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Dordtse ambtenaren
Boek over vijftien jaar funderingsherstel gemiddeld tevreden
Wethouder overhandigt eerste exemplaar

Wethouder Rinette Reynvaan heeft dinsdagmiddag in de Raedtskelder het
eerste exemplaar van het boek ‘Nieuwe palen onder Dordrecht’ uitgereikt.
Het boek blikt terug op vijftien jaar funderingsherstel in de stad.

Het eerste exemplaar van ‘Nieuwe palen
onder Dordrecht’ was voor Alain Mahieu.
Hij heeft zich destijds ingezet voor het
funderingsherstel van de woningen op
het Emmaplein en omgeving, het eerste

grote project. Ook was hij initiatief
nemer van het Platform Fundering.
Subsidieregeling
In de afgelopen vijftien jaar zijn ruim
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670 slechte funderingen van huizen
in Dordrecht met subsidie aangepakt.
Daarmee is Dordrecht een voorloper in
Nederland. De auteurs Wim van Wijk en
Gert van Engelen schreven in opdracht
van de gemeente een boekje over de
funderingsproblemen en de ingrijpende
gevolgen daarvan voor met name bewo
ners die met paalrot te maken kregen.
In ‘Nieuwe palen onder Dordrecht’ ko
men naast bewoners ook ambtenaren,
wethouders, mensen die de bewoners
begeleidden en medewerkers van
ingenieursbureaus over de ingewikkelde
problematiek aan het woord.
Congres
Donderdag 21 november vindt bij de
TU Delft een congres plaats over de
funderingsproblematiek. Initiatief
nemer is het Kenniscentrum Aanpak
Funderingsproblematiek (KCAF) van Ad
van Wensen. Wethouder Reynvaan
zal op dit congres vertellen hoe
Dordrecht de problemen heeft aan
gepakt.

Woensdag 20 november van 17.00 uur tot 20.00 uur

Inloopavond tarieven zakelijke
parkeervergunningen

Hebt u een zakelijke parkeervergunning? Wilt u uw zienswijze geven over
het voorgenomen besluit van het college om de zakelijke parkeertarieven te
wijzigen? Of hebt u vragen erover? Kom dan op woensdag 20 november tussen
17.00 uur en 20.00 uur naar de inloopavond in het Stadskantoor.

De inloopavond vindt plaats in vergader
kamer 3 (op de begane grond). U kunt
er uw vragen stellen aan de aanwezige
ambtenaren. U kunt uw zienswijze ook
schriftelijk achterlaten.
Vooraf aanmelden voor deze inloop
bijeenkomst is niet nodig.

Veranderingen
Om ondernemerschap in de binnenstad
te stimuleren, heeft het college het
voornemen de tarieven van de zakelijke
parkeervergunning te wijzigen door het
tarief van de eerste zakelijke vergun
ning fors te verlagen. Dit sluit aan bij de
wens van de gemeenteraad. Hiermee
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ontstaan twee soorten zakelijke vergun
ningen. De beperkte zakelijke vergun
ning vervalt en wordt onbeperkt. Voor
de eerste zakelijke vergunning wordt
331,20 euro per jaar betaald (dit was
663 euro) en voor de tweede 663 euro
(dit was 397,80 euro). Dit levert de
gemeente minder inkomsten op maar
pakt voor een grote groep gebruikers
voordelig uit.
Ondernemers die nu twee zakelijk
beperkte vergunningen afnemen,
gaan er financieel op achteruit. Daar
staat tegenover dat zij meer parkeer
tijd beschikbaar krijgen (van beperkt
naar onbeperkt). In aanloop naar de
digitalisering van het parkeren, zullen
de parkeervergunningen ook kenteken
gebonden worden (in plaats van op
bedrijfsnaam).
Terinzagelegging
Het besluit tot wijziging ligt tot en met
11 december 2013 ter inzage in de
Stadswinkel. U kunt het besluit ook
vanaf www.dordrecht.nl/inwoners/
verkeer-en-parkeren/parkeren downloa
den. Wilt u niet naar de bijeenkomst ko
men en toch reageren? Dan kunt u uw
zienswijze ook sturen naar de Gemeente
Dordrecht, ter attentie van mevrouw
E. Stehouwer, Postbus 8, 3300 AA in
Dordrecht.

De ambtenaren van de gemeente Dordrecht zijn over het algemeen tevreden
over hun werksituatie. Ze geven gemiddeld een 7,4. Daarmee zit Dordrecht
precies op het gemiddelde van dertig vergelijkbare gemeenten. Gemeente
secretaris Martien van der Kraan vindt de score nog niet hoog genoeg.
“De gemeente Dordrecht wil behoren tot de top-10 van gemeentelijke werk
gevers. Dat betekent dat er nog wel wat te verbeteren valt.”
In september is er een Medewerkers
Tevredenheids Onderzoek (MTO) uitge
voerd onder 789 Dordtse ambtenaren.
Opvallend veel mensen hebben de
vragenlijst ingevuld (ruim vier op de vijf).
De beste scores werden behaald op de
onderwerpen directe collega’s (7,7) en
werkzaamheden (7,4). De laagste score
was voor ontwikkelingsmogelijkheden
(6,2) en arbeidsomstandigheden (6,5).
Tweederde van de medewerkers vindt
de werkdruk goed, eenderde vindt deze
te hoog.
Bedrijven
Het onderzoek is gehouden in alle
gemeentelijke sectoren en bedrijven,
inclusief Dordrechts Museum en

 ssenhof. Een paar afdelingen scoren
E
duidelijk hoger of lager op tevredenheid van medewerkers. De algemene
tevredenheid is het laagst bij Toezicht
(5,9) en het hoogst bij het Sportbedrijf
(8,0).
Leidinggevenden
Opvallend is dat leidinggevenden zeer
tevreden zijn (8,5), terwijl er bij enkele
afdelingen juist kritische opmerkingen
zijn over de leidinggevenden. “Ook daar
moeten we met elkaar aan werken”,
concludeert Van der Kraan. “Naast lei
derschap zijn ook de ICT-voorzieningen
op de werkplek en mobiliteit van de
medewerker aandachtspunten die uit
dit onderzoek naar voren komen.”

Zaterdag 16 november

Intocht Sinterklaas
in Dordrecht
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Op zaterdag 16 november is het feest in de stad, dan wordt de intocht van Sin
terklaas gehouden. Sinterklaas en zijn Pieten arriveren ook dit jaar weer aan
de Kuipershaven/Wolwevershaven.
De goedheiligman zal naar verwachting
om 12.00 uur aankomen bij het Vlak.
Burgemeester Brok ontvangt Sint Nico
laas, waarna de Sint rond 12.45 uur op
zijn schimmel stapt voor de intocht door
de stad. De route loopt via de Nieuwe
Haven, Engelenburgerbrug, Grotekerks
buurt, Groenmarkt naar de Grote Markt.
Kijk voor een volledig programma
overzicht van alle activiteiten op
www.intochtdordrecht.nl.
Sinterklaashuis
Om 17.00 uur ontvangt Sinterklaas de
sleutels van het Sinterklaashuis, dat

net als vorig jaar is gevestigd aan de
Voorstraat 144. Na de intocht rust de
Sint uit, dan kan hij nog geen bezoek
ontvangen.
Het Sinterklaashuis is geopend van
19 november tot en met 4 december
(gesloten op maandagen). Kijk voor
informatie en openingstijden op
www.sinterklaashuis.nl.
Samen met alle kinderen en volwas
senen heten we Sint Nicolaas en
zijn Pieten van harte welkom in Dor
drecht. We maken er een feestelijke
intocht van.

Miljoenen bespaard op uitkeringskosten
De Drechtsteden hebben afgelopen jaren zo’n 9,5 miljoen euro bespaard op de
uitkeringen door intensieve begeleiding van mensen naar werk door Baan
brekend Drechtsteden, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Dienst
Drechtsteden en Randstad Groep Nederland.
Dat bleek uit de presentatie van regiobe
stuurder Bert van de Burgt tijdens het
bezoek van minister Asscher aan het
Arbeidsmarktevent Drechtsteden. Ver

tegenwoordigers vanuit ondernemers,
het Onderwijs en de Overheid spraken
daar met elkaar over de stand van de
arbeidsmarkt in de regio.

De kosten van Baanbrekend
Drechtsteden
Baanbrekend Drechtsteden kost jaarlijks
3,6 miljoen euro. Hiervan wordt 1,6 mil
joen euro geïnvesteerd in opleidingen
voor werkzoekenden en 300.000 euro
wordt besteed aan een resultaatafhan
kelijke fee aan Randstad. Een resultaat
afhankelijke fee wordt overigens ook

ingezet bij andere uitzendorganisaties
wanneer zij mee willen doen met Baan
brekend.
De resultaten van Baanbrekend
Drechtsteden
Vanaf de start in 2011 zijn 1.433 men
sen via Baanbrekend vanuit de bijstand
aan het werk gegaan. Jaarlijks stijgt het

aantal plaatsingen. Dit jaar zijn tot en
met september 471 mensen bemid
deld naar werk. De verwachting is eind
dit jaar de 600 te realiseren. Doordat
mensen aan het werk zijn gegaan, be
sparen we zo’n 9,5 miljoen euro op de
uitkeringskosten.
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Spreekuur wethouders

De wethouders hebben wekelijks

een spreekuur. Wilt u een van de

Feestelijk ontbijt
voor mantelzorgers

onderdelen van de portefeuille met

de betreffende wethouder bespreken,

Bewegen met Sint en Piet
tijdens het Sinterklaas
Beweegfeest

dan kunt u telefonisch een afspraak

maken. U hoort dan of het tijdstip

nog beschikbaar is en of uw onderwerp

zich leent voor een persoonlijk

gesprek.

P.H. (Piet) Sleeking

Wethouder Ruimtelijke ordening,

Vergunningverlening & Handha-

ving en Bestuurlijke vernieuwing

Portefeuille: Ruimtelijke ordening & bin

nenstad, vergunningverlening & hand

having (inclusief welstand en bouw- en

Wethouder Harry Wagemakers gaf afgelopen vrijdag tijdens het ontbijt voor mantel
zorgers het officiële starstein voor de Dag van de Mantelzorg. (Foto: Diana Henneken)

woningtoezicht), milieu en water, perso

neel en organisatie, huisvesting en ICT,

bestuurlijke vernieuwing en participatie,

mediabeleid en communicatie.

Telefoon: (078) 770 41 12

J. (Jasper) Mos

Wethouder Economische Zaken

en grondbedrijf, Cultuur en

Verkeer & Vervoer

Portefeuille: Economische zaken en

Grand café Khotinsky zat afgelopen vrijdagochtend bomvol met mantelzorgers. De mantelzorgers genoten van een feestelijk ontbijtbuffet. Dit ontbijt
kregen zij in het kader van de landelijke Dag van de Mantelzorg, als waarde
ring voor hun waardevolle inzet. Het ontbijt is de start van de ‘verwenweek‘,
die van 11 tot 15 november loopt.
Tijdens de verwenweek zijn er verschil
lende activiteiten voor mantelzorgers
waar zij kosteloos aan deel kunnen
nemen. Wethouder Wagemakers gaf
tijdens het ontbijt het officiële startsein
voor de verwenweek en de Dag van de
Mantelzorg.

toerisme, havenbedrijf, stadsmarkten,

bovenregionale R&E ontwikkeling,

verkeer en vervoer, externe veiligheid,

grondbedrijf, vastgoedbedrijf, cultuur,

monumentenzorg en archeologie.

Telefoon: (078) 770 41 13

E. (Bert) van de Burgt

Wethouder Onderwijs,

Werk en inkomen en Financiën

Portefeuille: Financiën en deelne

mingen, werk en inkomen, arbeids

marktbeleid, onderwijs en educatie,

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en

Essenhof.

Telefoon: (078) 770 41 14

H.P.A. (Harry) Wagemakers

Wethouder Zorg, Welzijn,

Jeugd,Duurzaamheid en Recreatie

Portefeuille: Zorg, welzijn en jeugd

(inclusief buurtwerk, maatschappelijke

opvang en individuele voorzieningen),

gezondheidszorg (inclusief oggz en ver-

slavingszorg), recreatie en energie,

afval en NMC Weizigt.

Telefoon: (078) 770 41 15

R.E.C. (Rinette)

Reynvaan-Jansen

Wethouder Wonen, Leefbaarheid

en Sport

Portefeuille: Wonen, stedelijke

vernieuwing, wijkgericht werken,

stadsbeheer en sport

Grote projecten: Herstructurering

Dordt West en Sportboulevard

Telefoon: (078) 770 41 16

Aandacht voor ondersteuning
De wethouder legt kort en krachtig uit
waarom een actie als deze belangrijk is:
“Mantelzorgers doen ontzettend goed
werk dat waardering verdient. Maar he
laas zie je dat mantelzorgers nog te vaak
klem lopen, omdat ze niet op tijd de
ondersteuning hebben gekregen die ze
nodig hebben. Aandacht voor mantel
zorgondersteuning, zoals respijtzorg en
logeermogelijkheden, is een belangrijk
punt. Dit ontbijt is zo’n moment dat ik

graag aangrijp om mantelzorgonder
steuning te promoten en mijn grote
waardering uit te spreken”.
Een overzicht van de verschillende
activiteiten voor mantelzorgers tijdens
de verwenweek vindt u op de website
van MEE Drechtsteden:
www.meedrechtsteden.nl.
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Foto: Ronald van den Heerik
Hebt u kinderen tussen twee en zes jaar oud die samen met Sint en Piet willen
beleven wat er op het gebied van sport en bewegen mogelijk is? Kom dan naar
het Sinterklaas Beweegfeest op zondag 24 november op Sportcomplex Crabbe
hof. Deelnemen kan in de ochtend of in de middag.
Beleven en bewegen, daar gaat het
om bij het beweegfeest! De sporthal
wordt omgetoverd tot een ‘Sint en Piet
belevingswereld’ met verschillende
‘beweegzones’ waar allerlei activiteiten
plaatsvinden. Zo kunnen de allerjong
sten proeven van het brede aanbod aan
sportieve activiteiten dat Dordrecht rijk.
Deelnemers kunnen klimmen en klau
teren over daken, dansen in de pieten
disco, kennismaken met verschillende
sporten in de pietensportzaal en in de
huiskamer en tuin kunnen ze leuke be
weegspelletjes spelen. Daarnaast kun
nen de kinderen in het kader van ‘Doe
ff Gezond’ in de keuken op een leuke

Kandidaten voor Dordtse jongerenonderscheiding
kunnen nu worden voorgedragen

Wie worden de nieuwe Dordtse
Beloften?
Kent u een Dordtse jongere die zich op een heel bijzondere manier inzet voor
de samenleving? Meld hem of haar dan aan voor de jongerenonderscheiding
‘De Dordtse Beloften’.
Dit ‘jongerenlintje’ is een speciaal
ontworpen gemeentelijke onderschei
ding en wordt eens per jaar uitgereikt
aan jongeren van 6 tot 21 jaar die een
bijzondere prestatie leveren voor ande
ren of voor de stad. Burgemeester drs.
A.A.M. Brok reikt per jaar maximaal vijf
lintjes uit in het Dordtse Stadhuis.
Wie verdient een lintje?
Een lintje verdien je niet zomaar. De
jongere moet er wel iets bijzonders
voor doen. Bijvoorbeeld hulp bieden
aan ouderen of zorgen voor iemand uit
de omgeving. Of een heel bijzondere
eenmalige prestatie voor de samen
leving hebben geleverd. Maar ook het
voorkomen van onrust tussen verschil
lende groepen, het bespreekbaar maken
van een moreel dilemma en een oplos
sing zoeken, kunnen redenen zijn om

een lintje te verdienen. De voorgedragen
persoon mag niet in aanraking zijn
geweest met politie of justitie.

genoeg tijd heeft om tot een goed be
sluit te komen. Vergeet niet te noemen
bij wie we jouw verhaal kunnen navra
gen. De aanmelding wordt vertrouwelijk
behandeld. Het voordrachtsformulier
is te downloaden via de gemeentelijke
website www.dordrecht.nl, zoek onder
‘jongerenlintje De Dordtse Beloften’.

manier aan de slag gaan met gezonde
voeding. Deelnemen aan het beweeg
festijn kan van 10.30 uur tot 12.00 uur,
of van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Het Sportbedrijf Dordrecht organiseert
het Sinterklaas Beweegfeest in samen
werking met lokale sportverenigingen.
Het feest is bedoeld voor kinderen van
twee tot en met zes jaar. Per kind dient
één ouder/begeleider mee te doen. De
deelnemersbijdrage is twee euro per
duo (ouder-kind).
Kijk voor meer informatie en inschrijving
op www.dordtsport.nl.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u
een formulier opvragen bij het Kabinet
van de Burgemeester, telefoon:
(078) 770 41 23.
Uitreiking
De burgemeester reikt de jongerenon
derscheiding uit op woensdag 23 april
2014 om 14.30 uur in het Stadhuis van
Dordrecht. Bij de uitreiking zijn familie
leden en vrienden van harte welkom.
De prijs bestaat uit een beeldje en een
medaille. Beide zijn ontworpen naar een
idee van leerlingen van het Da Vinci
College.

Criteria:
- het gaat om een Dordtse activiteit;
- de activiteiten of prestaties zijn in ieder
geval gestart of hebben plaatsgevon
den na april 2013;
- de persoon heeft geen banden met
de jury;
- de persoon woont in Dordrecht;
- de persoon is tussen de 6 en 21 jaar.
Insturen voor 1 maart 2014
Stuur een ingevuld voordrachtsformulier
met ‘vertrouwelijk’ erop naar: jongeren
onderscheiding, Kabinet van de Burge
meester, ter attentie van Anke Weltevre
de, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Doe
dit vóór 1 maart 2014, zodat de jury

Burgemeester Brok met de winnaars van de Dordtse Beloften 2013. (Foto: J. Rutte)
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Speciale zorgverzekering voor
minima in 2014 goedkoper

Hebt u een laag inkomen* en woont u in de Drechtsteden? Dan kunt u gebruik
maken van de speciale zorgverzekering IZA Cura Drechtsteden. Dit is een
uitgebreide zorgverzekering met ruime vergoedingen voor onder andere brillen,
tandartskosten en fysiotherapie.

De premie van deze verzekering is extra
laag omdat de gemeente eraan mee
betaalt. De premie is 113, 47 euro per
maand, dat is tien euro minder dan in
2013. Kinderen jonger dan achttien jaar
zijn gratis meeverzekerd.

Waarom deze zorgverzekering?
De Drechtsteden vinden het belangrijk
dat mensen met een laag inkomen (tot
110 procent van het minimuminkomen)
sociaal en maatschappelijk kunnen

meedoen. Om hen daarin (financieel)
te ondersteunen, zijn er verschillende
minimaregelingen. Zo zijn er vergoe
dingsregelingen voor de kosten van
maaltijden aan huis voor ouderen en
de kosten van peuter en kinderopvang,
het SMSkinderfonds om deelname aan
sport, muziek en schoolactiviteiten
mogelijk te maken en een vergoeding
voor het doen van vrijwilligerswerk.
Al deze regelingen staan open voor
iedereen met een laag inkomen. De

De IZA CURApromotiebus staat onder andere aanstaande zaterdag van 10.00 uur tot
16.00 uur op het pleintje aan het Achterom/Bagijnhof. (Foto: Sociale Dienst Drechtsteden)

zorgverzekering IZA Cura Drechtsteden
maakt ook deel uit van een pakket aan
minimaregelingen.
Behalve ruime vergoedingen biedt IZA
Cura Drechtsteden u meer voordelen: zo
worden rekeningen rechtstreeks naar de
verzekeraar gestuurd zodat u zelf niets
hoeft te betalen (behalve de wettelijke
eigen bijdragen en het eigen risico van
360 euro). Ook is de verzekering voor
iedereen met een laag inkomen toegan
kelijk, uw medische achtergrond speelt
geen rol.
Meer weten? Kom naar de IZA
Cura-bus
Wilt u meer weten over deze
verzekering? Kijk dan op
www.izacura.nl/drechtsteden of
www.gezondverzekerd.nl/drechtsteden.
Of kom naar de speciale IZA Curapro
motiebus, die de komende zes weken de
Drechtsteden bezoekt. De bus (zie ook
foto) staat aanstaande zaterdag, 16 no
vember, van 10.00 uur tot 16.00 uur op
het pleintje aan het Achterom/Bagijnhof
en op dinsdag 17 december van 13.00
uur tot 16.00 uur op het Admiraalsplein
in Dordrecht.
De standplaatsen in de andere gemeen
ten vindt u op www.izacura.nl/bus.
* kijk voor de exacte bedragen op
www.drechtstedenaanhetwerk.nl/
minima.

Verkeer
Het college van burgemeester en wet
houders heeft besloten tot het:
 aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de Van
Blanckenburgstraat ter hoogte van
huisnummer 42;
 aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Mauritsweg ter hoogte van huisnum
mer 44;
 aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Boris Pasternakerf ter hoogte van
huisnummer 263;
 aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op het
Dudokerf ter hoogte van huisnum
mer 120;
 opheffen van de gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats aan de

Dubbeldamseweg Zuid ter hoogte van
huisnummer 39.
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 be
zwaar maken bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen. U dient uw
bezwaarschrift te richten aan: het col
lege van burgemeester en wethouders,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Op grond van artikel 6:5 van de Al
gemene wet bestuursrecht moet het
bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder
moet het ten minste bevatten: uw naam
en adres, de datum, de omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt

College in de stad

en de reden van uw bezwaar.
Wilt u ook het telefoonnummer vermel
den waarop u overdag te bereiken bent?
Het indienen van een bezwaarschrift
houdt de werking van het besluit niet
tegen. In spoedeisende gevallen kunt u
de voorzieningenrechter van de Recht
bank Rotterdam, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam, verzoeken een voorlo
pige voorziening te treffen. U kunt het
verzoekschrift ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar
voor 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 van
160 euro aan griffierecht in rekening.

Afgelopen week ontbeten de burgemeester en wethouders met schoolkinden van
’t Zwanenjong. Dat gebeurde in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. Na aﬂoop
deelden de wethouders Piet sleeking en Bert van de Burgt een gezonde ‘snack’ uit.
(Foto: Martijn de Rijke)
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de komende dagen
de volgende externe activiteiten op de
agenda staan:
Bert van de Burgt
Vrijdag 15 november:
Opening vernieuwd Johan de Wittgymnasium
Het Johan de Wittgymnasium aan het
Oranjepark 11 in Dordrecht is grondig
verbouwd en dat wordt gevierd tijdens
een feestelijk middag en avondpro
gramma voor genodigden. De officiële
opening vindt plaats om 14.00 uur,
waarbij onder andere wethouder
Bert van de Burgt de genodigden zal
toespreken.
Piet Sleeking
Vrijdag 15 november:
Nieuwe straatnaamborden
De gemeente Dordrecht gaat honderd
straatnaamborden in de binnenstad

vervangen. De straatnaamborden
krijgen onderschriften met historische
informatie. De beide geschiedkundi
gen van de straatnaamcommissie heb
ben zich gebogen over de namenlijst.
Zij hebben deze voorzien van korte
maar verduidelijkende teksten. Na
de binnenstad zullen de borden in de
19e Eeuwse Schil worden vervangen.
Wethouder Piet Sleeking geeft het
startsein voor deze operatie door om
16.00 uur een straatnaambord op de
Kuipershaven, hoek Aardappelmarkt te
plaatsen.
Jasper Mos
Zaterdag 16 november:
Overhandigen sleutel
Sinterklaarhuis
Wethouder Jasper Mos overhandigt
op zaterdag 16 november om 17.00
uur de sleutel van het Sinterklaarhuis
(VoorstraatNoord 144) aan de Sint.

Paspoort
nodig?
Maak een
afspraak.

www.dordrecht.nl
Zo geregeld.

Algemene Plaatselijke Verordeningen
Horeca
Op grond van de Algemene Plaatse
lijke Verordening Dordrecht (APV) /
Drank en Horecawet heeft de burge
meester een Exploitatievergunning en/
of hebben burgemeester en wethouders
een Drank en Horecawet vergunning
verleend voor de exploitatie van:
 een restaurant aan de Oude Veerweg
1a (zaaknummer 1063673, datum
besluit 8 november 2013).

Evenementen, optochten,
onthefﬁngen en dergelijke
Er zijn vergunningen, verklaringen van
geen bezwaar of ontheffingen verleend
voor:
 een vuurwerkdemonstratie op 19
december 2013 aan de Schenkeldijk 1
(zaaknummer 661396, datum besluit
7 november 2013);
 de intocht van Sint Nicolaas op 16
november 2013 in de Binnenstad en
Crabbehof (zaaknummer 1076971,

datum 8 november 2013);
 een Kerstmarkt op 13, 14 en 15
december 2013 in de Grote Spui
straat (zaaknummer 1094044, datum
besluit 8 november 2013);
 de kerstijsbaan van 12 december 2013
tot en met 5 januari 2014 op het
Statenplein (zaaknummer 1096581,
datum besluit 8 november 2013).
Bezwaar
Als u het niet eens bent met boven

staande besluit(en), 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 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 omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de reden
van uw bezwaar. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst niet de werking
van het besluit waartegen het is gericht.
Indien daarvoor naar uw mening aanlei
ding bestaat, kunt u de voorzieningen
rechter van de rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam,
verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen.
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Waar vindt u wat?

Internet en Sociale Media
Informatie van de gemeente vindt u
op www.dordrecht.nl. Dordrecht heeft
ook een eigen Facebookpagina
www.facebook.com/gemeente.dordrecht
en Twitter account @gemdordrecht.
Telefoon
Het algemene telefoonnummer van de
gemeente is: 14 078
Klachten en meldingen
Voor klachten en vragen over onderhoud
aan de wegen, groenvoorziening, straat
verlichting en zo meer belt u de Wijklijn,
telefoonnummer 14 078, of meld uw
klacht via internet op www.dordrecht.nl/
antwoord.
Stadswinkel
Het adres van de gemeente: is Spuibou
levard 300
Openingstijden:
Met of zonder afspraak
maandag t/m woensdag:
8.30 – 17.00 uur
donderdag: 8.30 – 19.30 uur
vrijdag: 8.30 - 12.00 uur*
* Het afhalen van uw rijbewijs, paspoort
of identiteitskaart kan tot 17.00 uur.
Let op! Alleen op afspraak:
Omgevingsvergunning, APV-, naturali
satie- of optieaanvraag.
Een afspraak maken kan via internet:
www.dordrecht.nl/antwoord of
telefonisch op nummer: 14 078.
Via www.dordrecht.nl/antwoord kunt u
veel zaken direct regelen. Antwoord© is
zeven dagen in de week, 24 uur per dag
bereikbaar.
Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
www.socialedienstdrechtsteden.nl
Regionaal Archief Dordrecht/
Stadsarchief
Stek 13
www.regionaalarchiefdordrecht.nl
Griffie gemeenteraad
Spuiboulevard 300
www.dordrecht.nl/ris
Gemeentelijke begraafplaatsen
en crematorium De Essenhof
Nassauweg 200
www.essenhof.nl
Weizigt Natuur- en Milieucentrum
Van Baerleplantsoen 30
www.weizigtnmc.nl

Colofon
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
het gemeentebestuur van Dordrecht.
Redactie
Afdeling Communicatie
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, e-mail:
gemeentenieuws@dordrecht.nl
Eindredactie : Jarko De Witte van Leeuwen

Milieu
Kennisgeving
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht hebben besloten om aan de
firma Vinavo V.O.F., ten behoeve van
de inrichting gelegen aan de Spuiboulevard 97B te Dordrecht, in het belang
van de bescherming van het milieu
maatwerkvoorschriften op te leggen.
Het opleggen van maatwerkvoorschrif
ten gebeurt op grond van het bepaalde
in artikel 8:42 van de Wet milieubeheer
en het bepaalde in het “Activiteiten
besluit milieubeheer”.
De beschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen van 14 november 2013
tot en met 16 december 2013 ter in
zage in het Stadskantoor, Spuiboulevard
300 te Dordrecht.
De stukken kunnen worden ingezien
met of zonder afspraak:
-	maandag tot en met woensdag van
8.30 uur tot 17.00 uur;
-	donderdag van 8.30 uur tot 19.30 uur;
-	vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam
van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht bezwaar maken tegen

Ruimtelijke ordening
deze beschikking. Het maken van
bezwaar dient te geschieden door het
indienen van een bezwaarschrift gericht
aan de burgemeester en wethouders
van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dor
drecht. Een bezwaarschrift kan worden
ingediend gedurende een termijn van
zes weken na de datum van verzending
van deze beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden
ondertekend en dient in ieder geval het
volgende te bevatten: de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt, de
gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht kunt u een
verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening bij de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, Post
bus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het
verzoek tot het treffen van een voorlopi
ge voorziening moet worden gedaan bij
de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank
Rotterdam. Deze kan een voorlopige
voorziening treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist.
Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.

Omgevingsrecht

Ontwerp-uitwerkingsplan “Locatie
Zuidendijk 537” ter inzage
Overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens
de openingsuren het ontwerpuitwerkingsplan “locatie Zuidendijk
537” (NL.IMRO.0505.UP167Zuiden
dijk537-2001) met bijbehorende stuk
ken met ingang van 14 november 2013
gedurende zes weken voor iedereen ter
inzage in de hal van het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
Het uitwerkingsplan 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 planidentificatienum
mer.
Het uitwerkingsplan heeft betrekking op
het perceel Zuidendijk 537 aan de zuid
zijde van de Zuidendijk. Het plan betreft

Burgemeester en wethouders van
Dordrecht zijn voornemens om aan
dit verzoek uitvoering te geven. Bij de
beslissing wordt het belang van de be
scherming van het milieu afgewogen.
De vigerende vergunning bevat geen
voorschriften op grond waarvan het
verzoek moet worden afgewezen.
Het verzoek, de ontwerpbeschikking (het
ontwerp van het besluit zoals deze eruit
zal zien indien er geen zienswijzen en/of
adviezen worden ingebracht) en andere
ter zake zijnde stukken liggen van 14
november 2013 tot en met 27 decem
ber 2013 ter inzage in het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De
stukken kunnen worden ingezien met of
zonder afspraak:
-	maandag tot en met woensdag van
8.30 uur tot 17.00 uur;
-	donderdag van 8.30 uur tot 19.30 uur;
- vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Belanghebbenden kunnen gedurende
de termijn van de terinzagelegging (in
verband met Tweede Kerstdag tot en
met 27 december 2013) bij burgemees
ter en wethouders zienswijzen omtrent
het ontwerp naar voren brengen (adres:
Burgemeester en wethouders van Dor
drecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht).
Deze zienswijzen dienen bij voorkeur
schriftelijk te worden ingediend onder
vermelding van “zienswijze uitwerkings
plan locatie Zuidendijk 537”. Voor het
indienen van mondelinge zienswijzen
dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 19 de
cember 2013, een telefonische afspraak
te worden gemaakt, telefoon: (078)
770 49 01.

Standplaatsen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 6 november 2013
aan de heer S. de Haan een stand
plaatsvergunning verleend. Het gaat
om een standplaats ten behoeve van de
verkoop van noten en zuidvruchten.
Periode: Alle vrijdagen in 2013, dagelijks van 13.00 uur tot 18.00 uur,
op het Pearl Buck- erf te Dordrecht.
Ingevolge het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belangheb

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Op 31 juli 2013 is een verzoek ingevolge
de Wet algemene bepalingen omge
vingsrecht ingediend door Haan Oil
Storage B.V., om de vigerende vergun
ning d.d. 9 december 2005, voor de
inrichting gelegen aan de Wieldrechtseweg 35, 3316 BG te Dordrecht, in te
trekken.

naast handhaving van de oorspronke
lijke bebouwing tevens de bouw van vier
woningen op het achterterrein.

benden 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 ten minste: 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.

Een afspraak maken kan via het tele
foonnummer 14078, de naam van de
gemeente dient vervolgens te worden
ingesproken.
Zienswijzen
Binnen zes weken na aanvang van de
terinzagetermijn kunnen eventuele
zienswijzen tegen of adviezen over de
ontwerpbeschikking worden inge
diend bij de gemeente Dordrecht, p/a
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Ook
bestaat de mogelijkheid om mondeling
zienswijzen in te brengen. Hierna zullen
wij een definitief besluit opstellen waar
tegen belanghebbenden beroep kunnen
instellen. Voor het naar voren brengen
van mondelinge zienswijzen kan contact
worden opgenomen met de behande
lend ambtenaar, de heer P. Mesman, te
lefoon: (078) 770 85 85. Van mondeling
naar voren gebrachte zienswijzen wordt
een verslag gemaakt.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschik
king kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belangheb
bende is.
Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.

Veiligheid
Kennisgeving Besluit Risico Zware
Ongevallen 1999
Conclusies BRZO ‘99
Algemeen
Het op 19 juli 1999 in werking getre
den Besluit risico’s zware ongevallen
1999 (Brzo’99) is een uitvloeisel van
de herziening van de Europese Sevesorichtlijn. Het Brzo’99 stelt eisen aan
het veiligheidsbeleid van bedrijven die
op grote schaal met gevaarlijke stof
fen werken. De bedrijven moeten een
veiligheidsrapport opstellen. Daarin
moet worden vermeld hoe het bedrijf de
risico’s van het werken met gevaarlijke
stoffen beheerst.

Zuid, en namens burgemeester en wet
houders van de gemeente Dordrecht,
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
hebben dit veiligheidsrapport gecontro
leerd.

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht hebben als bevoegd gezag
ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht een veiligheidsrap
port ontvangen van: Transterminal
Dordrecht B.V., Kreekweg 11,
3316 BD te Dordrecht.

Inlichtingen
Voor informatie over de conclusies
en de procedure kunt u zich wenden
tot de heer P. Mesman van de Omge
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, tele
foon: (078) 770 85 85. Zaaknummer:
00094674.

De Inspectie SZW, Rijkswaterstaat ZuidHolland, Veiligheidsregio Zuid-Holland

Inzage
U kunt de overheidsconclusies en het
veiligheidsrapport met betrekking tot
bovengenoemd bedrijf van 14 november
2013 tot en met 12 december 2013
inzien:
- bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, van 8.30 uur tot 16.00 uur,
Noordendijk 250 te Dordrecht, tele
foon: (078) 770 85 85.

Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.
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Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben verleend:
Activiteit brandveilig gebruik
Voor: het in gebruik nemen of het
gebruiken van een bouwwerk als basis
school
Locatie: Driehoek 40 - 41
Datum besluit: 5 november 2013
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 bouwen
Voor: het verbouwen van het pand
Locatie: Bagijnhof 40
Datum besluit: 5 november 2013
Voor: het maken van een dakopbouw op
de aanbouw van de woning
Locatie: Maarten Harpertsz. Trompweg 2
Datum besluit: 7 november 2013
Voor: het versterken van een bestaande
damwandconstructie
Locatie: Donker Duyvisweg onge-

nummerd.
Datum besluit: 8 november 2013
Activiteit bouwen en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Voor: het aanbrengen van een reclame
voorziening
Locatie: Visstraat 14 - 16 en Voorstraat 294
Datum besluit: 5 november 2013
Activiteit bouwen en het
veranderen van een gemeentelijk
monument
Voor: het aanbrengen van een reclame
voorziening
Locatie: Noordendijk 148
Datum besluit: 8 november 2013
Omgevingsvergunningvrij project
Activiteit vellen van houtopstanden
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (populier)
Locatie: Noordendijk ongenummerd
Datum besluit: 4 november 2013
HUISVESTINGSVERORDENING
Burgemeester en wethouders van de ge
meente Dordrecht maken bekend dat zij
hebben besloten de volgende onttrek
kingsvergunning te verlenen:
Verleende onttrekkingsvergunning
Voor: het omzetten van de zelfstandige
woonruimte naar niet-zelfstandige
woonruimte
Locatie: Amazone 203
Datum besluit: 7 november 2013
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 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 indie
nen bij de president van de rechtbank
Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC
Dordrecht.
Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende
aanvragen om een omgevingsvergun
ning te verlengen met een beslistermijn
van zes weken:

Kennisgeving
Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo)
aanvraag omgevingsvergunning
Reguliere procedure
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
maken bekend dat zij op 5 november
2013 een aanvraag om een omgevings
vergunning ontvangen hebben van
DuPont de Nemours met de volgende
omschrijving: het plaatsen van een
nieuw refridge gebouw. De inrichting is
gelegen op de locatie Baanhoekweg
22 te Dordrecht
De aanvraag om omgevingsvergunning
bestaat uit de volgende activiteit:
-	Bouwen

Voor: het handelen met gevolg voor
beschermde monumenten
Locatie: Kromhout 149
Datum besluit: 6 november 2013
Voor: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Locatie: Bloys van Treslongstraat 72
Datum besluit: 6 november 2013
Voor: het intern verbouwen van de wo
ning en het vervangen van kozijnen
Locatie: Wijnbrug 5
Datum besluit: 7 november 2013
Voor: het bouwen van een pand, het
verbouwen van een bestaand pand en
het aanbrengen van een reclamevoor
ziening
Locatie: Grevelingenweg 21
Datum besluit: 8 november 2013

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen om een om
gevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing
is, hebben ontvangen:
Activiteit bouwen
Voor: het intern verbouwen van het
pand
Locatie: Drievriendenhof 16, 18, 21,
23, 25, 30, 36, 37, 37a
Datum ontvangst: 1 november 2013
Voor: het vervangen van de gevelvloer
en het hekwerk

Locatie: Admiraalsplein 401 tot en
met 456
Datum ontvangst: 5 november 2013
Activiteit vellen van houtopstanden
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Graveerstift 67
Datum ontvangst: 4 november 2013
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (één boom)
Locatie: Groenedijk ongenummerd ter hoogte van de kruising
Gevaertsweg
Datum ontvangst: 8 november 2013
Activiteit handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
Voor: het verzoek om wijziging gebruik
van het bestemmingsplan
Locatie: Voorstraat 431B
Datum ontvangst: 1 november 2013
HUISVESTINGSVERORDENING
Ingekomen aanvragen om een
onttrekkingsvergunning
Voor: het omzetten van zelfstandige
in onzelfstandige woonruimte (ten
behoeve van kamerverhuur)
Locatie: Dubbeldamseweg Noord 28
Datum ontvangst: 7 november 2013
Voor: het omzetten van zelfstandige
in onzelfstandige woonruimte (ten
behoeve van kamerverhuur)
Locatie: Sint Jorisweg 22
Datum ontvangst: 8 november 2013
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en meldingen,
13 november 2013

