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Wethouder Hans Tanis: “Huishoudboekje op orde is goed nieuws voor
Sliedrecht en volgend college”

Financieel perspectief gemeente Sliedrecht
blijft goed; lasten blijven laag
De gemeente Sliedrecht staat er financieel nog steeds goed voor. Dat
blijkt uit de Kadernota 2018 en de jaarrekening 2016. Ook in het laatste
jaar van de bestuursperiode van dit college blijven de lasten voor inwoners laag. Er is financiële ruimte voor nieuwe plannen en het nieuwe
college dat in 2018 aantreedt, kan van start gaan met de financiën op
orde.
Kadernota 2018
In 2018 wordt een sluitende begroting verwacht, in de jaren daarna is
er sprake van een oplopend financieel overschot. Dat blijkt uit de Kadernota 2018 die vorige week naar
de gemeenteraad is verstuurd.
Toch was een sluitend financieel
plaatje voor 2018 geen vanzelfsprekendheid. Wethouder Hans
Tanis (Financiën): “We verwachten
een aantal financiële tegenvallers
door ontwikkelingen bij Drechtwerk en de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden. Zo zijn
er meer bijstandsgerechtigden
dan verwacht. Ook zijn er onontkoombare ontwikkelingen die geld
kosten, wat we niet eerder hadden
voorzien.
De Kadernota beschrijft een aantal
trends en ontwikkelingen die
invloed zullen gaan hebben op
Sliedrecht. Op gebied van wonen,

sociale samenhang, bereikbaarheid & mobiliteit en duurzaamheid.
Maar ook op financieel gebied zijn
er ontwikkelingen en onzekerheden die daadwerkelijk invloed kunnen gaan hebben op de financiële
positie van Sliedrecht, zoals de
afschaffing van precariobelasting.
Jaarrekening 2016
De jaarrekening over het jaar 2016
van de gemeente Sliedrecht laat
een positief resultaat zien van 2,9
miljoen euro. Het overschot is te
danken aan een serie eenmalige
meevallers, vooral binnen het
sociale domein. De gemeenteraad
moet de jaarrekening vaststellen
en bepalen wat er met het overschot gebeurt. Wethouder Hans
Tanis (Financiën) is tevreden met
opnieuw een positief financieel resultaat: “Net als in de voorgaande
jaren laten we zien dat we onze
zaken financieel op orde hebben.

Tegelijkertijd investeren we fors in
de leefbaarheid en de uitstraling
van Sliedrecht. De gemeenteraad
heeft belangrijke besluiten genomen op thema’s binnen het sociaal
domein, zoals de bibliotheekvisie,
de sociale visie en het jeugdwelzijnsbeleid. Dat geldt ook voor grote projecten als het Burgemeester
Winklerplein, de locatie Lanser
aan de Rivierdijk en sporthal ‘De
Basis’ in Benedenveer waar hard
aan gewerkt wordt. De Dijkvisie is
vastgesteld, waarmee we dit jaar
kunnen starten met het mooier maken van ons dijklint. Er is gewerkt
aan het Verkeers- en Mobiliteitsplan, waarbij we beginnen met het
oplossen van verkeersknelpunten.
De gemeenteraad heeft geld
vrijgemaakt om alle speelplekken
in Sliedrecht op te knappen. En
om Sliedrecht economisch verder
vooruit te brengen is een economische agenda en een marketingplan opgesteld. Allemaal plannen
en projecten die in de jaren 2017
en verder uitgevoerd worden.”
De gemeenteraad bespreekt de
Kadernota 2018 en de jaarrekening 2016 op dinsdag 27 juni a.s.

#Mooisliedrecht
Social media van de week
Instagram: @boswachterthomas Zomerplaatje! Zo
gaat dat in de #Biesbosch #ditisrijnmond #dordrecht
#sliedrecht #mooisliedrecht
#Drimmelen #werkendam #altena #natuurfotografie
# #holland #delta

Opening speeltuin De Valkhof

Op maandag 12 juni opende wethouder Aldrik Dijkstra samen met veel kinderen de speeltuin aan de Valkhof.
Onder toeziend oog van ruim honderd kinderen met hun ouders en aftellend van tien naar nul, maakten ze met
elkaar de strikken los. Hierna begonnen de kinderen gelijk enthousiast met spelen. Buurthuis ‘het Vogelnestje’
zorgde voor drinken en wat lekkers.
Wethouder Aldrik Dijkstra: “Geweldig om te zien, zoveel kinderen en overal blije gezichten! Dit is toch waar we
het voor doen als college.”

Twitter:
@gertjanlinden Dit is ook
#mooisliedrecht jachthaven Sliedrecht

Camera in Beeld
Namens Frank Ruitenberg, Operationeel Expert Wijkagent
Camera in beeld is een landelijk
systeem, waarbij alle (particuliere
en overheids-) camera’s met zicht
op de openbare weg op een kaart
worden vermeld. Zo heeft de politie
overzicht van welke camera’s waar
hangen en waar zij opnames van
maken. Ook de registratie van uw
camera is hierbij van groot belang.
Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en
goederen. Ook steeds meer particulieren beveiligen hun eigendommen
met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd
zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd
‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie dus nog sneller zien
waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich
camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor
kunnen daders sneller worden gepakt.
Meld uw camera aan!
Het verzoek van de politie is of particulieren en/of ondernemers hun
camera willen aanmelden via www.politie.nl/cib.

Vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184!
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Extra openingstijden voor de zomervakantie

Gemeentewinkel vier zaterdagochtenden open
• Nederlands paspoort
• Nederlandse Identiteitskaart
• Rijbewijs
• Uittreksel / afschrift (kan ook
digitaal)
• Adreswijziging (kan ook digitaal)
• Ophalen van uw documenten

Maak een afspraak
Om lang wachten te voorkomen,
maakt u een afspraak via
www.sliedrecht.nl of belt u naar de
gemeente via telefoonnummer
14 0184.

Elk jaar is het voor de start van de zomervakantie druk in de Gemeentewinkel. Veel inwoners komen in deze periode naar de gemeente om
paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen. Om bezoekers tijdens
de drukte tegemoet te komen, is de Gemeentewinkel extra geopend op
vier zaterdagochtenden.

Op zaterdag 17 juni, 24 juni,
1 juli en 8 juli is iedereen welkom
van 9.00 uur tot 12.00 uur in het
gemeentekantoor. U bent op deze
zaterdagen welkom voor het aanvragen van:

12,5 jarig bestaan Drechtraad

Drechtsteden blij met miljoenen-investering

UIT B&W

provincie voor aanpak duurste file

Kids & Koffie!

De Provincie Zuid-Holland wil 30 miljoen euro investeren in het verbeteren van de doorstroming op de A15. Twee miljoen daarvan gaat al naar
de extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft voor de aanpak van de hele A15 200 miljoen
gereserveerd, op voorwaarde dat de regio ook financieel bijdraagt. De
provincie maakt daar met deze investering ook echt werk van.

Kent u Kids & Koffie al?
Kids & Koffie wordt elke
maandag georganiseerd
door enthousiaste vrijwilligers in NME-centrum
‘De Hooischuur’. Hier komen
moeders én vaders bij elkaar,
om met elkaar te praten over
bijvoorbeeld opvoeding.
Ook is het goed voor de
ontwikkeling van hun sociale
netwerk. Tegelijkertijd hebben
ook de kinderen een gezellige
en leerzame ochtend!

Op een speciale bijeenkomst dinsdag 6 juni in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam werd in het bijzijn van demissionair minister Ronald
Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), voorzitter Peter van
der Velden van de Drechtraad en de Drechtsteden en professor Marcel
Boogers stilgestaan bij het jubileum van de bestuurlijke samenwerking in
de regio Drechtsteden.

Gemeente, onderwijs en zorgpartners
verlengen samenwerking met betrekking
tot taalonderwijs

Minister Ronald Plasterk: ‘U bent uw tijd vooruit geweest. U heeft voor uw
eigen gebied een oplossing gezocht, die hier past’

‘Van Afval naar Grondstof’

Glas in ’t bakkie! 100% herbruikbaar, 100% in de glasbak
Wat is afval? Het lijkt een simpele
vraag. Toch is het lastig om een
duidelijke definitie te geven. In de
Van Dale staat: afval is alles ‘dat
na bewerking als nutteloze rest
overblijft’. Maar eigenlijk klopt die
definitie niet meer. Afval is geen
nutteloze rest. Juist niet! We spreken tegenwoordig over afval als grondstof voor nieuwe producten.
Hoe dat werkt bij verschillende soorten afval, lichten we de komende weken in deze rubriek toe. Dit keer hebben we het over glas.
Van elke kilo glasscherven uit de glasbak wordt weer een kilo nieuw
glas gemaakt. Uw glas inleveren loont dus de moeite! U kunt uw
glas in de speciale glascontainers doen die op verschillende locaties
staan.
Met restjes en deksel in de glasbak
Sinds kort mag u de deksel of dop op de pot of fles laten zitten. Ook
hoeft u het glas niet meer om te spoelen voordat u het in de glasbak
doet. Door de deksels erop te laten worden nare luchtjes voorkomen
en is het daardoor gemakkelijker om ‘glas in ’t bakkie’ te gooien. Zo
houden we het milieu goed met elkaar!
Meer informatie over afval(inzameling) op sliedrecht.afvalinfo.nl.

Van voor naar achter en van links naar rechts: mevr. Beke-Huiskes (Stichting OPOPS), mevr. Visser-Schlieker (gemeente Sliedrecht), dhr. Dunsbergen (VCOS), mevr. Van der Linden (Wasko) en mevr. Vromans (Rivas)
Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst VVE Sliedrecht is de samenwerking verlengd om de kwaliteit en duurzaamheid
van het voor- en vroegschoolse aanbod te kunnen blijven garanderen
binnen de gemeente Sliedrecht.

Sloop ‘locatie Lanser’ na de zomer;
start verkoop eerste kwartaal 2018
Na de zomer start de sloop
van de huidige panden
op de ‘locatie Lanser’
aan de Rivierdijk-West.
De verwachting is dat de
verkoop van de elf eengezinswoningen in het eerste
kwartaal van 2018 van
start gaat. De bouw start
als zeventig procent is verkocht. Omwonenden zijn
hierover woensdagmiddag
per brief geïnformeerd.

Zo’n sociaal netwerk is
erg belangrijk en dit is een
mooi voorbeeld van hoe je
dat sociale netwerk op kan
bouwen. Daarom heb ik Kids
& Koffie aangedragen bij het
ministerie van VWS en de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), als goed
voorbeeld waar andere
gemeenten weer van kunnen
leren. Afgelopen maandag
zijn we langs geweest om
een video te maken, die
we gaan insturen. Ik ben
trots op de vrijwilligers die
Kids & Koffie iedere week
organiseren en nu dus
ook andere vrijwilligers in
Nederland gaan inspireren.
We laten hiermee aan de rest
van het land zien: zó doen
wij dat in Sliedrecht!
Kids & Koffie vindt elke
maandagmorgen plaats in
NME-centrum ‘De Hooizolder’.
Meer informatie is te vinden
op de Facebook-pagina ‘Kids
& Koffie Sliedrecht’.
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Informatieavond herinrichting
Gratis startersdag voor
(pre)starters en jonge ondernemers Kerkbuurt-west/Molendijk-oost
Donderdag 22 juni 2017 is in de
aula van de Waerthove (Kerkbuurt
200) een informatieavond over
het groot onderhoud aan de Kerkbuurt-west en Molendijk-oost. U
bent welkom van 19.00 uur tot
20:30 uur.
Op donderdag 15 juni 2017 organiseert Startersdagen.com in samenwerking met Rabobank Drechtsteden, Rabobank Merwestroom en de Drechtstedengemeenten de gratis startersdag Drechtsteden in het Cultureel
Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. Deze bevat veel informatie en
kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud.

Kerkbuurt-west/Molendijk-oost
staat al even op de planning voor
groot onderhoud. Op 24 november
2016 is er een presentatieavond
gehouden om u te informeren over
de plannen van de gemeente.

Het officiële programma start om 18.45 uur. Iedereen is welkom vanaf
17.30 uur voor een optioneel broodjesbuffet. Deelnemen aan de startersdag is geheel gratis. De kosten voor het broodjesbuffet bedragen
€ 9,50 per persoon. Aanmelden kan via www.startersdagen.com/Drechtsteden2017. Hier staat ook meer informatie over de avond, de standhouders, de seminars en sprekers tijdens het evenement.

Nu de herinrichting van de Kerkbuurt concreter wordt, willen wij u
de gelegenheid geven de verder
uitgewerkte plannen te bekijken

Stichting Creatief Centrum
Sliedrecht mogelijk door lokale
ondersteuning

Foto’s door Studio Suus
Stichting Creatief Centrum Sliedrecht (SCCS) is ontstaan uit het creatieve brein van de Sliedrechtse kunstenaar Johan Huijzer. De stichting
is een non-profit organisatie en kan niet bestaan zonder sponsoring en
vrijwilligers. Een aantal betrokken ondernemers steunen op dit moment
de stichting door aanbod van gratis materiaal en arbeidsuren.
Met het materiaal en de diensten wordt het centrum verder opgebouwd
en ingericht. Met giften kan het centrum de doelstelling nastreven en op
deze manier kan het centrum groeien naar een ontmoetingsplek die voor
iedereen toegankelijk is, jong, oud, arm of rijk.

en vragen te stellen. Uiteraard
horen we dan graag uw mening en

krijgt u de gelegenheid om mee te
denken.

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Sliedrecht maakt
bekend dat zij in het kader van
de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn
een omgevingsvergunning aan
IHC Merwede B.V. te verlenen.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 25
januari 2017. De aanvraag is ingediend voor de gehele inrichting
in verband met het veranderen
en wijzigen van de inrichting. De
verandering betreft een proefhei-installatie ten behoeve van het
testen van hydraulische heihamers. De inrichting is gelegen aan
de Molendijk 94 te Sliedrecht.
De ontwerpbeschikking en andere
ter zake zijnde stukken liggen van
14 juni t/m 26 juli 2017 ter inzage:
- in de publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht, van
9:00 uur - 15:00 uur, Industrieweg
11, algemeen tel. nr. 140184;

- digitaal via de website van de
gemeente Sliedrecht
(www.sliedrecht.nl)
Inloopavond 19 juni a.s. in het
Baggermuseum
Op maandagavond 19 juni vanaf
18.00 – 21.00 uur wordt een
inloopavond georganiseerd in
het Baggermuseum, Molendijk
204. Hier kunnen vragen gesteld
worden aan de deskundigen over
o.a. geluid en trillingen. Verder zijn
IHC en de gemeente Sliedrecht
aanwezig om overige vragen te
beantwoorden. U bent van harte
welkom hierbij aanwezig te zijn.
Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes
weken schriftelijke of mondelinge
zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Sliedrecht, namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus

550, 3300 AN Dordrecht. Hierna
zullen wij een definitief besluit
opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Voor het naar voren brengen van
mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met
mevrouw O.F. Purperhart, telnr.
078 - 770 8585.
Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een
verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Deze kennisgeving staat ook op
www.sliedrecht.nl.

Wegafzetting hoofdweg Prickwaert

De volgende ondernemers steunen het SCCS door:
- DD Reclame: reclame uitingen zoals borden voor buiten en folie reclame
op de ramen
- Hovenier Klamer: een ontwerp voor een terras/tuin in de binnen patio
(het werk zal mede door hulp van vrijwilligers worden uitgevoerd)
- De Groot&Schagen: gratis alle stenen, zand en materiaal voor het terras
- De heer van Geest van de Jumbo: steunt acties met bijvoorbeeld chips
en drinken voor de kinderen
- Electro Netten: de koffieautomaat en kabels
- Van Hensbergen: het keukengerei
- Bouwbedrijf Visser: hout en materialen voor de bar
- Travelsmaker Gert Jan van Ravenswaaij: grond voor tuin op terras
- RVM Kunststoffen Jan Visser: RVS regengoot voor het terras

In verband met herstratingswerkzaamheden is de hoofdweg
Prickwaert in drie fases afgesloten voor al het verkeer:

Verkeersbesluit

Werkzaamheden trottoirs Stationsweg

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:
- Het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij
Frans Halsstraat 56.
De officiële bekendmaking is na te lezen op
www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende
een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit
in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht. Het besluit met
de daarbij behorende stukken ligt ter inzage in de hal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Maandag 12 juni 2017 zijn de werkzaamheden aan de trottoirs van de Stationsweg tussen de rotonde Thorbeckelaan/Deltalaan en het Stationsplein gestart.
De trottoirs worden herbestraat en inritten aangelegd.

Fase 1: van maandag 12 tot vrijdag 16 juni
De Prickwaert 2 t/m 32 en 1 t/m 49 zijn te bereiken via de normale
route. Alle andere woningen zijn te bereiken via de noodstraat
route Werensteijn. Volg P.
Fase 2: van vrijdag 16 tot en met vrijdag 30 juni.
Fase 3: van vrijdag 30 juni tot en met vrijdag 21 juli.
In fase 2 en 3 zijn de woningen het best te bereiken via de noodstraat route Werensteijn. Volg P.

Tussen 09.00 uur en 16.00 uur wordt één rijbaan over een lengte van ca. 40
meter afgezet, zodat de aannemer daar efficiënt en veilig kan werken. Met
verkeerslichten wordt gedurende bovengenoemde tijden het verkeer geregeld.
Buiten deze tijden zijn beide rijbanen beschikbaar.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Verheij Infra BV
uit Sliedrecht en duren circa vijf weken. Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden
enig ongemak met zich meebrengen. Hiervoor graag uw begrip.
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Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

2 juni 2017

Prisma 101

Het plaatsen van een voorportaal bij de bestaande kraam

Bouwen

3 juni 2017

Roerdompstraat 5

Het plaatsen van een dakkapel en het bouwen van een dakopbouw

Bouwen

5 juni 2017

Rondo 100

Het plaatsen van een luifel aan de zijkant van de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 juni 2017

Sportlaan 151-201

Het samenvoegen van twee bedrijfspanden d.m.v. een nieuwbouw verbindingsgebouw

Bouwen

9 juni 2017

Benedenveer

Het oprichten van 30 woningen

Bouwen; In strijd met bestemmingsplan; in-/rit

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:
- Het bouwen van een schuur en veranda aan de achterzijde van de woning aan de Rivierdijk 24

Algemene Plaatselijke Verordening Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 juni 2017

Diverse straten

Collectevergunning Oranje Fonds

22 t/m 26 mei 2018

2 juni 2017

Oude uitbreiding Sliedrecht

Winterfair out of the door

24 november 2017

1 juni 2017

Burgemeester Feitsmapark 1

Zomeravondconcerten

2/9/16 juni 2017

1 juni 2017

Dr. Langeveldplein 28

Terras op eigen terrein (de Bios) tijdelijk voor Baggerfestival

30 juni en 1 juli 2017

6 juni 2017

Burg. Drijberplein

Opening speeltuin

21 juni 2017

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

6 juni 2017

Dr. Langeveldplein

Kerkdienst in de open lucht

2 juli 2017

Verleende vergunning voor een evenement
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

1 juni 2017

Diverse straten

Avondvierdaagse

13 t/m 16 juni 2017

6 juni 2017

Scarlattiestraat

Straatfeest

23 juni 2017

6 juni 2017

Sliedrecht Sport Volleybal

Tentenkamp

23/24 juni 2017

6 juni 2017

Diverse straten

Baggerfestival

30 juni en 1 juli 2017

Verleende ontheffing Drank- en Horecawet
Datum verleend

Adres

Omschrijving activiteit

Datum activiteit

6 juni 2017

Diverse straten

Baggerfestival

30 juni en 1 juli 2017

Verleende vergunningen Collectes
Datum verleend

Adres

Omschrijving activiteit

Datum activiteit

8 juni 2017

Diverse straten

Collecte Oranjefonds 2018

22 t/m 26 mei 2018

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Colofon
Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Publiekshal/frontoffice
Ma, di, vrij: 09.00 - 12.00 uur
Wo en do: 14.00 - 19.30 uur

Kantoren/backoffice
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)
E-mail gemeente@sliedrecht.nl
Website www.sliedrecht.nl
WhatsApp 06-3643 2597
Twitter @sliedrechtgem
Facebook.com/gemeentesliedrecht
Milieupark
Lelystraat 111
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur
Informatie over afval en afvalinzameling:
Sliedrecht.afvalinfo.nl

Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht op de
Servicelijn via www.sliedrecht.nl

Brandweer Sliedrecht
Middeldiepstraat 44
3361 VT Sliedrecht
(088) 63 65 640

Storingsnummer openbare ruimte
(0184) 495 910

Bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmakingen van algemene verbindende voorschriften worden
vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt via
officiëlebekendmakingen.nl

Alleen buiten kantooruren
Milieuklachtennummer
(0888) 333 555
Voor o.a. klachten over
geluidsoverlast en milieumeldingen
(24 uur per dag bereikbaar)

Zienswijzen
Tegen plannen in proceduren kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen. Schriftelijk zienswijzen kunnen

worden toegezonden aan het
college van B&W:
Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Voor mondelinge zienswijzen dient u contact op te nemen met de desbetreffende
afdeling.
Bezwaarschriften
Tegen verleende of geweigerde vergunningen kan door belanghebbenden
bezwaar worden ingediend bij het college
van B&W, binnen zes weken na de dag
van verzending. Voor informatie over
de gemeentepagina’s kunt u bellen met
(0184) 495 984 of e-mailen naar
gemeente@sliedrecht.nl

