, tweede lid van de 
Wet bodembescherming (Wbb) heeft 
ingestemd met de resultaten van de 
sanering van de locatie Nijverheidstraat 
95 te Dordrecht.

Deze locatie is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-21-392506.

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. Daar kunt u de 
stukken elke werkdag van 09.00 uur 
tot 16.00 uur inzien. U kunt de stukken 
ook opvragen door een e-mail te sturen 
naar: bodemsanering@ozhz.nl.

Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-

hebbende(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.

Voorlopige voorziening
Tevens kan er bij de Voorzieningenrech-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State een voorlopige 
voorziening worden gevraagd ingevol-
ge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 Wet 
milieubeheer juncto artikel 2 van bijlage 
2: bevoegdheidsregeling bestuursrecht-
spraak van de Algemene wet bestuurs-
recht.

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

Alles weten over wonen 
in deze nieuwe groene wijk

Amstelwijck is een nieuwe woon-
wijk in ontwikkeling. Het wordt er 
prachtig wonen in een groene om-
geving. We bouwen er met respect 
voor de aanwezige bomen, planten 
en het water. En we verlangen van 
de mensen die er komen wonen dat 
zij ook hun bijdrage aan een groene 
leefomgeving leveren. Wilt u meer 
weten? Kom dan zaterdag 25 sep-
tember naar de Amstelwijckdag. 
Van 11.00 tot 15.00 uur is er een 
uitgebreid informatieprogramma 
op het terrein van de monumentale 
hoeve Smitzigt, aan de Smitsweg 1.

Amstelwijck is en blijft een wijk waar 
het groen en het blauw (water) nadruk-
kelijk aanwezig zijn. Denk aan groene 
gevels, groene daken, een insecten-
muur en nestkasten voor vleermuizen. 
Een groene wijk, daar horen natuurlijk 
ook groene tuinen bij. Een groene tuin 
zorgt voor koelte in de zomer en minder 

wateroverlast na een flinke regenbui.

Tuincoach
Wilt u ook bijdragen aan een groene 
wijk door als nieuwe bewoner van Am-
stelwijck een groene tuin aan te leggen? 
Maar weet u niet precies hoe? Ga dan 
op de Amstelwijckdag langs bij een van 
de vele adviseurs. De Tuincoach is er, 
en ook adviseurs van Duurzaamheids-
centrum Weizigt en Vereniging Groei en 
bloei. Bij hen kunt u terecht met al uw 
vragen voor de inrichting van uw tuin. 
Doe inspiratie en ideeën op, zodat bij 
uw nieuwe huis straks ook een mooie, 
groene tuin komt. Tips en leuke ideeën 
vindt u ook op groenblauwdordrecht.nl/
bewoners/maatregelen.
 
Programma
Wat kunt u nog meer op de Amstel-
wijckdag verwachten? Informatie over 
de geluidsschermen. De gemeente 
plaatst deze in samenwerking met 

ProRail en Rijkswaterstaat. We nemen 
u mee in onze plannen voor het gebied 
rond het Hans Petri kunstwerk. Ook 
vertellen we u over het voetpad langs 
de Oostkil en zijn de eerste schetsen 
van Amstelwijck Midden (Dordts Buiten) 
te zien. Verder zijn de makelaars van 
de Refajalocatie (Amstelwijck Park) 
aanwezig. De verkoop van de volgende 
fase start namelijk. Daarnaast is er een 
programma waarin u meer leert over 
de geschiedenis van Smitzigt. Ook kunt 
u meewandelen met de stadsecoloog. 
Hij vertelt uitgebreid over de biodiver-
siteit in het gebied en het belang van 
klimaatadaptief bouwen.

Het volledige programma staat op 
www.woneninamstelwijck.nl. Daar kunt 
u zich ook inschrijven voor de nieuws-
brief. Zo blijft u op de hoogte van alle 
ontwikkelingen in Amstelwijck. Zien we 
u zaterdag op de Amstelwijckdag? We 
zien uit naar uw komst. Tot dan! 

Kom naar de Amstelwijckdag!

Burgemeester en wethouders maken op 
grond van de Verordening naamgeving en 
nummering bekend dat zij op 7 sep-
tember hebben besloten de straatnaam 
Kerkstraat te wijzigen in Synodestraat, de 
straatnaam Citrienpad (DK4) te onttrek-
ken, een stuk openbare ruimte aan de 

straatnaam Grote Hondring toe te voegen 
tbv de nieuwbouw en een pad in het Wei-
zigtpark te benoemen als Árpád Weiszpad.

De stukken liggen tijdens de openings-
tijden ter inzage van 27 juli tot en met 7 
september 2020 in de centrale hal van 

het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te 
Dordrecht.

Voor meer informatie over dit collegebe-
sluit kunt u contact opnemen met Joyce 
Prins, telefoon 14078 of 
gemeentebestuur@dordrecht.nl

Straatnaamgeving

Officiele bekendmakingen

Verkeer

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

- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-

sche auto’s op de Minnaertweg tegen-
over huisnummer 88;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Thorbeckeweg 
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Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van de overgang 
tussen studeren en het bedrijfsleven 
Kopgebouw Leerpark Dordrecht   
Locatie: Leerparkpromenade 40 
Datum besluit: 10 september 2021   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: Aanvraag vergunning voor reeds 
geplaatste zeecontainers.   
Locatie: Provincialeweg 4 A    
Datum besluit: 10 september 2021   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: Nieuwbouw bedrijfswoning   
Locatie: Zuidbuitenpoldersekade 
1A 
Datum besluit: 10 september 2021   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg  
Voor: het oprichten van een tijdelijk 
bouwwerk en parkeerplaats ten behoe-
ve van de vaccinatiecampagne voor 
COVID-19.   
Locatie: Laan van Europa 500 
Datum besluit: 15 september 2021   
 
Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: het verzoek om wijzigen van het 
gebruik   
Locatie: Vriesestraat 75 
Datum besluit: 13 september 2021   
          
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 stadskan-
toor. Voor het inzien van stukken 
kunt u telefonisch contact opne-
men met de gemeente. Bereikbaar 
op 14 078. 

Bezwaar 
Tegen bovenstaande besluiten kan een 
belanghebbende op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dordrecht, Postbus 
8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaar-
schrift 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 Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen omge-
vingsvergunningvrij hebben verklaard: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van een gevelver-
bouwing   
Locatie: Tafelberg 67    
Datum besluit: 13 september 2021   
 
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (den) 
Locatie: Korte Scheidingsweg 29    
Datum besluit: 10 september 2021   
 
Ontwerpbesluit ter inzage 
Burgemeester en wethouders van ge-
meente Dordrecht maken bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voorne-
mens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor de volgende activiteit:

Activiteit: Brandveilig gebruik  
Voor: het brandveilig gebruik van SDK 
Kinderopvang Regenboog   
Locatie: Noordendijk 250    
Datum besluit: 10 september 2021   
 
Inzage*** 
De ontwerpbeschikking en andere 
ter zake zijnde stukken liggen van 23 
september 2021 tot en met 5 november 
2021 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 stuk-
ken 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. 

Bezwaar 
Vanaf de dag van de ter inzage legging 
kan een ieder gedurende 6 weken 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen 
inbrengen bij burgemeester en wet-
houders van Dordrecht, namens dezen 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna zullen wij een definitief besluit 
opstellen waartegen belanghebbenden 
beroep kunnen instellen. Wij maken u 
erop attent dat slechts beroep tegen de 
uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking 
en men belanghebbende is. 
          

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: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Werk of werkzaam-
heden uitvoeren   
Voor: het bouwen van een fietsen-
stalling in het nieuwe paviljoen in het 
stationsgebied van Dordrecht   
Locatie: Stationsplein 1    
Datum besluit: 15 september 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 stuk-
ken 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 belang-
hebbenden, die zienswijzen naar voren 
hebben gebracht tegen de ontwerp-
beschikking 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 ver-
zoek om voorlopige voorziening dient 
te worden gericht aan de Voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Rotter-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 
50951, 3007 BM  Rotterdam. 

De beschikking treedt dan niet in wer-
king 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 omgevingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Activiteit: Bouw 
Voor: het bouwen van 10 bedrijfsunits 
met kantoor   
Locatie: Businesscenter Amstelwijck 
voorgenomen huisnrs. Laan van 
Europa 300 t/m 390 
Datum besluit: 8 september 2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel   
Locatie: Dubbeldreef 4 
Datum besluit: 13 september 2021

Activiteit: Bouw 
Voor: het vervangen van een raam met 
een deur   
Locatie: Dupperstraat 51    
Datum besluit: 10 september 2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het leggen van zonnepanelen op 
plat garage dak   
Locatie: Oranjelaan 15    
Datum besluit: 15 september 2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning   
Locatie: Stevensweg 11    
Datum besluit: 10 september 2021   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het plaatsen van een dakterras   
Locatie: Hooftstraat 136    
Datum besluit: 13 september 2021  
 
 

ter hoogte van huisnummer 302;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Buitenplaats ter 
hoogte van huisnummer 40;
- Instellen van eenrichtingsverkeer in de 
Meerkoetstraat tussen de Bankastraat 
en de Aalscholverstraat in oostelijke 
richting.

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten 
staat op www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad, rubriek verkeersbe-
sluit of –mededeling. Als u het niet eens 
bent met dit besluit, kunt u binnen zes 
weken na dagtekening ervan schriftelijk 
bezwaar maken bij het bestuursorgaan 

dat het besluit heeft genomen. U dient 
uw bezwaarschrift te richten aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de 
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 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening brengt de 
Rechtbank een bedrag aan griffierecht 
in rekening. 

 
Verkeer (vervolg)

Kennisgeving beoordeling melding 
activiteitenbesluit milieubeheer

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

Activiteit: 
• Milieu, Activiteitenbesluit milieube-
heer (melding 8.40) 
Voor: het oprichten van een brandweer-
kazerne
Locatie: Oranjepark 13 Dordrecht
Datum ontvangst: 7 juli 2021

Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-394157.

Kennisgeving ontvangst activitei-
tenbesluit milieubeheer Merwede-
straat 48 

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 Mer-
wedestraat 48 Dordrecht d.d. 9-3-2020

Locatie: Merwedestraat 48 
te Dordrecht
Datum ontvangst: 9 maart 2020
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-391120.

Indien daaraan behoefte bestaat kunt u 
over bovenstaande activiteitenbesluiten 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen inwinnen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon 
(078) 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking uit-
sluitend een informatief karakter heeft.

 
Milieu

Z-21-395764
Kennisgeving besluit verlengen 
beslistermijn
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 

zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben 
besloten om de beslistermijn op de 
ingediende MER-aanmeldnotitie van 
Dolderman Holding B.V., met maximaal 
zes weken te verlengen. 

Locatie: Grevelingenweg 1 te Dordrecht
Nieuwe uiterste beslisdatum: 13 de-
cember 2021
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Verleende onttrekkingsvergunning  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende onttrekkings- en split-
singsvergunningen hebben verleend:   
Voor: het overschrijven een bestaande 
onttrekkingsvergunning   
Locatie: Noordendijk 241      
Datum besluit: 7 september 2021         
          
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 Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift 
schorst niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht, tenzij bij of 
krachtens wettelijk voorschrift anders 
is bepaald. Een verzoek om schor-
sing van het bestreden besluit kunt u 
indienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam.    
          
Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een omgevingsvergunning   
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij besloten hebben de volgende 

aanvragen om omgevingsvergunning 
te verlengen met een beslistermijn van 
zes weken:   
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een interne 
verbouwing van de bestaande woning
Locatie: Beekenstein 52     
Datum besluit: 10 september 2021    
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen van een huis  
Locatie: Grote Hondring, kavel B1 
Datum besluit: 15 september 2021    
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een aanbouw 
aan de achterzijde van het huis en een 
dakterras  
Locatie: Grote Hondring 18     
Datum besluit: 15 september 2021    
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het intern aanpassen aan de inde-
ling van het pand 
Locatie: Kuipershaven 12     
Datum besluit: 14 september 2021    
   
Activiteit: Bouw  
Voor: wijz zij-/achtergevel Noordendijk 
250 Dordrecht 
Locatie: Noordendijk 250     
Datum besluit: 14 september 2021    
   
Activiteit: Bouw  
Voor: het aanpassen van de zonnepark 
Wieldrechtse Zeedijk   
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk  
Datum besluit: 8 september 2021    
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van een aanbouw / 

dakopbouw aan de achterzijde van den 
woning 
Locatie: Iroko 181     
Datum besluit: 7 september 2021    
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van een aanbouw  
Locatie: Oudendijk 162     
Datum besluit: 14 september 2021    
   
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 
Voor: het plaatsen van een
fietsenstalling  
Locatie: Willem de Zwijgerlaan 1   
Datum ontvangst: 23 augustus 2021

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 plaatsen van een dakkapel 
aan de voorgevel van de woning  
Locatie: Abeelstraat 110   
Datum ontvangst: 15 september 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de achterzijde van de woning  
Locatie: Scheldestraat 15   
Datum ontvangst: 9 september 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de achterzijde van de woning  
Locatie: Scheldestraat 17   
Datum ontvangst: 9 september 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een dakterras 
met een hekwerk  
Locatie: Visserstuin 51   
Datum ontvangst: 9 september 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
de woning
Locatie: Werf van De Biesbosch 74   
Datum ontvangst: 14 september 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning  
Locatie: Wittenstein 237   
Datum ontvangst: 13 september 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een overkapping  
Locatie: Zwaluwenburg 96   
Datum ontvangst: 12 september 2021  

Activiteit: Bouw, Werk of werk-
zaamheden uitvoeren  
Voor: het realiseren van een aanbouw 
op de 2e verdieping en het plaatsen van 
een berging in de tuin  
Locatie: Beinemastraat 27   
Datum ontvangst: 10 september 2021  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand
Locatie: Singel 
Datum ontvangst: 14 september 2021  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand
Locatie: Wantijpark 
Datum ontvangst: 14 september 2021  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand
Locatie: Willem Marisstraat 
Datum ontvangst: 14 september 2021  

Activiteit: Monument  
Voor: het volledig vervangen van het 
voegwerk in de voorgevel  
Locatie: Voorstraat 213 A   
Datum ontvangst: 9 september 2021  

Activiteit: Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  
Voor: het uitbreiden van de waterpartij  
Locatie: Leerpark, perceel 2F 
Datum ontvangst: 10 september 2021  

Activiteit: Kap   
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (denneboom)  
Locatie: Reviusstraat 35 
Datum ontvangst: 10 september 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 even-
eens bekend gemaakt in deze krant.

Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage.

Vergunningen en Meldingen, 
22 september 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 instanties zijn de grote en kleine Welstands- en Monumentencommissie. 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 beschermde 

stadsgezichten vallen. 

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

kijkt 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 ui-

terlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwali-

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

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

Colofon

Omgevingsvergunningen (vervolg)
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