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Wervingscampagne groot succes: acht nieuwe brandweervrijwilligers van start!
Sliedrecht is acht brandweervrijwilligers rijker! Dit is
het mooie resultaat van een gezamenlijke campagne
om Sliedrechters enthousiast te krijgen voor deze belangrijke vrijwilligerstaak. Met de inzet van de nieuwe
vrijwilligers is Sliedrecht weer een stukje veiliger.

binnenkort zes mensen starten met de opleiding als
brandweerman. Daarnaast zijn er twee mensen aangenomen die al over een diploma beschikken. Het doel
was acht vrijwilligers te werven en dat is ons gelukt.
Het korps is heel blij met dit resultaat.”

Met onder andere een wervingsvideo op social
media – waarin Sliedrechtse brandweervrijwilligers
de hoofdrol speelden – zijn inwoners enthousiast gemaakt voor het werk van de brandweer. Jan Huisman,
postcommandant brandweerkazerne Sliedrecht: “De
brandweerpost Sliedrecht heeft de samenwerking met
de gemeente Sliedrecht in deze campagne als heel
prettig ervaren. Het resultaat mag er ook zijn. Er gaan

Bij de brandweer in Sliedrecht zijn 31 brandweermensen werkzaam die zich met hart en ziel inzetten voor
hun medemens in het dorp. Het korps bestaat volledig
uit vrijwilligers. Zij leveren dag en nacht een bijdrage
aan de veiligheid in Sliedrecht.

#mooisliedrecht
#grootindoen
Social media van de week
Facebook:
Sliedrecht24 feliciteert
Jeanieke van Klaveren met

Scan de qr-code om de wervingsvideo te zien!

Twitter:
@TablisWonen Eerste paal
appartementen Staatslieden
buurt #Sliedrecht geslagen.

het uitlopen van de Nijmeegse
Vierdaagse! Bedankt voor
een week verslag doen voor
Sliedrecht24! Nu lekker
uitrusten en genieten

Kerkbuurt fleurt op
Samen met de Ondernemersvereniging Kerkbuurt (OVK) maken
we de Kerkbuurt aantrekkelijker.
Inmiddels zijn de hangende en
staande bloembakken geplaatst
en gevuld. We zijn druk bezig met
de lift bij Hema/Jumbo. En na de
zomer gaan we met de OVK pra-

ten over de kop van de Kerkbuurt
en het Merwedeplein! En nu denkt
u vast: en het winkelaanbod? Daar
is de rol van de gemeente beperkt,
maar we proberen de Kerkbuurt in
ieder geval zo aantrekkelijk mogelijk te maken!

Natuur en cultuur maken
Drechtsteden aantrekkelijk
Hardinxveld-Giessendam sluit zich op 1 januari 2018 aan bij de Drechtsteden. Wat zijn hier de voordelen van? Lees en bekijk het hier, in deel
twee van deze serie!

De Drechtsteden zijn rijk aan cultuur en natuur. Dat maakt de regio
aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. Samen zetten de gemeenten zich in om bedrijven en toeristen te trekken en
huizen te bouwen voor huidige en nieuwe inwoners.

Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht werken al twintig jaar samen in de
Drechtsteden. Op 1 januari sluit
Hardinxveld-Giessendam zich bij
dit samenwerkingsverband aan.
De regio Drechtsteden vormt een
gebied met bijna 300.000 inwoners en is daarmee vergelijkbaar
met de stad Utrecht.
De Drechtsteden beschikken
over iconen op het gebied van
geschiedenis, cultuur en natuur
zoals de historische binnenstad
van Dordrecht, het weidse polderlandschap van de Alblasserwaard
en nationaal park De Biesbosch.
Dat maakt de regio aantrekkelijk
om te wonen en te recreëren. De
Drechtsteden scoren hoog op het
gebied van dagrecreatie. Mensen
komen graag een dagje winkelen,

wandelen of fietsen, of bezoeken
een museum of evenement.
De Drechtsteden zijn in feit één
woningmarkt en hanteren daarom
een gezamenlijke woonvisie. Die
is gericht op het verbeteren van
de kwaliteit van de woningen en
van de kwaliteit van de woonomgeving. Om voor elk wat wils te
bieden, bouwen De Drechtsteden
meer woningen voor mensen met
hogere inkomens. Die zijn er nu te
weinig. De kwaliteit van de huizen
in de sociale sector gaat omhoog
en dit type woningen is op meer
plekken dan voorheen in de regio
te vinden. Er komen meer levensloopbestendige woningen en er
is meer ruimte voor individuele
wensen. Zo zijn er steeds meer
locaties waar mensen zelf een huis
kunnen bouwen.

Wat woonomgeving betreft is er
keuze genoeg in de Drechtsteden.
Van de levendige binnenstad van
Dordrecht tot de rust en de ruimte
in de polders en langs de rivieroevers. Deze verscheidenheid is een
sterk punt waarvan de gemeenten
beter gebruik gaan maken. Een
prettige omgeving maakt de regio
aantrekkelijker voor bewoners en
bedrijven.

Volgende maand volgt het
derde deel van deze vierdelige
serie over de toetreding van
Hardinxveld-Giessendam.

Nieuw werkgroeplid KVO-B
Onlangs verwelkomde de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Harm van
der Veen van HAVE-Digitap BV en
bestuurslid van de VSO als nieuw
werkgroeplid. Harm neemt hiermee de taak over van Miranda Visser als bestuurslid in de werkgroep
namens de VSO vanuit de portefeuille Veiligheid. Miranda blijft
gelukkig ook als werkgroep-lid
verbonden maar dan als ondernemer en vertegenwoordiger van
industriegebied Kerkerak.

Meer over het Keurmerk Veilig
Ondernemen leest u op
www.sliedrecht.nl/sliedrecht-
onderneemt.
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‘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:

Op naar een à twee kilo restafval per
persoon per week! Doet u ook mee?
Restafval is het afval dat overblijft na
het scheiden van de verschillende
afvalsoorten. Dit is eigenlijk een heel
klein deel (25 procent). Het restafval
wordt verbrand en dit kost veel geld.
De techniek van de verbrandingsovens
is inmiddels wel zo ver ontwikkeld dat
hierbij vrijwel geen schadelijke stoffen
meer vrijkomen. Het belangrijkste blijft
dat huishoudens hun afval op de juiste

manier gescheiden aanbieden. Het
gescheiden afval is dan geen afval meer,
maar het materiaal kan als grondstof
worden gebruikt om nieuwe producten
te maken.
De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval worden voor honderd
procent doorberekend in de afvalstoffenheffing. Het gescheiden aanbieden
van uw afval is goed voor het milieu,
maar dus ook voor uw portemonnee!

Eerste verbeteringen in
Vogelbuurt-Noord worden zichtbaar

De eerste verbeteringen in Vogelbuurt-Noord worden zichtbaar. De
buurt is schoner, veiliger en er is
meer betrokkenheid van buurtbewoners. Anderhalf jaar geleden
startten de gemeente Sliedrecht,
Tablis Wonen en Stichting Welzijnswerk Sliedrecht een project
om de leefbaarheid en veiligheid
in de buurt te verbeteren. Die
aanpak begint zijn vruchten af te
werken, zo blijkt uit een tussenevaluatie van de deelnemende
partijen.
Uit eerder onderzoek onder
bewoners bleek dat de veiligheid
en leefbaarheid in de buurt verslechterde. Daarom is een plan
opgesteld om dit te verbeteren.
Burgemeester Bram van Hemmen:
“De samenwerking tussen verschillende partijen verloopt goed
en levert eerste mooie resultaten
op. Ook de politie en SOJS dragen
hun steentje bij. En niet te verge-

Het kunstwerk Breaking News
(in de volksmond de roeptoeter)
heeft een nieuw onderkomen
gekregen in het Dreespark.
Breaking News is vanwege de
ontwikkelingen op de Kerkbuurt
verplaatst.
Het kunstwerk stond voorheen
op de plek waar nu het terras
van Grand Café Spek en Bonen
is uitgebreid. Dat was een goede
zet, want het terras van Spek en
Bonen staat nu in de top honderd
van beste terrassen van Nederland!

ten de buurtbewoners zelf. Als ik
zie op hoeveel fronten verbetering
zichtbaar is in zo’n relatief korte
tijd, dan kan ik daar alleen maar
tevreden mee zijn. Maar we zijn er
nog niet. Met elkaar moeten we
deze energie vasthouden.”
Schoon en veilig
Om goed te kunnen signaleren zijn
dagelijks huismeesters van Tablis
Wonen in de buurt aanwezig. Ook
de woonconsulent is bijna dagelijks
in de buurt aan het werk. Ze zijn
aanspreekpunt voor de buurtbewoners en houden contact met de
wijkagent en de BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Als
dat nodig is, spreken ze bewoners
aan op hun leef- en woongedrag.
De gemeente zet de BOA’s vaker
in en de wijkagent houdt een wekelijks spreekuur in de huismeesterruimte van de Valkhof. Om de
buurt schoon te houden, wordt er
regelmatig zwerfafval opgeruimd.

Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen op de
locaties Joh. Kraaijeveldstraat,

Hugo de Grootstraat, Koningsweer,
Middenstraat en de Rossini-straat.
De officiële bekendmakingen
zijn na te lezen op www.officiele
bekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken
na de dag van bekendmaking van

Met dank aan Aannemersbedrijf
J. de Jager Sliedrecht B.V.
Het kunstwerk heeft tijdelijk
opgeslagen gestaan. Samen met
kunstenaar Jerome Symons is
gezocht naar een nieuwe locatie
en nu heeft het kunstwerk een
mooie plek gekregen in het Dreespark. Dankzij Aannemersbedrijf
J. de Jager Sliedrecht B.V. is het
kunstwerk herplaatst. Jaap de
Jager: “Wij hebben veel ervaring
als het gaat over het inrichten van
buitenruimten en groenlocaties.
Het is daarom mooi om een
bijdrage te leveren aan een kunst
invulling zoals deze in onze eigen
vestigingsplaats.”

Activiteiten
Ook de betrokkenheid van buurtbewoners wordt steeds groter. Er
worden veel activiteiten georganiseerd. In september 2016 werden
een succesvolle buurtbarbecue
en zeskamp georganiseerd. In
het voorjaar zijn schoolpleinactiviteiten georganiseerd en in de
zomer wordt op het asfaltveldje
achter de Valkhof gevoetbald. In
de Buurthuiskamer in de Havikstraat worden allerlei activiteiten
georganiseerd, zoals taallessen,
naailessen, kinderclub, kookclub,
Taalcafé, Financieel Café en het
Zwangerencafé.
In het eerste kwartaal van 2018
wordt een nieuw leefbaarheidsonderzoek onder bewoners
gehouden. De uitkomsten daarvan
worden vergeleken met het eerdere onderzoek. Dan weten we zeker
of de inzet van alle partijen tot
verbetering heeft geleid.

BEKENDMAKING
Het college van Burgemeester
en wethouders van Sliedrecht
maakt bekend dat de volgende
ver-keersbesluiten zijn genomen
ten behoeve van:

Dreespark nieuwe plek voor de
Sliedrechtse roeptoeter

deze besluiten 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.

Vragen aan de gemeente?
www.sliedrecht.nl

Sociaal Team Sliedrecht
Bij vragen, informatie of advies over maatschappelijke onder
steuning 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
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Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 juli 2017

Valkweg 8

Het kappen van 14 bomen (particulier)

Kappen

18 juli 2017

Sectie G, perceel 1189

Het kappen van 1 boom (gemeentelijk)

Kappen

Soort boom
1 hoogbeuk
18 juli 2017

Locatie
Sportlaan 7

Sectie G, perceel 3829
Soort boom
2 essen

Reden kap
Noodzakelijk voor het plaatsen van de tijdelijke accommodatie v.v. Sliedrecht
Het kappen van 2 bomen (gemeentelijk)

Locatie
thv Deltalaan 217

Kappen

Reden kap
Noodzakelijk voor het laden en lossen van auto’s voor het autobedrijf

19 juli 2017

Roerdompstraat 60

Het bouwen van een schuur

Bouwen

19 juli 2017

Reinenweer 23

Het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar een niet-zelfstandige woonruimte voor
een periode van 5 jaar

Handelen in strijd

20 juli 2017

Baanhoek West, Rondo 168

Het oprichten van 25 nieuwbouw woningen

Bouwen

Verleende besluit met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

21 juli 2017

Staatsliedenbuurt, Sectie I,
perceel 5059

Het oprichten van 6 beneden- en 12 bovenwoning verdeelt over 2 blokken

Bouwen

21 juli 2017

Staatsliedenbuurt, Sectie I,
perceel 5059

Het oprichten van 15 nieuwbouw woningen

Bouwen

21 juli 2017

Prisma 101

Het oprichten van een patatkraam met voorportaal

Bouwen
Handelen in strijd

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 wet-houders, 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, Bestuurs-recht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig
Voor onderstaand plan is geen omgevingsvergunning nodig:
- Het bouwen van een schuur aan de achterzijde aan de Simon Stevinstraat 9
- Het bouwen van een schuur en veranda aan de achterzijde van de woning aan de
Rivierdijk 24

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 renoveren en uitbreiden van de woning aan de Molendijk 16

Algemene Plaatselijke Verordening Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

18 juli 2017

Prickwaert 204

Het organiseren van een keuzemoment voor de Natuurspeeltuin

30 augustus 2017

18 juli 2017

Hopper bij ingang de Grienden Het organiseren van een keuzemoment voor de speelplek

30 augustus 2017

18 juli 2017

Nachtegaallaan (achter de flat)

Het organiseren van een keuzemoment voor de speelplek

29 juli 2017

18 juli 2017

Wilhelminastraat, ingang Park
Tuinen van Nieuwpoort

Het organiseren van een keuzemoment voor de speelplek

29 november 2017

20 juli 2017

Rondo 325

Het organiseren van een actiemarkt

23 september 2017

Ingediende aanvragen voor een DHW vergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

17 juli 2017

Kerkbuurt West

Het organiseren van de Drank en Horeca tijdens de Late Summerfair

9 september 2017

17 juli 2017

Stationsweg 23

Het oprichten van een restaurant genaamd Oishi Fusion

Verleende vergunning voor de DHW
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

20 juli 2017

Populierenhof 82

Het vergunnen van een DHW vergunning voor 't Wapen van Sliedrecht

20 juli 2017

P.C. Hooftlaan 7

Het vergunnen van een DHW vergunning voor Boertie

21 juli 2017

Craijensteijn 5

Het vergunnen van een DHW vergunning voor Sportcafé 't Bankie
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Ingediende aanvragen voor een exploitatie vergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

17 juli 2017

Stationsweg 23

Het oprichten van een restaurant genaamd Oishi Fusion

21 juli 2017

Rembrandtlaan 53

Het aanvragen van een exploitatie vergunning voor Domino's Pizza

Verleende vergunning voor de exploitatie
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

20 juli 2017

Populierenhof 82

Het vergunnen van een exploitatie vergunning voor 't Wapen van Sliedrecht

21 juli 2017

Craijensteijn 5

Het vergunnen van een exploitatie vergunning voor Sportcafé 't Bankie

Verleend besluit voor Venten
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 juli 2017

Merwedeplein

Het venten voor een promotieactie voor Gezinsenergie en collectieve aankoop.

24 augustus 2017

21 juli 2017

Craijensteijn 5

Het vergunnen van een exploitatie vergunning voor Sportcafé 't Bankie

Acceptatie melding voor een evenement
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

19 juli 2017

Wilhelminastraat, ingang park
Tuin van Nieuwpoort

Het organiseren van een keuzemoment voor de speelplek

29 november 2017

19 juli 2017

Hopper bij ingang de Grienden Het organiseren van een keuzemoment voor de speelplek

30 augustus 2017

19 juli 2017

Prickwaert 204

Het organiseren van een keuzemoment voor de Natuurspeeltuin

30 augustus 2017

19 juli 2017

Nachtegaallaan (achter de flat)

Het organiseren van een keuzemoment voor de speelplek

29 juli 2017

19 juli 2017

Busonisingel 9

Het organiseren van een buurtfeest

12 augustus 2017

19 juli 2017

Havikstraat thv nr 5 t/m 8

Het organiseren van een kleedjesmarkt

22 juli 2017

Verleend besluit voor het plaatsen van spandoeken
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

19 juli 2017

Sliedrecht West, Sliedrecht
Oost, Stationsweg eind
rotonde

Het plaatsen van spandoeken voor het organiseren van de bijbelweek

7 t/m 21 oktober 2017

19 juli 2017

Sliedrecht West, Sliedrecht
Oost, Stationsweg eind
rotonde

Het plaatsen van spandoeken voor het organiseren van de collecteweek

20 t/m 25 november 2017

Verklaring geen bezwaar
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

19 juli 2017

Gedeelte Sliedrecht

Het organiseren van en toertocht voor IHC medewerkers

9 september 2017

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

