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Doe mee 
met de isolatieactie!

Burenoverlast?
Wat kunt u doen

Heeft u weleens last van uw buren? Misschien van lawaai of rommel in hun tuin.

Of merkt u dat uw buurman of buurvrouw steeds vaker de voordeursleutel 

vergeet of verward rondloopt?

Soms ervaart u overlast of u maakt zich zorgen of het wel goed gaat met uw 

buren. Het is fijn om dit soort zaken snel met elkaar te bespreken en op te lossen.

Lukt dat niet, kijk dan op www.meeplus.nl/diensten/buurtbemiddeling wat u 

nog meer kunt doen. U kunt ook contact opnemen met de buurtcoördinator

via telefoon 078 7508900 of e-mail buurtbemiddeling@desocialebasis.nl.

op  www.dordrecht.nl/burenoverlast staan veel tips.

Goede isolatie zorgt voor een prettig 
huis dat warm is in de winter en koel 
in de zomer. Daarom organiseert de 
gemeente samen met het Regionaal 
Energieloket een isolatieactie om 
slim energie te besparen.  

Waarom meedoen aan deze actie?
Met vloer- en spouwmuurisolatie verlaagt 
u uw energierekening. De kosten zijn 
in verhouding laag. In een paar jaar tijd 
verdient u die weer terug. Daarnaast 
verbetert u uw woonplezier en is het goed 
voor het klimaat. Isoleren via de actie 
levert u gemak en kostenvoordeel op. U 
profi teert van een hoge kwaliteit tegen 
een scherpe prijs. Het isolatiebedrijf dat 
meedoet is een goedgekeurde specialist 
uit de regio. 

Maak meteen een afspraak
U kunt tot en met 31 januari 2021 een 
afspraak maken voor een persoonlijke 
offerte. Dit doet u zo:
1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl 
en vul uw postcode in of scan de QR-code;
2. Klik op de blauwe knop met ‘Isolatieac-
tie Sterrenburg, Dordrecht’;
3. Klik op ‘Aanmelden isolatieactie’ en laat 
uw gegevens achter.

De persoonlijke offerte is gratis. U zit ner-
gens aan vast. U beslist zelf of u gebruik 

wilt maken van het aanbod. De actie 
is niet alleen voor Sterrenburg; ook uit 
andere wijken kunt u meedoen.  

Meer informatie? Bezoek de online 
informatiebijeenkomst!
Op woensdag 1 december 2021 organi-
seren we een online informatiebijeen-
komst. We vertellen dan meer over de 
actie. En over subsidies en leningen die 
u kunt aanvragen. Meld u aan op www.
regionaalenergieloket.nl/dordrecht en klik 
op ‘Isolatieactie Sterrenburg, Dordrecht’. 
Kies ‘Aanmelden informatieavond’. U 
ontvangt dan een mail met de link naar 
de bijeenkomst.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het Regionaal 
Energieloket via vragen@regionaalener-
gieloket.nl of via 088-525 4110. 

Dordrecht deelnemer 
in landelijke proef 
in aanpak van schulden
Dordrecht is één van de tien ge-
meenten die vanaf 1 januari 2022 
meedoet aan een proef bij het 
vroegtijdig signaleren van schulden. 
Deze proef duurt vier jaar. Via sig-
nalen over betalingsachterstanden 
op gemeentebelastingen komen, 
meer dan nu, inwoners met fi nan-
ciële problemen in beeld en wordt 
hen proactief hulp aangeboden. De 
verwachting is dat Dordrecht door de 
uitgebreidere signalering meer inwo-
ners met schulden beter en eerder 
bereikt en sneller ondersteuning kan 
bieden.

Vroegsignalering van schulden is vanaf 
1 januari 2021 al een wettelijke taak 
van gemeente. Door ‘vroegsignalering’ 
mogen signalen van schuldeisers over 
betalingsachterstanden van inwoners 
worden uitgewisseld met de gemeente. 

Hiermee komen inwoners met betalings-
achterstanden op huur, energie, drink-
water en zorgverzekering al in beeld bij 
de gemeente en krijgen ze proactief hulp 
aangeboden. Vanaf 1 januari 2022 geldt 
dat in Dordrecht dus ook bij betalings-
achterstanden op gemeentebelastingen 
(o.a. onroerendezaakbelasting, riool-
heffi ng en afvalstoffenheffi ng). Daarbij 
richt de gemeente zich op achterstanden 
groter dan €300,- omdat dan het risico 
op problematische schulden groter is.

Wethouder Peter Heijkoop (Sociale Za-
ken): “De wet biedt de mogelijkheid om 
door middel van dit experiment signalen 
van onze eigen gemeentebelasting uit 
te wisselen. Daarom hebben we het 
initiatief genomen om dit experiment te 
starten. Hiermee kunnen we meer Dord-
tenaren tijdig bereiken en ondersteunen 
bij het aanpakken van hun schulden. Nu 
melden inwoners zich vaak te laat, wat 
vaak betekent dat de schuld al opgelopen 
is tot tienduizenden euro’s.” 

Korting op uw 

zorgverzekering met 

de Gemeentepolis 

Drechtsteden
Voor 2022 biedt de Sociale Dienst 
Drechtsteden weer de mogelijkheid 
om een gemeentepolis af te sluiten 
via VGZ. U sluit hiermee een basis- 
en een aanvullende ziektekosten-
verzekering af die veel zorgkosten 
ruim vergoedt. U betaalt voor deze 
uitgebreide zorgverzekering minder 
dan normaal, want de sociale dienst 
betaalt mee en de verzekeraar 
geeft korting. 

Voor wie is de Gemeentepolis 
Drechtsteden?
U kunt gebruik maken van de ge-
meentepolis als het inkomen van uw 
huishouden niet meer is dan €2388,20 
bruto per maand. Het inkomen van uw 
huishouden is het bruto inkomen van 
uzelf plus het bruto inkomen van uw 
partner. Het inkomen van inwonende 

kinderen of andere huisgenoten telt niet 
mee. Als u alleen woont, telt alleen uw 
eigen inkomen mee. 

Wat is de Gemeentepolis 
Drechtsteden?
U sluit de verzekering af bij zorgverze-
keraar VGZ. U kunt kiezen uit verschil-
lende pakketten. Op www.gezondver-
zekerd.nl/drechtsteden kunt u vanaf 16 
november de verschillende pakketten 
met elkaar vergelijken en u aanmelden 
voor de verzekering. Aanmelden kan tot 
en met 31 december 2021. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de gemeente-
polis van Drechtsteden? Kijk dan op de 
website van de Sociale Dienst Drecht-
steden: www.socialedienstdrechtste-
den.nl/zd.
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Algemene plaatselijke verordening

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving: vergunning Horeca- of 
slijtersbedrijf Model B 
Locatie: Blaauwweg 1- 131 
Dordrecht 
Datum besluit: 08 november  2021 
Zaaknummer: Z-21-396208 

Omschrijving: het houden van de World 
Cup Shorttrack Speed Skating 2021 van 
25 t/m 28 november 2021 
Locatie: Fanny Blankers-Koenweg 
10 - 20 Dordrecht 
Datum besluit:16 november  2021 
Zaaknummer: Z-21-398474 

Omschrijving: standplaats voor de pro-
motie van Lindor op 10 en 20 december 
2021 
Locatie: Voorstraat 317/319 ge-
meente Dordrecht 

Datum besluit: 11 november  2021
Zaaknummer: Z-21-399243 

Vergunning paracommercieel 
Burgemeester en Wethouders van Dor-
drecht maken bekend, dat zij ingevolge 
artikel 3 en 4 van de Drank- en Hore-
cawet voornemens zijn een vergunning 
te verlenen tot uitoefening van het 
horecabedrijf aan:

Omschrijving : Vergunning paracom-
mercieel alcoholvergunning Stichting 
De Troubadour Dubbeldam
Locatie : Vijverlaan 1004
Ontwerp besluit : 15 november 2021
Zaaknummer : Z-21-399047

Het ontwerpbesluit ligt met ingang 
van 24 november 2021 gedurende zes 
weken ter inzage (tot en met 5 januari 
2022). 

Kandidaatstelling 
gemeenteraadsverkiezingen 2022
Wilt u met uw politieke partij 
meedoen aan de gemeente-
raadsverkiezingen? Dan moet u 
op 31 januari 2022 (dag van de 
kandidaatstelling) alle stukken 
inleveren. U levert die dag tussen 
9.00 - 17.00 uur alle stukken in 
bij het centraal stembureau van 
de gemeente. Maak hiervoor een 
afspraak.

De stukken die u nodig heeft zijn: 
• kandidatenlijst (model H1);

• verklaringen van instemming van alle 
kandidaten op de lijst (model H9);
• kopie van een geldig identiteitsbewijs 
van elke kandidaat;
• verklaring van voorgenomen vesti-
ging in de gemeente;
• machtiging tot plaatsen van een 
aanduiding van de politieke groepering 
boven de kandidatenlijst (model H3-1). 
Of een machtiging tot het plaatsen van 
één gezamenlijk aanduiding (model 
H3-2);
• partijen die nu geen zetel in de 

gemeenteraad hebben: origineel be-
taalbewijs van de waarborgsom;
• partijen die nu geen zetel in de 
gemeenteraad hebben: 30 verklaringen 
van ondersteuning.

Op www.dordrecht.nl/verkiezingen 
leest u wat u moet doen om uw kandi-
datenlijst in te leveren. Komt u er niet 
uit of wilt u aanvullende informatie? 
Stuur dan een e-mail naar verkiezin-
gen@dordrecht.nl en ons team helpt u 
graag verder.

Gratis bellen voor Dordtenaren 
met laag inkomen
Dordtenaren met een laag inkomen 
hebben recht op gratis bellen naar 
organisaties. Zo kunt u belangrijke 
zaken regelen. 

Telefoongesprekken naar verzekeraars, 
huisartsen, scholen, energieleveranciers 
en de overheid zijn vaak erg belangrijk. 
Stel deze telefoongesprekken niet uit 
omdat het te duur is. Met Bueno Telecom 
kunt u gratis bellen naar deze organisa-
tie. Dat is handig voor mensen die een 
prepaid telefoon hebben. Of voor wie een 
bundel heeft met een weinig belminuten. 

Zo werkt Bueno Telecom 
Met een account van Bueno Telecom 
kunt u aangeven welke organisatie u 

wilt bellen. Daarna wordt u zelf gebeld 
en wordt u doorverbonden met de juiste 
organisatie. U wordt via het systeem zelf 
gebeld. Zo is het telefoongesprek gratis 
voor u. 

Aanmelden met unieke code
Om u aan te melden voor gratis bellen, 
heeft u een unieke code nodig. Bij het 
Sociaal wijkteam Dordrecht en bij de balie 
van de Sociale Dienst kunt u een code 
ophalen. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op 
www.dordrecht.nl/gratisbellen. Unieke 
code in uw bezit? Aanmelden kan op 
www.buenotelecom.nl/dordrecht 

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!

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 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

Officiele bekendmakingen

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Çelen, M 03-08-2002 12-10-2021

Ribeiro Matondo, SA 23-11-1990 18-10-2021

Waisega, RJB 12-09-1999 12-10-2021

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.

Ventvergunningen

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 12 november 2021 vijf 
keer een ventvergunning verleend voor:

- Het verkopen van schepijs in de perio-
de: Maandag t/m zaterdag, van 1 maart 
t/m 31 oktober 2022, tussen 09.00 uur 
en 21.00 uur. 
 
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 16 november 2021 een 
ventvergunning verleend voor:

- het verkopen van voedingsartikelen 

(gebraden kippen) in de periode: Maan-
dag t/m zaterdag in het gehele jaar 
2022, tussen 09:00 uur en 21:00 uur. 
 
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 19 november 2021 een 
ventvergunning verleend voor:

- het verkopen van golfballen in de 
periode: Maandag t/m zaterdag, van 1 
januari t/m 31 december 2022, tussen 
09:00 uur en 21:00 uur. 

Ingevolge het bepaalde in de Algemene 

wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden die het hiermee niet eens 
zijn, hiertegen binnen zes weken na de 
datum van vergunningverlening bij het 
college een bezwaarschrift indienen. Het 
adres is: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 

Overeenkomstig de wet moet het be-
zwaarschrift zijn ondertekend en bevat 
het tenminste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het is gericht en de gronden van het 
bezwaar.

Bodembescherming

Kennisgeving Beschikking
Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens het college van burge-
meester en wethouders van gemeente 
Dordrecht bekend dat zij op grond van 
artikel14 van het Besluit uniforme sane-
ringen (BUS) artikel 39c, tweede lid van 
de Wet bodembescherming (Wbb)heeft 
ingestemd met de resultaten van de 
sanering van de locatie Baanhoekweg 15 
te Dordrecht, 380Kv Station Crayenstein 
veld 03, en beschouwen de sanering als 
afgerond.
Deze locatie is geregistreerd onder zaak-
nummer Z-21-399400.

Ter 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, 
waar de stukken elke werkdag van 
09.00 uur tot 16.00 uur kunnen worden 
ingezien. U kunt de stukken ook opvragen 
door een e-mail te sturen aan: bodemsa-
nering@ozhz.nl.

Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebben-
de(n) bij ons een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen tegen dit besluit. Dit 
moet geschieden binnen zes weken na 
publicatie van het besluit, onder vermel-
ding van “Bezwaar Wbb” in de linker-
bovenhoek van enveloppe. Het bezwaar 
dient te worden gericht aan het college 

van burgemeester en wethouders van ge-
meente 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 voorzie-
ning worden gevraagd ingevolge artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
juncto hoofdstuk 20 Wet milieubeheer 
juncto artikel 2 van bijlage 2: bevoegd-
heidsregeling 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.
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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 opheffen van de  nooduitgang   
Locatie: Noordendijk 148    
Datum besluit: 15 november 2021   
  
Activiteit: Bouw  
Voor: het verzoek om wijziging gebruik 
van het bestemmingsplan naar wonen   
Locatie: Dubbeldamseweg Zuid 71    
Datum besluit: 16 november 2021   
 
Activiteit: Bouw   
Voor:  het plaatsen van een 
geldautomaat   
Locatie: Spuiweg 2    
Datum besluit: 17 november 2021   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het realiseren van een dakterras 
met een hekwerk   
Locatie: Visserstuin 51    
Datum besluit: 15 november 2021   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het wijzigen van de gevel en het 
uitbreiden van het balkon   
Locatie: Voorstraat 203    
Datum besluit: 16 november 2021   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het realiseren van een dakterras 
op de uitbouw   
Locatie: Henriëtte Roland Holst-erf 
77    
Datum besluit: 18 november 2021   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg   
Voor: het bouwen van een distributie-
centrum met bijbehorend kantoor   
Locatie: Burgemeester Noorland-
straat voorgenomen huis nr. 200    
Datum besluit: 15 november 2021   
 
Activiteit: Bouw, Reclame  
Voor: het aanpassen van de reclame-
logo   
Locatie: Bagijnhof 38    
Datum besluit: 17 november 2021   

Geweigerde omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben geweigerd: 

Activiteit: Bouw, Reclame  
Voor: het plaatsen van 2 reclameborden 
aan de gevel   
Locatie: Burgemeester van der 
Dussenstraat 800    
Datum besluit: 17 november 2021   

Heroverwegingsbesluit
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO
Voor: het realiseren van een aanbouw 
aan de zijgevel van de woning ten 
behoeve van het uitvoeren van een 
beroep aan huis met het ontvangen van 
klanten.
Locatie: Venuslaan 2    
Datum besluit: 11 november 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 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. 

Bezwaar 
Tegen bovenstaande besluiten kan 
een belanghebbende op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het 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 schorsing van het 
bestreden besluit kunt u indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
          
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag omgevingsver-
gunningvrij hebben verklaard: 

Activiteit: Kap   
Voor: het gefaseerd snoeien van een 
haagbeuk   
Locatie: Burg. de Raadtsingel 95    
Datum besluit: 12 november 2021   
          
Verleende onttrekking- en split-
singsvergunningen    
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende onttrekkings- en split-

singsvergunningen hebben verleend:    
Voor: het splitsen van de woning in 2 
woningen     
Locatie: Camphuijzenstraat 43      
Datum besluit: 12 november 2021     
    
Voor: het splitsen van het pand in 4 
appartementsrechten     
Locatie: Singel 198 t/m 202      
Datum besluit: 17 november 2021     
    
Voor: het omzetten van een zelfstandi-
ge woonruimte naar een onzelfstandige 
woonruimte    
Locatie: Wittenstein 220      
Datum besluit: 11 november 2021     
    
Verleende Woningvormingsvergun-
ning Dordrecht  
Voor: het splitsen van de woning in 2 
woningen     
Locatie: Camphuijzenstraat 43      
Datum besluit: 12 november  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 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. 

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 bouwen van een schuur en 
het plaatsen van een tuinmuur   

Algemene plaatselijke verordening (vervolg)

Belanghebbenden kunnen gedurende 
de termijn van de terinzagelegging 
bij het College van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 8, 3300 AA 
Dordrecht, zienswijzen omtrent het 
ontwerpbesluit kenbaar maken.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met boven-
staande besluiten, kunt u binnen zes 
weken na dagtekening ervan schrifte-
lijk bezwaar maken bij het bestuursor-

gaan dat het besluit heeft genomen. 
U dient uw bezwaarschrift te richten 
aan het college van burgemeester 
en wethouders óf de burgemeester, 
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

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 om-
schrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt en de reden van uw 
bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst niet de werking van het be-
sluit waartegen het is gericht. Indien 
daarvoor naar uw mening aanleiding 
bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, 
verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen.

Standplaatsvergunningen

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 16 november 2021  
standplaatsvergunningen verleend voor:

- het verkopen van voedingsartikelen 
(aardappelen, groente en fruit) in de 
periode: elke woensdag, in het gehele 
jaar 2022, tussen 08:00 uur en 13:00 
uur. Op de standplaats Nassauplein te 
Dordrecht.

-  het verkopen van voedingsartikelen 
(gebraden kippen) in de periode: elke 
maandag, elke donderdag en zaterdag in 
het gehele jaar 2022, tussen 13:00 uur 
en 18:00 uur. Op de standplaats Nolens-

weg te Dordrecht.
 
Ingevolge het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden die het hiermee niet eens 
zijn, hiertegen binnen zes weken na de 
datum van vergunningverlening bij het 
college een bezwaarschrift indienen. Het 
adres is: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 
Overeenkomstig de wet moet het be-
zwaarschrift zijn ondertekend en bevat 
het tenminste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het is gericht en de gronden van het 
bezwaar.

Omgevingsvergunningen

Locatie: Tafelberg 88     
Datum besluit: 12 november 2021    
 
Activiteit: Bouw    
Voor: het vervangen van het oude 
perronmeubilair   
Locatie: Stationsplein 1     
Datum besluit: 15 november 2021    
      
Activiteit: Bouw, Handelen in 
strijd met regels RO, Inrit/Uitweg, 
Reclame    
Voor: het realiseren van nieuwbouw 
bedrijfspand     
Locatie: Heliotroopring voorgeno-
men huis nr. 40 (kavel 34)     
Datum besluit: 15 november 2021    
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Reclame   
Voor: het plaatsen van reclame    
Locatie: Maria Montessorilaan 3 A     
Datum besluit: 16 november 2021    

Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand (berk))    
Locatie: Singel 524     
Datum besluit: 12 november  2021    
   
Activiteit: Kap    
Voor: het vellen of doen vellen van 3 
bomen    
Locatie: Rijksstraatweg 129     
Datum besluit: 16 november 2021        
          
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ingetrokken:

Activiteit: Bouw 
Voor: het vervangen van een verouderde 
ijzerchloride opslag- en doseerinstallatie  
Locatie: Baanhoekweg 38   
Datum ontvangst: 14 oktober 2021  

Activiteit: Bouw 
Voor: het realiseren van een dakserre 
aan de voorkant van de woning  
Locatie: Werf van Gips 322   
Datum ontvangst: 22 oktober 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 aanleggen van een rookgaska-
naal aan de buitengevel van de woning  
Locatie: Van den Broek-erf 78  
Datum ontvangst: 12 november  2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het splitsing van 2-tal bovenwo-

ningen tot 4-tal woningen  
Locatie: Waalstraat 36   
Datum ontvangst: 12 november  2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het bouwen van een vrijstaande 
woning  
Locatie: Nieuweweg 4   
Datum ontvangst: 12 november 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een 
nokverhoging  
Locatie: Amalia van Solmsstraat 63  
Datum ontvangst: 12 november 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: Aanvraag Nieuwbouw Kavel 20 
De Vrije Wilg 
Locatie: Laan van Braets 78   
Datum ontvangst: 12 november 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
op het voor- en achterdakvlak  van de 
woning  
Locatie: Louise de Colignystraat 14   
Datum ontvangst: 14 november 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het renoveren van bestaand 
winkelcentrum Sterrenburg  
Locatie: Winkelcentrum Sterren-
burg   
Datum ontvangst: 15 november 2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het intern verbouwen woning met 
versterkte fundering  
Locatie: Spuiweg 144 A   
Datum ontvangst: 16 november 2021  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het bouwen van een woning  
Locatie: Parklaan 5   
Datum ontvangst: 12 november 2021  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor: het realiseren van een aanbouw  
Locatie: Vijverweg 18   
Datum ontvangst: 15 november 2021  

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor: het realiseren van een 
bedrijfsgebouw nieuwbouw   
Locatie: de Heliotroopring   
Datum ontvangst: 12 november 2021  

Activiteit: Bouw, Monument  
Voor: het terugplaatsen van de 
gevelkozijn  
Locatie: Grotekerksbuurt 11 A   
Datum ontvangst: 15 november  2021  
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Omgevingsvergunningen (vervolg)

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 aanvra-

gen 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 gevel-

wijzigingen, dakkapellen 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.

Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, 

e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl

Colofon

Activiteit: Bouw, Reclame  
Voor: het plaatsen van gevelreclame  
Locatie: Burg Noorlandstraat 150  
Datum ontvangst: 10 november 2021  

Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: het realiseren van een nieuwe inrit  
Locatie: Moldiepweg 7   
Datum ontvangst: 15 november 2021  

Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: het realiseren van een oprit  
Locatie: Van Speykstraat 26   
Datum ontvangst: 10 november 2021  

Activiteit: Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  
Voor: het realiseren van een stalling voor 
een scootmobiel  
Locatie: Huygensstraat 53   
Datum ontvangst: 12 november 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, 
24 november 2021        
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