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Gemeentepenningen
Op vrijdagavond 7 december 2018 heeft wethouder Hanny Visser de Sliedrechtse gemeentepenningen uitgereikt aan twaalf vrijwilligers vanwege hun jarenlange inzet en bijzondere verdiensten voor het
vrijwilligerswerk.
De volgende vrijwilligers ontvingen
vanwege hun inzet en verdiensten
voor de Sliedrechtse samenleving
de gemeentepenning:
1. D. (Dirk) den Besten (handen spandiensten bij Waerthove - bewoners halen en
brengen naar zondagsdienst,
bingoavonden, sinds 1999)
2. H. (Hennie) den BestenBronwasser (hand- en spandiensten bij Waerthove - bewoners halen en brengen naar
zondagsdienst, bingoavonden,
sinds 1999)
3. H. (Henk) Visser (psycho
pastorale hulpverlening 8 jaar,
seniorenmiddagen kerkelijke
gemeente 15 jaar)

4. M.B. (Miep)Visser-Breedveld
(psycho pastorale hulpverlening 8 jaar, seniorenmiddagen
kerkelijke gemeente 15 jaar)
5. I.E. (Irma) van der Wouden
(ontwerpster naaipatronen/
uniformen en herstelwerk
jeugdshowkorps, 25 jaar bij
Wilhelmus’ Muziekkorpsen)
6. A. (Arie) Kroon (schrijver
shows/instructeur, 25 jaar bij
Wilhelmus’ Muziekkorpsen)
7. C.S. (Suzanna) TrompLeeuwesteijn (penningmeester
Onze Roeping Getrouw, 30 jaar,
schoonhouden kerkgebouw
vanaf 1999)

8. K
 . (Kees) Blokland (28 jaar bij
Stamboomvereniging, betrokken bij oprichting, momenteel
2e voorzitter, sinds 1995
archiefbeheerder Hervormde
gemeente Sliedrecht)
9. C.A. (Anton) van der Graaf
(35 jaar voorzitter bestuur Onze
Roeping Getrouw, vanaf 1980
ondersteuner SWS)
10. A. (Albert) Schild (32 jaar bij
De Vogelvriend, sinds 2014
voorzitter/secretaris/penningmeester en redacteur, sinds
2014 beheerder volière in
Willem Dreespark)

#mooisliedrecht
#grootindoen

11. D
 . (Dick) Kamsteeg (25 jaar
bij Baggermuseum, afdeling
modelbouw, maakt onder meer
weergaven in miniatuur voor
exposities)

12. J. (Jopie) Visser (30 jaar EHBO,
sinds 1990 bestuurslid, sinds
2010 2e voorzitter, sinds 2013
1e voorzitter en coördinator)
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Social media-berichten van de week
Twitter
Gemeente Sliedrecht: De gemeente Sliedrecht heeft een nieuwe huurder
gevonden voor de sportkantine en het restaurant in sporthal De Stoep. Deze
week hebben de nieuwe exploitant Kom Aan Tafel! en wethouder Ben van
der Plas de huurovereenkomst ondertekend.

Instagram
Nel Maasland: #mooisliedrecht #nature
#natur #naturephotography #zuidholland
#landscapes ##landscapephotography
#landschap #reflection_shots

Dit weekend vaart de waterbus volgens de zomerdienstregeling in verband met de kerstmarkt in Dordrecht!

Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen ten behoeve van:
- Realiseren vier gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen bij de
locaties: Rijnstraat, Nicolaas Beetsstraat, Thorbeckelaan (2 x).
De officiële bekendmakingen zijn 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.
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Gemeentemagazine Sliedrecht
Het gemeentemagazine 2019 wordt in december huis-aan-huis bezorgd. Is het magazine niet bezorgd en wilt
u deze alsnog ontvangen? Stuur dan een mail naar Marja Mijnster m.mijnster@sliedrecht.nl, dan krijgt u het
magazine alsnog toegestuurd.
Staat uw organisatie of vereniging niet in het magazine vermeld of heeft u een wijziging, dan dient u dit zelf te
melden aan Akse Media.
Dit kan op de volgende manieren:
• per e-mail: info@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentemagazine Sliedrecht)
• telefonisch: 0223-66 88 77 (redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentemagazine Sliedrecht) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
Rectificatie
Op bladzijde 7 van het gemeentemagazine Sliedrecht staat abusievelijk een verkeerd telefoonnummer vermeld
bij de huisartsenpost. Dit nummer moet zijn: (078) 202 00 20.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Gele afvalbakken tijdelijk
afgesloten

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
van Wanrooij, RGLM
04-04-1990
29-10-2018

Veel afvalbakken worden jaarlijks door vuurwerk vernield. De gemeente blijft aangifte doen bij vernieling van gemeentelijke eigendommen
en zal de kosten van vernieling verhalen op de daders. Als u getuige
bent van een strafbaar feit zoals een vernieling, meldt u dit via telefoonnummer 112 direct aan de politie. Met een snel telefoontje en een
goed signalement helpt u de politie dader(s) te pakken.
De gemeente sluit de gele afvalbakken bij de supermarkten en het
winkelgebied vlak voor oud en nieuw af. De overige gele afvalbakken
worden in de week voor Kerst afgesloten. Wij vragen uw begrip hiervoor
en verzoeken u het afval tijdelijk thuis weg te gooien en geen afval naast
de afvalbakken neer te zetten. Ook de ondergrondse containers gaan net
als andere jaren tijdens de jaarwisseling dicht. Meteen na de jaarwisseling
maakt de gemeente de afvalbakken en de ondergrondse containers weer
gebruiksklaar.

Het laatst in de basisregistratie
personen (BRP) opgenomen adres
is niet meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet
bekend.
De gemeente heeft na onderzoek
de volgende adresgegevens
opgenomen:
Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging
doorgegeven aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst, uitke-

ringsinstanties, pensioenfondsen
en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen
voor voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering,
AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent
u het niet eens met dit besluit?
Stuur dan een bezwaarschrift naar
het college van burgemeester en
wethouders. Dit doet u binnen
zes weken na de dag van deze
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
16, 3360 AA Sliedrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig
als u de volgende gegevens
vermeldt: uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar
maakt (bijvoorbeeld een kopie
van deze publicatie); de reden
waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent; de datum en uw
handtekening.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 december 2018

Kerkbuurt 81

Het realiseren van zes appartementen en een winkelruimte

Bouwen

6 december 2018

Rivierdijk 460

Het wijzigen van gevels

Bouwen

7 december 2018

Bonkelaarplein 7

Het aanpassen van de voorgevel van het Bonkelaarhuis

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

7 december 2018

Leemanstraat 9

Gevelwijziging en verbouwen van het bedrijfspand

Bouwen

7 december 2018

Reinenweer ter hoogte van
nr. 44

Vervangen van de brug

Bouwen/strijdig gebruik
bestemmingsplan

7 december 2018

Rivierdijk 599

Het kappen van een Linde. Reden: boom is dood. Er is een herplantplicht opgelegd

Kappen

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.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

5 december 2018

Rembrandtlaan 5

Aanwezigheidsvergunning voor twee speelautomaten

6 december 2018

Diverse locaties

Collecte Longfonds

13 t/m 18 mei 2019

Verleende ontheffing winkeltijden
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

7 december 2018

Fazantplein 3

Ontheffing winkeltijdenwet voor Dirk van den Broek t.b.v. Moonlight shoppen

21 december 2018

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
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de openbare ruimte kunt u terecht op de
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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

