
INSPRAAKPROCEDURE VOOR DE VERORDENING TOT WIJZIGING VAN 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DORDRECHT, 19e WIJZIGING 

Onderwerp 

Inspraak op de concept tekst van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 

(APV) Dordrecht, 19e wijziging. 

  

Doel 

ingezetenen en niet-ingezetenen die belanghebbenden zijn in de gelegenheid stellen hun zienswijzen 

kenbaar te maken op de concept tekst van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening (APV) Dordrecht, 19e wijziging. 

  

Subject van de inspraak 

Op grond van Artikel 10 van de Participatie- en inspraakverordening wordt inspraak verleend aan inge- 

zetenen en niet-ingezetenen die belanghebbenden zijn. 

  

Hoe zal inspraak plaatsvinden 

Gedurende de periode van zaterdag 13 november 2021 tot vrijdag 31 december 2021 kan een zienswijze 

schriftelijk worden ingediend. 

Het adres: 

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht 

Versterking Bestuur & Organisatie 

Afdeling Strategie & Control 

Postbus 8 

3300 AA DORDRECHT 

  

Waar kunt u de tekst van de 19e wijziging van de APV vinden? 

Het voorstel ligt gedurende de zojuist vermelde periode ter inzage in de hal van het Stadskantoor, 

Spuiboulevard 300 te Dordrecht. 

U kunt het voorstel tot wijziging van de APV, 19e wijziging ook downloaden via www.dordrecht.nl, in 

de rubriek "Nieuws". 

  

Eindverslag 

Ter afronding van de inspraak maakt het college een eindverslag op. 

Het eindverslag bevat: 

a. een overzicht van de gevolgde procedure; 

b. een korte, zakelijke weergave van de binnengekomen zienswijzen; 

c. een reactie op de zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten 

het college zal worden voorgesteld al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen over te 

gaan. 

  

Het college brengt het eindverslag gelijktijdig met het ter vaststelling aanbieden van de APV-wijziging 

ter kennis van de raad. 

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, zal een kopie van dit verslag worden toegestuurd. 

  

Wat houdt de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) Dordrecht, 

19e wijziging in? 

1. Er wordt een fout in de tekst hersteld (wijzigingsartikel A) 

2. De Drank- en horecawet is op juli 2021 vervangen door de Alcoholwet. In de tekst van de 

a. APV wordt op diverse plaatsen de Drank- en horecawet genoemd. Op die plaatsen komt nu de 

Alcoholwet te staan. (wijzigingsartikel B) 

3. Artikel 2:26 wordt aangepast en er komt een nieuw artikel 2:50 A. De reden hiervoor is om intimi- 

derend gedrag/uiterlijk van leden van verboden motorclubs tegen te gaan. (wijzigingsartikelen C 

en D) 

4. Het artikel 2:79 over woonoverlast wordt aangescherpt om succesvoller hiertegen te kunnen op- 

treden. (wijzigingsartikel E) 

5. Bedrijven die deelvoertuigen willen verhuren, zoals fietsen en e-scooters, hebben straks een 

vergunning nodig om dit in Dordrecht te kunnen doen. (wijzigingsartikel F) 
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6. Tenslotte mag straks elke politieambtenaar die in de stad ingezet worden, toezicht houden in 

Dordrecht. Tot nu toe mochten alleen de politieambtenaren van de eenheid Rotterdam dat doen. 

(wijzigingsartikel G) 
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