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Rijkswaterstaat werkt aan het 
groot onderhoud van de N3. Op 
dit moment op het deel tussen de 
A16/Laan van Europa tot de Laan 
der Verenigde Naties. Onderdeel 
van het werk zijn ook de oprit 
Copernicusweg en de afrit Laan 
der Verenigde Naties. Deze op- en 
afritten zijn vanaf woensdag 2 juni 
tot maandag 7 juni afgesloten.

De afrit van de N3 bij de Laan der 
Verenigde Naties (vanaf de A16) en de 
oprit naar de Copernicusweg (richting 
Papendrecht en A15) zijn dicht vanaf 
21.00 uur. Beide op- en afritten zijn 
vanaf maandag 7 juni 5.00 uur weer 
open.

Omrijden
Verkeer vanaf de N3 rijdt om via de afrit 
Provincialeweg of de oprit Copernicus-

weg (richting de A16). De omleidings-
route staat aangegeven met borden. 
Houd rekening met een langere reistijd. 
Vermijd, als het kan, de N3 tijdens de 
werkzaamheden.

Werkzaamheden
Aannemer Boskalis vernieuwt tijdens 
de afsluiting de op- en afrit. Het 
oude asfalt en de fundering worden 
weggehaald door frezen en zagen. Voor 
de nieuwe vangrails is het nodig om 
te heien. De ervaring leert dat vooral 
frezen, zagen en heien hoorbaar zijn in 
de omgeving. De op- en afritten gaan 
een stuk omhoog. Daarom is meer tijd 
nodig voor deze werkzaamheden.

Meer weten?
Op N3werkzaamheden.nl vindt u actue-
le informatie over de werkzaamheden, 
afsluitingen en omleidingen.

Sociaal tuinieren 
tijdens NLdoet

Zie deze helden! Afgelopen vrijdag 
en zaterdag was het NLdoet. In 
verschillende wijken in Dordt gin-
gen vrijwilligers aan de slag, onder 
andere om tuinen op te knappen. 

Het gaat om tuinen van mensen die 
in een kwetsbare situatie terecht 

zijn gekomen. Zij kunnen hun tuin 
daardoor op het moment niet zelf 
onderhouden. De bewoners zijn erg blij 
met hun opgefriste tuin. En het goede 
nieuws is dat ze blijvend hulp krijgen 
van tuinmaatjes in het project ‘Sociaal 
tuinieren’. Tuinmaatjes krijgen begelei-
ding en tips van een tuincoach hoe ze 

de tuin samen met de bewoner goed 
kunnen onderhouden. Als tuinmaatje 
kom je regelmatig, bijvoorbeeld een 
keer in de maand, een uurtje bij de be-
woner langs. Wil jij je ook aanmelden 
als ‘tuinmaatje’ in het project ‘Sociaal 
tuinieren’? Stuur dan een mail naar 
info@presentdordrecht.nl.

Op- en afrit N3 
meerdere dagen 
afgesloten voor 
onderhoud

Omgevingsvisie Dordrecht vastgesteld

Leefomgeving 
De Omgevingsvisie beschrijft doelen 
in de leefomgeving voor Dordrecht. De 
doelen gelden voor de langere termijn. 
De Omgevingsvisie beschrijft keuzen 
die belangrijk zijn voor het ruimtelijke 
gebied, zoals verkeersplannen, woon-
visies en milieuplannen. De ruimte is 
schaars en kan maar één keer (goed) 
worden ingericht.

In de Omgevingsvisie Dordrecht zijn 
zeven doelen voor ons eiland ge-
noemd:

Dordrecht is….
• een aantrekkelijke stad
• een bereikbare stad
• een gezonde stad
• een stad met een uitstekend vesti-
gingsklimaat
• in 2035 klimaatbestendig
• in 2050 energieneutraal
• beschermend en bevorderend voor 
biodiversiteit

Hiermee kunnen we als stad groeien 
en sociaal economisch sterker worden. 
En dat is wat we willen! De doelen zijn 
dus eigenlijk de kaders voor alle ruim-
telijke ontwikkelingen op het eiland 
van Dordrecht.

Nieuwsgierig naar de Omgevingsvisie? 
Kijk dan op www.dordrecht.nl/omge-
vingsvisie. 

Dordrecht en de Bulgaarse stad 
Varna vieren hun 20-jarige vriend-
schap. De Bulgaarse ambassadeur, 
de heer Konstantin Dimitrov en de 
Dordtse burgemeester Wouter Kolff 
plantten samen Bulgaarse rozen. 
Dit deden zij op 27 mei 2021 om het 
20-jarig jubileum van de steden-
band te vieren. De rozenstruiken 
zijn naast het koetshuis, op het 
terrein van Duurzaamheidscentrum 
Weizigt aan het van Baerleplant-
soen geplant.

Het hele jaar zijn er activiteiten om 
de stedenband te vieren, zoals een 
zwemuitwisseling, een online schaak-
toernooi en een vriendschapconcert. 

Benieuwd naar de activiteiten of wilt u 
meer weten over stedenbanden? Kijk 
dan op www.dordrechtvarna.nl

Veel meegemaakt samen
Sinds april 2001 hebben de twee steden 
in vriendschap veel meegemaakt en 
gerealiseerd. Een paar voorbeelden: de 
aansluiting van Bulgarije bij de Europe-
se Unie, het over en weer organiseren 
van succesvolle handelsmissies en 
businessfora die tot contracten leidden, 
het uitruilen van exposities zoals ‘Het 
Oudste Goud van de Wereld’, andere 
culturele uitwisselingen; samenwer-
kingsverbanden tussen scholen, onder-
wijsuitwisselingen en sportverenigingen 
en solidariteitsacties. 

Bloeien doet groeien!
De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie Dordrecht vastgesteld. Een overgrote meerderheid was tevreden 
over het stuk. De raad had nog wel wat opmerkingen (14 in totaal). En daar waren niet alle raadsleden het over 
eens. Over 9 opmerkingen waren ze het wel met elkaar eens. Dat betekent dat de Omgevingsvisie op 9 punten 
nog een beetje is aangepast. 
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Bekendmakingen 

ook elektronisch 

gepubliceerd

De officiële bekendmakingen 

worden ook elektronisch gepubli-

ceerd op www.officielebekend-

makingen.nl. Dat betekent dat de 

bezwaartermijn tegen besluiten 

van de gemeente begint op de 

datum na de dag van de elektro-

nische bekendmaking, behalve 

bij een beschikking op aanvraag. 

Bij een beschikking op aanvraag 

geldt dat de bezwarentermijn 

begint op de verzenddatum van 

de beschikking aan de aanvrager. 

De bekendmakingen en besluiten 

van de gemeente blijven wij ook in 

deze krant publiceren.

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Dordrecht 
heeft op 25 mei 2021 besloten dat op 
vrijdagen en zaterdagen, tussen 8.00 
uur en 20.00 uur en uitstallingenverbod 
geldt op het Statenplein en in de Sisarijs- 
of Sarisgang, het Achterom vanaf het 
Bagijnhof tot Achterom nummer 1, de 
Vriesestraat tussen de Lenghenstraat en 
de Sarisgang, de Kolfstraat en de Voor-
straat Midden te Dordrecht.

Uitstallingen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Thuisbezoek

Ontvang thuis max. 4 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Horeca

Horeca open tussen 6.00 uur  
en 22.00 uur.* Max. 50 
personen per ruimte.** 

 
Max. 4 personen (excl. kinderen 
t/m 12 jaar) of 1 huishouden per 
tafel. 

 
Vaste zitplaats verplicht. Geen 
zitplaatsen aan de bar. 

 
Geen entertainment, zoals tv-
schermen, en geen zelfbediening.

Sport

Sporten in groepen 
toegestaan. 1,5 meter afstand 
houden niet verplicht. Vanaf 18 
jaar max. 50 personen per 
groep.* 

 
T/m 17 jaar wedstrijden tegen 
andere clubs toegestaan. 

 
Sportkantines, kleedkamers 
en douches open.  

 
Publiek bij professionele 
wedstrijden toegestaan.*/**

* Reserveren en gezondheidscheck verplicht. 
** Met gratis toegangsbewijzen een hoger aantal 

maximum bezoekers mogelijk.

Recreatie

Sauna’s, wellnesscentra en 
zonnestudio’s open.* 

 
Casino’s en spellocaties zoals 
binnenspeeltuinen open.*  
Max. 50 bezoekers per ruimte.** 

 
Binnenlocaties van onder andere 
attractie- en dierenparken open. 

 
Recreatief vervoer, zoals 
rondvaartboten, toegestaan.*

Stap 3: bijna alles open 
 

Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open,  
waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

28 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Openingsplan: stap 3 per 5 juni

Winkels

Reguliere openingstijden voor 
alle winkels. 

 
Verbod op verkoop van alcohol 
vanaf 22.00 uur.

Kunst en cultuur

Musea en monumenten  
open.* 

 
Bioscopen, theaters en 
concertzalen open.*  
Max. 50 bezoekers per ruimte of 
max. 250 bezoekers als de 
capaciteit van de ruimte meer 
dan 1000 vaste zitplaatsen is.** 

 
Groepslessen bij kunst- en 
cultuurbeoefening toegestaan.*

Het Afvalbrengstation aan de 
Baanhoekweg is van maandag tot 
en met zaterdag open van 9.00 
tot 18.15 uur. Dat is langer dan u 
gewend was. 

De openingstijden zijn sinds 6 april 
aangepast. Het afvalbrengstation was 
altijd geopend tot 16.30 uur. Vooral op 
zaterdag merkt HVC drukte in de mid-

dag. Haasten is nu niet meer nodig. De 
ervaring leert dat het tussen 16.30 en 
18.15 uur een stuk minder druk is.

Meer weten?
Op hvcgroep.nl of in de afval-app van 
HVC vindt u meer informatie over het 
aanbieden van grof afval bij het afval-
brengstation. 

Afvalbrenstation 

open tot 18.15 uur

Einde lockdown, 
nog wel 
beperkingen
Steeds minder mensen zijn met 
corona besmet en liggen in het 
ziekenhuis. En het aantal mensen dat 
gevaccineerd wordt, stijgt hard. Op 5 
juni worden nog meer maatregelen 
losgelaten en gaat de derde stap van 
het openingsplan in. Restaurants, 
bioscopen, musea, bijna alles gaat 
weer onder voorwaarden open. Door 
ons aan de basisregels te houden, kan 
steeds meer! In de visual hieronder 
leest u meer over het openingsplan. 

Wist u dat u gemakkelijk op de 
hoogte kunt blijven over besluiten 
van de overheid die invloed heb-
ben op uw buurt? Met de e-mail 
service van over uw buurt krijgt u 
berichten over zaken als bouw-
plannen en regelgeving direct in 
uw mailbox. Op www.overuw-
buurt.overheid.nl staat hoe u zich 
hiervoor kunt aanmelden.

Blijf op de hoogte 

van berichten over 

uw buurt!

Officiele publicaties

Foto: HVC
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Het college heeft hiertoe besloten om-
dat het op dit moment nog steeds van 
het grootste belang is dat er voldoende 
afstand wordt gehouden om de kans op 
het overdragen van het COVID-19 virus 
te verkleinen.

Op vrijdagen en zaterdagen is veel 
(winkel)publiek in de binnenstad en 
met name in het marktgebied en 
aanlooproutes daarvan, te weten: het 
Statenplein en in de Sisarijs- of Saris-

gang, het Achterom vanaf het Bagijnhof 
tot Achterom nummer 1, de Vriese-
straat tussen de Lenghenstraat en de 
Sarisgang, de Kolfstraat en de Voorstraat 
Midden. Wanneer op genoemd plein en 
genoemde straten geen uitstallingen 
aanwezig zijn, kan de veilige afstand van 
1,5 meter door het winkelende publiek 
beter in acht worden genomen.

Het betreft een tijdelijk verbod. Het 
verbod is van kracht vanaf de dag na de 

bekendmaking van het besluit in het 
digitale gemeenteblad van Dordrecht en 
geldt tot 1 september 2021.

Het collegebesluit ligt tijdens de ope-
ningstijden ter inzage van 25 mei 2021 
tot 1 september 2021 in de centrale hal 
van het Stadskantoor, Spuiboulevard 
300 te Dordrecht.
Voor meer informatie over dit tijdelijke 
verbod kunt u contact opnemen met de 
heer A. van Tilborg, telefoon 14078.

Uitstallingen (vervolg)

Naam  Geboren Datum uitschrijving

Boratyński, L 18-06-1961 22-04-2021
Ścigacz, R 14-06-1966 28-04-2021
van Herpen, DJ 03-03-1985 22-04-2021
Jmaali, A 26-09-1991 29-04-2021
de Weerd, E 17-07-1985 22-04-2021

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.

Geef uw mening over de 18e 
wijziging van de APV

Het college van burgemeester en 
wethouders stelt een wijziging voor van 
de algemene plaatselijke verordening 
(APV). U kunt hierover uw mening 
geven tot maandag 28 juni 2021.

In de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning staan de regels en bepalingen 
waaraan de gemeente en u zich moe-
ten houden.

Voorgestelde wijzigingen
Er geldt al een rookverbod bij speel-
tuinen en scholen. Dit staat in artikel 
5:37 A van de APV. Dit verbod geldt in 
een zone van twee meter rondom de 
speeltuinen de scholen.

1. De omvang van die zone wordt 
verruimd naar 10 meter omdat een 
zone van 10 meter kan veel duidelijker 
worden aangegeven en een zone van 10 

meter kan beter als rookvrije zone wor-
den ervaren dan één van twee meter.
2. In de APV wordt ook opgenomen 
dat het college overheidsgebouwen 
kan aanwijzen waarom heen ook 
een rookvrije zone van 10 meter zal 
bestaan. Ook in die rookvrije zone is 
het verboden om te roken. We willen 
dit doen om de overheid het goede 
voorbeeld te geven op de weg naar een 
rookvrije generatie.

Meer informatie
Meer informatie over de voorgestel-
de wijzigingen in de APV vindt u op 
www.dordrecht.nl (inwoners, nieuws, 
nieuwsarchief 2021, mei).

De stukken ligt ook ter inzage in de hal 
van het Stadskantoor.

Geef uw mening
U kunt tot maandag 28 juni 2021 kunt 
u uw mening geven over de voorge-
stelde wijzigingen in de APV. Dit doet 

u door een brief met uw zienswijze 
(mening) te sturen naar: Het college 
van burgemeester en wethouders van 
Dordrecht, Versterking Bestuur & Or-
ganisatie, Afdeling Strategie & Control, 
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Het vervolg
Na afloop van de inspraakperiode 
maakt het college een eindverslag van 
alle zienswijzen (meningen) die zijn 
ontvangen. In het eindverslag staat een 
overzicht van de inspraakprocedure 
en een kort verslag van de ingediende 
zienswijzen. Er staat ook een reactie 
in van het college op de zienswijzen 
en eventuele aanpassingen die daaruit 
volgen.

Als u een zienswijze heeft ingediend, 
krijgt u dit eindverslag thuisgestuurd. 
Daarna stuurt het college het eindver-
slag en het wijzigingsvoorstel voor de 
APV naar de raad om hier verder over te 
beslissen.

Algemene plaatselijke verordening

Standplaatsvergunningen

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 26 mei 2021 een 
standplaatsvergunning verleend voor:

- het verkopen van voedingsartikelen 
(foodtruck) in de periode: elke maandag 
en woensdag, in het gehele jaar 2021, 
tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Stand-
plaats: Damplein 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.

Milieu

Kennisgeving ontvangst activitei-
tenbesluit milieubeheer 
Baanhoekweg 4 

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 Baan-
hoekweg 4 Dordrecht
Locatie: Baanhoekweg 4 te 
Dordrecht

Datum ontvangst: 3 mei 2021

Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-390714.

Indien daaraan behoefte bestaat kunt u, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen inwinnen bij de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (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.

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 
voorgevel dakvlak   
Locatie: Godetia 9 
Datum besluit: 25 mei 2021
 
Activiteit: Bouw  
Voor: Vergunningsplichtige kopersopties 
De Valk   
Locatie: Prof. Gunninglaan 1 
Datum besluit: 27 mei 2021
 
Activiteit: Bouw 
Voor: het realiseren van een dakopbouw   
Locatie: Van Ravesteyn-erf 196 
Datum besluit: 27 mei 2021
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 
Voor: het uitbreiden van de magazijn en 
het plaatsen van een overkapping   
Locatie: Jan Valsterweg 61 
Datum besluit: 27 mei 2021
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Monument
Voor: het realiseren van een 4-tal appar-
tementen in bestaand kantoorpand   
Locatie: Vest 72 
Datum besluit: 21 mei 2021

Activiteit: Bouw, Monument       
Voor: het vervangen van de dakramen   
Locatie: De Vereniging 20 
Datum besluit: 25 mei 2021
 
Activiteit: Kap      
Voor: het vellen of te doen vellen van 
één houtopstand (eik (Quercus)) in de 
achtertuin   
Locatie: Rozenhof 15 
Datum besluit: 21 mei 2021
          
Inzage 
De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren in 
te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 
KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 
770 85 85 kunt u een afspraak maken. 

Wegens de coronamaatregelen is het 
tijdelijk niet mogelijk om stukken in 
te zien op het stadskantoor. Voor het 
inzien van stukken kunt u telefonisch 
contact opnemen met de gemeente. 
Bereikbaar op 14 078. 

Bezwaar 
Tegen bovenstaande besluiten kan 
een belanghebbende op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 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 vellen of doen vellen van drie 
houtopstanden   
Locatie: Zernikestraat 35 
Datum besluit: 26 mei 2021
          
Verleende splitsingsvergunning  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend dat 
zij de volgende  splitsingsvergunning 
hebben verleend:    
    
Voor: het splitsen van het pand in 2 
appartementsrechten
Locatie: Nieuwstraat 26   
Datum besluit: 26 mei 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 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending aan de aanvrager 

Omgevingsvergunningen

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 Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.    

Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Dordrecht maken bekend dat zij 

besloten hebben de volgende aanvragen 
om omgevingsvergunning te verlengen 
met een beslistermijn van zes weken:   
   
Activiteit: Bouw 
Voor: het verzoek om wijziging van het 
bestemmingsplan naar woonfunctie 
Locatie: Lunenburg 15  
Datum besluit: 25 mei 2021 
   
Activiteit: Bouw 
Voor: het bouwen van een
tussenwoning 
Locatie: Troelstrahof kavel T3
Datum besluit: 21 mei 2021 
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Omgevingsvergunningen (vervolg)

Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, 
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Colofon

Activiteit: Bouw 
Voor: het realiseren van een terras-
overkapping/ zonnewering 
Locatie: Van der Kooghplaats 10  
Datum besluit: 21 mei 2021 
   
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 
Voor: het plaatsen van een dakopbouw 
Locatie: Slotemaker de Bruïnestraat 
30  
Datum besluit: 21 mei 2021 
   
Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg 
Voor: het bouwen van een nieuwe distri-
butiecentrum met kantoor 
Locatie: Oude Beerpoldersekade / 
Burgemeester van der Dussenstraat 
Datum besluit: 25 mei 2021 

Activiteit: Kap 
Voor: het vellen of te doen vellen van drie 
houtopstanden 
Locatie: Singel 200  
Datum besluit: 25 mei 2021 
   
Activiteit: Kap 
Voor: het vellen of te doen vellen van 
een houtopstand (één Italiaanse populier 
(Populus nigra Italica)) 
Locatie: Talmaweg 141  
Datum besluit: 25 mei 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 uitbreiden van een dakkapel, 
om een sta ruimte te realiseren in de 
badkamer  
Locatie: Wolbrandsstraat 43 
Datum ontvangst: 15 maart 2021

Activiteit: Kap 
Voor: het vellen of te doen vellen van een 
houtopstand  
Locatie: Kromhout 167 
Datum ontvangst: 17 maart 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 realiseren van een terras op 
niveau 1e verdieping  
Locatie: Boogaerdtstraat 5
Datum ontvangst: 17 mei 2021  

Activiteit: Bouw      
Voor: het bouwen van een woning  
Locatie: Grote Hondring kavel B8  
Datum ontvangst: 20 mei 2021  

Activiteit: Bouw      
Voor: het aanleggen van een kunstgras-
veld op het sportpark Krommedijk  
Locatie: Halmaheiraplein 8 
Datum ontvangst: 20 mei 2021  

Activiteit: Bouw      
Voor: het verlengen van de garage  

Locatie: Rembrandtlaan 7 
Datum ontvangst: 20 mei 2021  

Activiteit: Handelen in strijd met 
regels RO      
Voor: verzoek verlengen instandhou-
dingstermijn tijdelijk woongebouw voor 
noodopvang
Locatie: Oudendijk 69B 
Datum ontvangst: 17 mei 2021  

Activiteit: Bouw      
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
de woning
Locatie: Anna Paulownastraat 11 
Datum ontvangst: 25 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning
Locatie: Bankastraat 271 
Datum ontvangst: 26 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het bouwen van 10 bedrijfsunits 
met kantoor  
Locatie: Businesscenter Amstelwijck 
Datum ontvangst: 25 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
de woning
Locatie: Groenedijk 46 

Datum ontvangst: 26 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het realiseren van een badkamer  
Locatie: Kleine Spuistraat 2 A 
Datum ontvangst: 24 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning  
Locatie: Pearl Buck-erf 128 
Datum ontvangst: 26 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het plaatsen van een dakopbouw 
bij het pand  
Locatie: Rietveld-erf 57 
Datum ontvangst: 21 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het wijzigen van de kozijnen  
Locatie: Steegoversloot 30 / 
Doelstraat  
Datum ontvangst: 25 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het realiseren van een 
gevelverbouwing  
Locatie: Tafelberg 67 
Datum ontvangst: 26 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het plaatsen van een nokverhoging  

Locatie: Van Eedenstraat 8 
Datum ontvangst: 26 mei 2021

Activiteit: Bouw      
Voor: het plaatsen van een dakopbouw/
nokverhoging met dakkapel op de woning
Locatie: Vorensaterstraat 51 
Datum ontvangst: 21 mei 2021

Activiteit: Bouw, Werk of werkzaam-
heden uitvoeren      
Voor: het realiseren van een woning  
Locatie: Haringstraat 5 
Datum ontvangst: 23 mei 2021

Activiteit: Kap      
Voor: het vellen of doen vellen van een 
houtopstand  
Locatie: Van Eedenstraat 8 
Datum ontvangst: 26 mei 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, 
2 juni 2021


