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Week van Respect
Wethouder Hanny Visser was vrijdag 9 november te gast bij de basisschool Henri Dunant in het kader van de Week van Respect, waar zij
een gastles gaf. Via interactieve lesprogramma’s en gastlessen worden
jongeren tijdens de Week van Respect zelf bewust hoe een tolerante en
respectvolle samenleving eruit ziet. Tijdens de gastles ging wethouder
Visser met leerlingen in gesprek over de actualiteit en urgentie van het
onderwerp. “Het onderwijs is de sleutel voor een respectvolle samenleving”. Op scholen komen zoveel culturen samen, waarbij ruimte is voor
iedereen. Afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof
mogen daarbij geen rol spelen. Het is goed om daarover vrijuit met elkaar
te praten tijdens de Week van Respect.

Nationale Week van Respect
De Respect Education Foundation is opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan een tolerante en maatschappij waarin plek is voor
iedereen. Daarvoor ontwikkelt ze lesprogramma’s en organiseert ze
activiteiten om het thema ‘Respect’ op de agenda te zetten en te houden,
zoals de nationale Week van Respect. Tijdens deze Week doen 130 gemeenten mee en stimuleren ze 100.000 jongeren op honderden scholen
en sportclubs om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit jaar vinden er
meer dan 450 gastlessen plaats door politici, sporters en andere bekende en betrokken Nederlanders.

#mooisliedrecht
#grootindoen

Twitter
Maarten Mulder: Deze fietst
logeert nu ongeveer 2 weken bij
speeltuintje Stationsweg/
begraafplaats. Is er een
eigenaar in de buurt?
#Sliedrecht @Sliedrechtgem

Social media van de week
Twitter
Op 31 oktober stelde de gemeenteraad de begroting
voor 2018 vast. Bekijk de begroting hier:
https://sliedrecht.begrotingonline.nl/begroting-2018

Het groenbeheer in Sliedrecht
Het groenbeheer in Sliedrecht wordt uitgevoerd in eigen beheer en
met aannemers. Er zijn werkzaamheden die gepland kunnen worden,
maar de natuur is weerbarstig en sommige dingen laten zich niet plannen. Bomen en planten kunnen ziek worden en wanneer het ijzelt of
sneeuwt kunnen we ook niet van te voren voorzien. We geven u graag
meer informatie over wat er komt kijken bij groenbeheer. Deze week
het thema kapvergunningen en herplant.
Herplant bomen in de gemeente
Elk jaar worden er in de gemeente
bomen gekapt. Het kappen van
bomen gebeurt niet zonder reden.
Aanleidingen om bomen te kappen zijn bijvoorbeeld:
• de boom is dood of zeer slecht;
• de boom is onveilig door bijvoorbeeld een schimmelaantasting;
• de boom is door ziekte in een
zeer slechte staat bijvoorbeeld
als gevolg van een ernstige
aantasting van kastanjebloedingsziekte;
• de boom is ziek en vormt een
ernstige infectiebron voor andere
bomen bijvoorbeeld bij iepenziekte;
• de boom belemmert de groei
van een andere boom of andere
bomen. De standplaats is te krap;
• de bovengrondse of ondergrondse standplaats van de boom is te
krap waardoor deze in zijn groei
wordt belemmerd;

• de boom geeft zeer extreme overlast en alle omwonenden willen
dat de bomen vervangen worden.
Omgevingsvergunning kappen
Het kappen van bomen en houtopstanden is aan regels gebonden.
Deze regelgeving is opgenomen in
de Bomenverordening Sliedrecht
2009. Hierin staat onder andere
omschreven dat u voor het kappen van bomen een vergunning
nodig hebt. Indien de boom een
grotere stamomtrek heeft dan 100
centimeter op 1,3 meter hoogte
en voor bomen die staan op de
lijst bijzonder waardevolle bomen.
De gemeente zelf heeft voor het
kappen van een boom met een
stamomtrek van 40 centimeter (op
1,3 meter hoogte) al vergunning
nodig en vraagt dus bijna altijd een
vergunning aan. De aangevraagde
vergunning wordt gepubliceerd op
de gemeentepagina. Op deze wijze kunnen belanghebbenden een

reactie geven voordat een besluit
wordt genomen. Het besluit wordt
ook op de gemeentepagina bekend gemaakt. Met elkaar hebben
we deze inspraak afgesproken.
Heeft u vragen neemt u dan gerust
contact op met de gemeente.

Sinterklaasintocht in Sliedrecht

Vertrouwenspersoon Jeugd & Wmo
De gemeente Sliedrecht probeert haar inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij haar taken voor
Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en problemen ondervindt met gemeente, hulpverlener of instelling.
Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Zuid-Holland, telefoon (088) 929 40 30 of mail vertrouwenspersoon@zorgbelangzuidholland.nl

Sinterklaas komt weer naar Sliedrecht toe!
Op zaterdag 18 november 2017 komt de stoomboot met Sinterklaas en al
zijn Pieten aan rond 09:30 uur in de Haven van Sliedrecht. Kijk voor meer
informatie: www.sinterklaassliedrecht.nl/sinterklaasintocht.html
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Mogelijkheid bloedtest PFOA/C8 door motie Tweede Kamer
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt (oud)-inwoners van de
gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht de mogelijkheid om
hun bloed te laten testen op de aanwezigheid van PFOA/C8. De vergoedingsregeling is het gevolg van een motie van de Tweede Kamer.
Doel is om mogelijke ongerustheid bij (oud-)inwoners weg te nemen.
Het gaat in Sliedrecht (grofweg)
om Baanhoek, de buurten Baanhoek-West en Werenbuurt en het
gebied Benedenveer. In dit gebied
is huis-aan-huis een brief bezorgd.
De regeling is vrijwel gelijk aan de
regeling in Sliedrecht van begin dit
jaar. Iemand die eerder van de RIVM-steekproef of de Sliedrechtse
regeling gebruik heeft gemaakt,
komt niet aanmerking voor deze
regeling.
Wat zijn de voorwaarden?
Vanaf 23 oktober tot en met 20
november 2017 kunt u de vergoeding van de bloedtest bij de
gemeente aanvragen. Als u aan
de voorwaarden voldoet, vergoedt
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu de kosten van de bloedtest.
De voorwaarden voor de vergoeding zijn:
• u heeft tussen 1 januari 1970
en 31 december 2012 minimaal
één jaar in het blauwe gebied
gewoond (zie kaartje);
• u bent niet uitgenodigd voor
het steekproefonderzoek van het
RIVM en u heeft niet deelgenomen
aan de eerdere vergoedingsregeling van de gemeente Sliedrecht;
• u kunt géén bloedtest laten uitvoeren via uw werkgever.
• u vraagt de bloedtest aan tussen
23 oktober 2017 en 20 november
2017.
• u laat de bloedtest uiterlijk 22 december 2017 uitvoeren door Result
Laboratorium.
Hoe vraag ik de vergoeding aan?
Vanaf maandag 23 oktober kunt

u de bloedtest bij de gemeente
aanvragen. Dit kan op de volgende
drie manieren:
• digitaal via www.sliedrecht.nl;
• u print het formulier vanaf onze
website, vult dit helemaal in en
stuurt het op naar:
Gemeente Sliedrecht
t.a.v. aanvraag bloedtest PFOA
Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht
• of u geeft het formulier af bij de
balie in het gemeentekantoor.
Tijdens openingstijden van het gemeentekantoor van Sliedrecht kunt
u het formulier ook komen invullen
en daar eventueel hulp bij vragen.
Onze openingstijden zijn:
maandag, dinsdag en vrijdag:
09.00 – 12.00 uur
woensdag en donderdag:		
14.00 – 19.30 uur
Alle aanvragen moeten uiterlijk
maandag 20 november 2017 bij
de gemeente binnen zijn. Binnen
vijf werkdagen krijgt u een brief
met het besluit van de gemeente.
Als u voor vergoeding in aanmerking komt, krijgt u een formulier
waarmee u naar het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Sliedrecht
of Dordrecht of het Kruisgebouw
in Papendrecht kunt. Neem naast
het formulier ook een geldig identiteitsbewijs mee. Een afspraak
maken is niet nodig.
Wat gebeurt er met de uitslag?
Het laboratorium stuurt de uitslag
van de test naar u op. De rekening
van de test stuurt zij direct naar de
gemeente. De gemeente en het
ministerie krijgen de uitslag van uw
test niet.

Wel of geen bloedtest?
U bepaalt zelf of u de bloedtest
laat doen. De gemeente en het
ministerie van Infrastructuur en
Milieu vinden het belangrijk dat
(oud-)inwoners te weten kunnen
komen wat de waarde van PFOA/
C8 in hun bloed is. De gemeente
en het ministerie dragen hiermee
bij aan het wegnemen van mogelijke zorgen.
U kunt natuurlijk contact opnemen
met de eigen huisarts om uw
uitslag kenbaar te maken en of
vragen te stellen. Meer informatie
over PFOA/C8 en gezondheid
vindt u op www.rivm.nl/pfoa of
u kunt contact opnemen met de
Dienst Gezondheid & Jeugd via
078-7708500.
Voor de volledigheid: de bloedtest
geeft alleen informatie over de
hoeveelheid PFOA/C8 in uw bloed.
Het zegt niets over uw gezondheid
nu of in de toekomst. Ook is er
geen behandeling mogelijk om de
hoeveelheid PFOA in uw bloed te
verlagen.
Via www.resultlaboratorium.nl/
winkel vindt u meer informatie over
de bloedtest.

Veel gestelde vragen:
1. Ik heb in het gebied gewerkt. Kom ik in aanmerking voor vergoeding van de bloedtest?
De (oud-)werkgever is verantwoordelijk voor zijn medewerkers. U kunt daar dus vragen of zij een bloedtest
voor u vergoeden. Als de onderneming van de werkgever niet meer bestaat, kan hierover contact opgenomen worden met de gemeente.
2. Ik woon net buiten het gebied. Kan ik me toch aanmelden?
Bij de beoordeling van de aanvraag houden we de grens van het contourengebied aan. De lijst met alle
adressen die hier binnen vallen vindt u op www.sliedrecht.nl. Mocht u zeer nabij die grens wonen of gewoond hebben, kunt u de aanvraag gewoon indienen. Wij zullen de aanvraag beoordelen.
3. Is er in de berekening van het contourengebied rekening gehouden met de overheersende windrichting?
Ja, bij het bepalen van het contourengebied door het RIVM (de blauwe vlek) is rekening gehouden met de
overheersende windrichting.

Nieuwe samenstelling
KVO Kerkbuurt-werkgroep

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Sliedrecht hebben op 17 augustus
2017 een verzoek ontvangen namens Holdingmaatschappij Helbro
B.V. van De Koning Advocaten te
Dordrecht voor het geheel intrekken van de omgevingsvergunning,
die op 19 januari 2004 aan Helbro
Kleinbuscentrale B.V. is verleend.
De inrichting betreft een werk- en
wasplaats, tankstation en buscentrale, gelegen aan de Lelystraat 97
te Sliedrecht.
Burgemeester en wethouders van
Sliedrecht maken bekend dat zij

in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn om de omgevingsvergunning geheel in te trekken.
De ontwerpbeschikking en andere
ter zake zijnde stukken liggen van
16 november tot en met 28 december 2017 van 9:00 - 15:00 uur ter
inzage in de publiekshal van het
gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11, telefoon 14 0184.
Zienswijze en ontwerpbeschikking
Binnen zes weken na de dag

Aanpak grote voertuigen
De gemeente gaat met ingang van 1 december a.s. actief optreden
tegen grote voertuigen die in woonwijken staan geparkeerd. Het
gaat om voertuigen die groter zijn dan 2,40 m hoog en/of 6 meter
lang. Volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is het
niet toegestaan om dergelijke voertuigen op de openbare weg te
parkeren. Eigenaren kunnen in dat geval rekenen op een boete.

waarop de ontwerpbeschikking
ter inzage is gelegd, kan eenieder
daarover zienswijzen inbrengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen
te worden gezonden aan de
directeur van de 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 K. Verlijsdonk, telefoon
(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
beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.

Van links naar rechts: Jan van Gameren, Guus Hanegraaf, Leo de Waal ,
Bart Zwager, Esther Smit , Raymond van Gaalen en Dick de Bruin. Op het
moment van de foto waren werkgroepleden Simon Stremler (politie) en
Gerard van Wijgerden helaas niet (meer) aanwezig).
Regelmatig komt de werkgroep
KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) Kerkbuurt bijeen op de gastlocatie van King- Jeans & Casuals
op de Kerkbuurt.
Op vrijdag 3 november was dit
ook het geval, al stonden die dag
niet alleen de actiepunten in het
gebied op de agenda. Zo kwam
Bart Zwager, franchisenemer van
o.a. Teamkappers Sliedrecht,
zich bijvoorbeeld voorstellen
als nieuw werkgroeplid. De
betrokken ondernemer, met
meerdere franchisevestigingen in
Zuid-Holland, vindt het belangrijk
om zijn steentje in Sliedrecht bij te

dragen voor een ‘schoon, heel en
veilig’ winkelgebied. Helaas stond
de agenda ook in het teken van
afscheid. Raymond van Gaalen,
filiaalmanager van de Jumbo op
de Kerkbuurt en al geruime tijd
betrokken als werkgroeplid, nam
afscheid omdat hij is overgeplaatst
naar een andere vestiging (Ridderkerk). Zijn opvolger Stacey de
Vries maakt de werkgroep weer
compleet. Ook werd vrijwilliger Jan
van Gameren van het Zakkenroller
Preventieteam nog even in het
zonnetje gezet. Jan is altijd aanwezig bij de werkgroepsessies om
mee te denken en zet zich altijd
vol verve in.
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Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

7 november 2017

Diverse locaties

Het kappen van 10 bomen (gemeentelijk)

Kappen

Soort boom
1 Sierpeer
1 Sierkers
3 Esdoorns
1 Els
2 Elzen
1 Kastanje
1 Sierkers
8 november 2017

Locatie ter hoogte van
Molshoefweer 26
IJsselstraat 18
Grevelingenlaan, ter hoogte van overzijde Krammerstraat 1
Krommestoep 7
Nic. Beetsstraat 11 en 39
Karekietstraat, achter Zwanensingel 1
Prof. Kamerlingh Onneslaan 26
Diverse locaties

Soort boom
1 Knotwilg
1 Kastanjeboom
1 Boomhazelaar
1 Linde
1 Sierkers
1 Populier
1 Els
2 Meelbessen
3 Lijsterbessen
1 Els
1 Hemelboom
2 Anna Paulownabomen
1 Els
2 Elzen
1 Meidoorn
2 Elzen

Reden kap
Matige tot zeer slechte conditie. Voornemen tot herplanting.

Het kappen van 22 bomen (gemeentelijk)

Kappen

Locatie ter hoogte van
Reden kap
Parallelweg, achterzijde Lelystraat 63
Matige tot zeer slechte conditie. Voornemen tot herplanting.
Stationsplein, voorzijde nr. 8
Sportlaan, voorzijde nr. 1
Reinenweer, voorzijde nr. 23
Blijenburghsweer, voorzijde nr. 27
Smalweer, zijkant nr. 32
Tolsteeg (fietspad), thv Tiendweg
Rijnstraat, achterzijde Stationsweg 104 en 122
Populierenhof, voorzijde nr. 16-18		
Berkenhof, achterzijde Populierenhof 37		
A.W. de Landgraafstraat, achterzijde nr. 28		
Middeldiepstraat, voorzijde nr. 72, 86		
Volkstuinencomplex, thv Februariplantsoen 4
Volkstuinencomplex thv Tiendweg
Gruttostraat, voorzijde nr. 2
Hoepel, voorzijde nr. 15 en 18

8 november 2017

Touwbaan 1

Het bouwen van de woonvoorziening Blauwegolf

Bouwen

9 november 2017

Maaslaan 6

Het tijdelijk gebruiken van een stuk grond voor de Handboogvereniging voor een periode van drie jaar

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 november 2017

Cort van der Lindenlaan, project Staatsliedenbuurt

Het realiseren van verschillende opties voor 15 koopwoningen

Bouwen

10 november 2017

Touwbaan 1

Het kappen van 17 bomen (particulier)

Kappen

Algemene Plaatselijke Verordening Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

9 november 2017

Thorbeckelaan 104

Het organiseren van een feestavond bij SKC Merwede

9 december 2017

Ingediende aanvragen voor collecteren
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 november 2017

Geheel Sliedrecht

Het collecteren door het Epilepsiefonds

4 juni t/m 9 juni 2018

Verleend vergunning voor Venten
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 november 2017

Thorbeckelaan 164

Het venten voor de verkoop van oliebollen voor het goede doel door de CGK Eben Haezer kerk

24 t/m 30 december 2017

Verleende vergunning voor vuurwerkverkoop
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

6 november 2017

Rembrandtlaan 7

Het verkopen van consumentenvuurwerk

28, 29 en 30 december 2017

Verleende vergunning voor standplaats
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 november 2017

Kerkbuurt 43B

Het verkopen van oliebollen in december

25 t/m 29 december 2017

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

Colofon

Publiekshal/frontoffice
Ma, di, vrij: 09.00 - 12.00 uur
Wo en do: 14.00 - 19.30 uur

Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11, 3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

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
Storingsnummer openbare ruimte
(0184) 495 910
Alleen buiten kantooruren
Milieuklachtennummer (0888) 333 555
Voor o.a. klachten over geluidsoverlast en
milieumeldingen (24 uur bereikbaar)

Bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmakingen van algemene verbindende voorschriften worden
vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt via
officiëlebekendmakingen.nl
Zienswijzen
Tegen plannen in proceduren kan een
belanghebbende binnen zes weken na
publicatie schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

