
 
 
 

Algemene Plaatselijke Verordening 
 
Ingediende aanvragen  
Datum ontvangst Adres Omschrijving Datum activiteit 
3 december 2020 Diverse straten Sliedrecht Collecteren Nationaal Fonds Kinderhulp 19 tot en met 24 april 

2021 
7 december 2020 Havenstraat Bevolkingsonderzoek maart tot en met juli 

2021 
 
Omgevingsvergunning  
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure 
Datum ontvangst Adres Omschrijving Activiteit 
3 december 2020 Leeuweriksingel 6 Het plaatsen van een dakopbouw Bouwen 
4 december 2020 Scheldelaan 15 Het realiseren van een tijdelijk klaslokaal Bouwen 
4 december 2020 Craijensteijn Kappen van 24 bomen ten behoeve van project 

fietsveilige verbinding langs de Craijensteijn 
Kappen 

7 december 2020 Prickwaert 140 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning 

Bouwen 

9 december 2020 Vogelbuurt Zuid Het kappen van drie bomen Kappen 
10 december 2020 Diverse locaties Sliedrecht Het onderhoud/kappen van zeven bomen Kappen 
    
 
Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure 
Datum verleend Adres Omschrijving Activiteit 
9 december 2020 Baanhoek 73 Het kappen van een boom  Kappen 
11 december 2020 Simon Stevinstraat 13 Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 

van de woning 
Bouwen 

11 december 2020 Fazantplein 3 Het wijzigen van de entree van de winkelpanden Bouwen 
    
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en 
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en 
wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team 
B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
 
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken: 
- Aanvraag kapvergunning, Albrechtplein 43 

 
 


