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Photobooth ‘SLDRCHT:
Groot in doen!’ groot succes
Ongeveer 500 bezoekers van het Baggerfestival gingen vrijdag en zaterdag op de foto in de speciale SLDRCHT: Groot in doen! photobooth.
Daarmee was de actie van Sliedrecht Marketing een groot succes.
Zowel Sliedrechters als bezoekers uit de regio en ver daarbuiten maakten kennis met het Groot in doen-concept. Er werden ongeveer 2500
sleutelhangers uitgedeeld en ook het SLDRCHT magazine was gewild.
In de speciaal ingerichte tent konden bezoekers op de foto met een
Groot in doen-fotolijst. Foto’s werden gemaakt met de eigen telefoon,
zodat bezoekers de foto direct konden delen op sociale media. Op
zaterdag werden de foto’s gemaakt door een professionele fotograaf.
Alle gemaakte foto’s zijn terug te vinden op de Facebook-pagina van de
gemeente Sliedrecht. In het gemeentenieuws in De Merwestreek wordt
deze week een selectie van de leukste foto’s geplaatst.
Burgemeester Bram van Hemmen kijkt met een tevreden gevoel terug op
de aftrap van Sliedrecht Marketing: “Een groot deel van onze inwoners én
bezoekers hebben inmiddels kennisgemaakt met het Groot in doen-concept. Tijdens het Baggerfestival heb ik veel mensen gesproken die tegen
me zeiden: Sliedrecht is Groot in doen he?! Zo vertellen we met elkaar het
verhaal van #mooisliedrecht en laten we zien waarin ons dorp Groot in
doen is!”
Het college van B&W heeft veel waardering voor de Stichting Baggerfestival Sliedrecht, de vele vrijwilligers, sponsoren én de bezoekers. Wethouder Hans Tanis: “Met elkaar hebben zij een prachtige editie van het
Baggerfestival neergezet. Het programma was divers, met voor ieder wat
wils. Het is in een goede sfeer verlopen en ook het weer was beter dan
vooraf voorspeld. We kijken nu al uit naar de volgende editie in 2019!”

#Mooisliedrecht
Social media van de week

Twitter:
@CarolineV_TTP En zo ziet het Langeveldplein
er nu uit vanuit het torentje van het Raadhuis.
Wat een uitzicht. Prachtig!!
#Baggerfestival #mooisliedrecht

Instragram:
@doddimena #mooisliedrecht #grootindoen

Maak kennis met het nieuwe
fitnessparcours!
Donderdag 6 juli kunnen alle inwoners van Sliedrecht kennis maken
met het nieuwe fitnessparcours! Om 20.00 uur start het programma
bij het raadhuis. Per fiets vertrekt de stoet richting het fitnessparcours
waarbij op de fitnesslocaties Tiendweg (ter hoogte van Reinenweer,
Prickwaert), viaduct Stationsweg, Valkhof en Stormrand) gestopt wordt
voor demonstraties, maar vooral om mee te doen!
Initiatief voorstel gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 12 september 2016 een initiatiefvoorstel
‘Aanleggen van een ‘fitness/bootcamp park/parcours’ aan het college verzonden. Op 25 oktober is besloten tot realisatie voor de zomer van 2017.
Sindsdien is er hard gewerkt aan de plannen voor de aanleg! Samen met
een werkgroep, bestaande uit sportieve bewoners, zijn vier locaties langs
de Tiendweg uitgekozen om een sportplek aan te leggen. Daarnaast
worden op het asfalt onder het viaduct bij de skatebaan lijnen en figuren
aangebracht als sportief element.

‘Van Afval naar Grondstof’
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:
Klein Chemisch Afval
Klein Chemisch Afval (KCA) is afval dat niet bij het overige afval
terecht mag komen. Onder KCA vallen met name stoffen die
giftig, brandgevaarlijk of op een andere manier schadelijk zijn.
Denk aan batterijen, accu’s, verf, lijm, bestrijdingsmiddelen en
olieproducten.

Hoe kunt u KCA aanbieden?
U kunt KCA inleveren op het milieupark. Batterijen kunt u ook
inleveren bij alle winkels en bedrijven die (producten met) batterijen verkopen. Op www.legebatterijen.nl vindt u met behulp van
uw postcode een inleverpunt bij u in de buurt.
Twijfelt u of een bepaald afvalproduct apart ingeleverd moet
worden?
Kijkt u dan eens op www.afvalscheidingswijzer.nl van Milieu
Centraal. Dit werkt heel eenvoudig: u toetst het product in en
ziet zo met welke afvalstroom u dit moet inleveren. Handig als u
bijvoorbeeld niet weet of iets klein chemisch afval is.
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Mogelijk korting op uw verzekeringen door KVO-certificaat
De werkgroep KVO-Bedrijventerreinen heeft onlangs het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor de terreinen Noord-Oost-Kwadrant, de Nijverwaard, Kerkerak en Stationspark ontvangen. Dit certificaat geeft aan dat de werkgroep er alles aan doet om de bedrijventerreinen schoon, heel
en veilig te maken en te houden. Dit keurmerk wordt door verzekeraars zeer gewaardeerd, de leden krijgen dan ook vaak kortingen op diverse
verzekeringen.
Leden ontvangen bijvoorbeeld kortingen op de premies voor bijvoorbeeld de Gebouwen, Bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en Bedrijfsstagnatie
verzekeringen. Heeft uw onderneming het KVO-certificaat? Laat het certificaat aan uw verzekeraar zien. Neem voor meer informatie contact op met uw
eigen verzekeraar of tussenpersoon. Voor een exemplaar van het eigen certificaat kunt u terecht bij Miranda Visser van de VSO op
info@vso-sliedrecht.nl of Bart Keijzer van de winkeliersvereniging Woonboulevard op info@woonboulevardsliedrecht.nl.

Werkzaamheden kerkbuurt

Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht
t.b.v. Recreatief Knooppunt
Sliedrecht
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend zij op 27
juni 2017 de ontwerp Structuurvisie Sliedrecht t.b.v. Recreatief Knooppunt Sliedrecht (als herziening van de Structuurvisie Sliedrecht 2020)
hebben vastgesteld.

Met ingang van maandag 10 juli laat de gemeente maximaal twee weken
werkzaamheden uitvoeren aan de kruising Waterkeringweg-Gantelweg
en de inritten Waterkeringweg-Kerkbuurt en P.C. Hooftlaan-Kerkbuurt. De
aannemer start op maandag 10 juli met het aanpassen van de inrit P.C.
Hooftlaan-Kerkbuurt. Daarbij wordt het trottoir doorgetrokken van de P.C.
Hooftlaan naar de Oosterbrugstraat. Deze werkzaamheden duren naar
verwachting één dag, met een mogelijke uitloop naar twee dagen. Tijdens de werkzaamheden is er enige overlast voor bevoorradingsverkeer
dat de Kerkbuurt verlaat, maar de weg blijft begaanbaar. De ‘poller’ blijft
nog op de huidige plek staan.
Gantelweg
Vervolgens starten werkzaamheden aan de kruising Waterkeringweg-Gantelweg en de inrit Waterkeringweg-Kerkbuurt. De kruising
krijgt een zogeheten ‘punaise’ om het verkeer af te remmen en beter te
geleiden. Daarnaast wordt het profiel van de weg aangepast voor een
betere doorstroming. In eerste instantie blijven de Gantelweg en de parkeervakken aan de Waterkeringweg gewoon bereikbaar. De aannemer
informeert de omgeving door middel van borden vanaf welk moment de
parkeervakken en de Gantelweg tijdelijk niet bereikbaar zijn.
De Gantelweg blijft altijd bereikbaar via de inritten vanaf de Middeldiepstraat en Oranjehof. Het éénrichtingsverkeer Middeldiepstraat-Gantelweg wordt tijdens de werkzaamheden tijdelijk opgeheven.

Ligging
Het plangebied van de herziening van de Structuurvisie Sliedrecht 2020
wordt gevormd door zowel de huidige in de Structuurvisie opgenomen
locatie als de toekomstige locatie voor het RKS. Dit betekent dat het plangebied een langgerekt gebied ten noorden van het bebouwd gebied van
Sliedrecht betreft, direct gelegen langs de Betuwelijn. Het plangebied is
aan de noordzijde omsloten door de Kweldamweg en de in het verlengde
van de weg gelegen watergang tussen de agrarische percelen, tussen
Tolsteeg en N482. De Tolsteeg vormt tevens de westelijke grens en aan
de zuidzijde wordt de grens gevormd door de Parallelweg en Betuwelijn.
Aan de oostzijde ligt de plangrens globaal halverwege de Kweldamweg,
tussen N482 en Zwijnskade.
Inhoud
Voorliggende herziening van de Structuurvisie Sliedrecht 2020 heeft
betrekking op de huidige en nieuwe locatie van het RKS. Met deze procedure rondom de herziening wordt de nieuwe locatie vastgelegd in de
Structuurvisie Sliedrecht 2020 en wordt de aanduiding op de oorspronkelijk geplande locatie verwijderd. Het beoogde programma voor het RKS
blijft ongewijzigd. Ook de overige onderdelen van de Structuurvisie
Sliedrecht 2020 blijven ongewijzigd.
Ter inzage
De ontwerp structuurvisie ligt vanaf donderdag 6 juli 2017 tijdens kantooruren gedurende negen weken, dus tot en met woensdag 6 september
2017, ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.
U kunt de ontwerp structuurvisie ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Tijdens de periode van ter inzage ligging kan een ieder zijn of haar
reactie op de ontwerp structuurvisie bekend maken. Uw reactie kunt u
zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht,
Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

Prins Willem Alexanderschool
locatie v.d. Waalslaan
Data netwerkevents ondernemers uiteindelijke winnaar
zwerfafvalwedstrijd kinderraad
Zo vlak voor de zomervakantie en na het zomerreces staan er lokaal én
regionaal een aantal netwerkevents voor ondernemers in Sliedrecht op
de planning.
Op www.sliedrecht.nl/sliedrecht-onderneemt staan alle bijeenkomsten
voor de komende periode op een rijtje. Mochten er gegevens en/of data
onverhoopt ontbreken, laat u dit dan weten op e.smit@sliedrecht.nl.

Sociaal Team Sliedrecht

Groot in
doen!
Je kunt er niet meer omheen: SLDRCHT is Groot
in doen! Op vele plekken
in het straatbeeld kom je
het Groot in doen-stempel
tegen: via reverse graffiti
op straat, de mosborden
en vlaggen bij de entrees
van Sliedrecht en in de
photobooth tijdens het
Baggerfestival. Ook bezoekers van buiten Sliedrecht
maakten dit weekend
kennis met de marketing
van Sliedrecht. Wat ik erg
leuk vond, is dat ik door
meerdere bezoekers van
het Baggerfestival ben
aangesproken over het
Groot in doen-concept.
Het begint te leven!
En er komt nog meer.
Binnenkort lanceren we
een korte promotievideo
van Sliedrecht, waarmee
we allemaal kunnen laten
zien waarmee SLDRCHT
Groot in doen is en hoe
trots we daarop zijn. We
hopen dat inwoners,
bedrijven, instellingen
en verenigingen allemaal
de video gaan delen. Dat
geldt ook voor het Groot
in doen-stempel. Iedereen
kan dit in verschillende
kleuren downloaden op
www.sldrchtgrootindoen.
nl.
Met elkaar vertellen we
het verhaal van Sliedrecht,
zodat iedereen binnen en
buiten Sliedrecht ziet waar
wij ons in onderscheiden:
de (maritieme) maakindustrie, ondernemerschap,
bijzondere prestaties
(bijvoorbeeld in sport) en
het zorgen voor en omzien
naar elkaar. Doe jij ook
mee?
Burgemeester
Bram van Hemmen

Bij vragen, informatie of advies over maatschappelijke ondersteuning of Wmo-voorzieningen, kunt u terecht bij het Sociaal Team
Sliedrecht, te bereiken via onderstaande contactgegevens.
Wmo-loket (gemeentekantoor)
Industrieweg 11
3361 HJ SLIEDRECHT
(0184) 495 835
infoWmo@sliedrecht.nl
Openingstijden: werkdagen van 09:00 - 15:00
www.welzijnswerksliedrecht.nl

UIT B&W

Zeven scholen, meer dan 500 leerlingen en ruim 600 kilo zwerfafval
opgehaald = #grootindoen #schoonSliedrecht=#mooiSliedrecht!
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“Mooi voorbeeld waarin Sliedrecht Groot in doen is!”

Wethouder Tanis zet Edu-Sign in
het zonnetje na winst award

Wethouder Hans Tanis zette maandagmiddag het Sliedrechtse bedrijf
Edu-Sign in het zonnetje. Op donderdag 22 juni werden zij in Berlijn
bekroond met een internationale prijs, de Comenius EduMedia Award.
Edu-Sign ontving de prijs voor ‘News2Learn’, een innovatieve methode
voor begrijpend lezen en mediawijsheid. News2Learn leert kinderen
begrijpend lezen, kijken, luisteren en verstandig omgaan met sociale media. De Comenius EduMedia Award wordt door het Duitse Genootschap
voor Pedagogiek en Informatie (GPI) jaarlijks toegekend aan innovatieve
educatieve producten uit heel Europa. Het GPI is een wetenschappelijke
vereniging voor multimedia, educatieve technologie en mediadidactiek.
Eerder maakte Edu-Sign ook het lespakket voor Sliedrecht 950 jaar.
Wethouder Tanis bracht namens het college van B&W de felicitaties over
aan Bert Kalkman van Edu-Sign: “Dit bedrijf zet Sliedrecht internationaal
op de kaart met een innovatief product. Daar zijn we als college trots op.
Een mooi voorbeeld waarin Sliedrecht Groot in doen is!”
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Vastgesteld bestemmingsplan Rivierdijk West
Burgemeester en wethouders van
Sliedrecht maken bekend dat de
gemeenteraad op 20 juni 2017
het bestemmingsplan Rivierdijk
West met ID-nummer NL.IMRO.0610.rivierdijkwest-3001 heeft
vastgesteld.
Ligging
Het plangebied ligt in het zuiden
van de gemeente Sliedrecht;
tegen de rivier de Beneden Merwede, aan de T-splitsing Oosterburgsestraat-PC Hooftlaan en aan
de Rivierdijk. De percelen die bij
het plangebied horen liggen aan
weerszijde van de Rivierdijk, het
betreffen de percelen Rivierdijk
538, 540 (ten zuiden) en Rivierdijk
761- 769 (ten noorden).
Inhoud
Onderhavig bestemmingsplan
maakt de ontwikkeling van 11
grondgebonden woningen mogelijk in het plangebied. Het bestemmingsplan heeft een gedetailleerd
karakter, waarmee uitsluitend de
gewenste ontwikkeling van de woningen mogelijk wordt gemaakt.
De gemeenteraad heeft ingestemd
met een ontwerp waarin 11 grondgebonden woningen zijn ingepast
in het plangebied. Het ontwerp
bestaat uit acht woningen aan

de noordzijde van de Rivierdijk
(twee drie-onder-een kappers met
daartussen een twee-onder-eenkapper) en drie woningen aan de
zuidzijde van de Rivierdijk (een
twee-onder-een kapper en één
vrijstaande woning). Deze locatie
staat ook bekend als ‘locatie Lanser’. De voorziene nieuwbouw aan
de Rivierdijk West past niet binnen
het vigerende bestemmingsplan
Kerkbuurt-Oost. Het bestemmingsplan Rivierdijk West herziet
het vigerende bestemmingsplan,
uiteraard voor zover dit plan
samenvalt met het plangebied van
het onderhavig bestemmingsplan.
Met dit bestemmingsplan wordt
een actuele en uniforme regeling
verkregen voor de voorgenomen
ontwikkeling ter plaatse.
Ter inzage
In overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening ligt het vastgestelde
bestemmingsplan vanaf donderdag 6 juli 2017 tijdens kantooruren
gedurende zes weken, dus tot en
met woensdag 16 augustus 2017,
ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11. U kunt het
bestemmingsplan ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan tijdens de termijn
van terinzagelegging beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze
op het ontwerpbestemmingsplan
heeft ingebracht, door een belanghebbende die redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan en door een
ieder tegen de wijzigingen van
het bestemmingsplan ten opzichte
van het ontwerp. Beroep wordt
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA te
Den Haag.
Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het
verstrijken van de beroepstermijn.
Een ingesteld beroep schorst de
inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel
is het mogelijk de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State schriftelijk
te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij een dergelijk
verzoek wordt de inwerkingtreding
van het plan opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.

Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

25 juni 2017

Vivaldilaan 102

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Bouwen

29 juni 2017

Oosterbrugstraat 23

Het plaatsen van een balkonbeglazingssysteem

Bouwen

30 juni 2017

Elzenhof 124

Het kappen van een dode walnotenboom op het achtererf

Kappen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

30 juni 2017

Weresteijn 84

Het vergunnen van het gebruiken van de grond achter de woning voor erf en tuin

In strijd met
bestemmingsplan

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

30 juni 2017

Scheldelaan 3

Het vergunnen van het in gebruik nemen van het zorgcentrum.

Het brandveilig gebruiken
van een bouwwerk.

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 uitbreiden van de bestaande schuur aan de Parallelweg 3

Algemene Plaatselijke Verordening Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

29 juni 2017

Lijsterweg 70

Het vergunnen van de open dag Sociale Moestuin

8 juli 2017

30 juni 2017

Kerkstraat 15

Het vergunnen voor het organiseren van een bazaar

5 juli 2017

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

30 juni 2017

Lijsterweg 70

Het accepteren van de melding van de open dag van de sociale moestuin

8 juli 2017
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Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

30 juni 2017

Pergolesilaan 24

Het accepteren van de melding van het straatfeest

8 juli 2017

Verleende vergunning voor een evenement
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

27 juni 2017

Stationsweg 3

Het vergunnen van een bbq en muziek op Terras Moonshine.

Nader te bepalen

27 juni 2017

Mozartplantsoen

Het vergunnen van een afsluitbbq van de springroepen

1 juli 2017

Verleende vergunnigen Kansspel
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

19 juni 2017

Populierenhof 82

Aanwezigheid twee kansspelautomaten Café 't Wapen van Sliedrecht

onbeperkt

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

