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Ondermijning: als onder- en bovenwereld
verweven zijn

De heikikker!

Wat daar op kan vallen is activiteit
op vreemde tijden of bedrijven die
helemaal afgeschermd zijn waardoor je er nooit goed naar binnen
kunt kijken. Ook als bedrijven een
vervallen uitstraling hebben maar
toch met veel camera’s beveiligd
zijn, dan is dat opvallend. Allemaal
zaken die goed zijn om te melden
bij je gemeente, wijkagent of via
Meld Misdaad Anoniem.

We zien steeds vaker dat criminelen gebruik maken van zaken in
de bovenwereld om hun illegale
activiteiten in de onderwereld
mogelijk te maken. Denk aan een
café of winkel waar weinig of geen
klanten komen maar dat criminelen
gebruiken om drugsgeld wit te
wassen. Als de bovenwereld de
onderwereld hierbij helpt, noemen
we dit ondermijning.
Er zijn meer voorbeelden te noemen: een notaris die geen melding
maakt als iemand met contant geld
een woning koopt. Een verhuurmakelaar die zijn administratie niet
op orde heeft waardoor criminelen
een woning kunnen huren. Autobedrijven die verborgen ruimtes
inbouwen voor het vervoeren
van drugs, cash en wapens. Ondermijning gaat helaas ook aan
Sliedrecht niet voorbij.
Veel problemen door drugs
Ondermijning heeft vaak te maken

met de handel in en productie van
drugs. Dit gaat vaak samen met
veel problemen en geweld. Denk
bijvoorbeeld aan het dumpen van
chemisch drugsafval in de natuur,
onveilige straten en buurten door
straathandel en brandgevaarlijke
hennepkwekerijen in woonhuizen.
Herken de signalen
Ondermijning en drugscriminaliteit
zijn vaak niet direct zichtbaar. Toch
moeten u in uw eigen straat, buurt
of omgeving ook vast wel eens
zaken opvallen. Jongeren die
ergens rondhangen en snel wat
uitwisselen met voorbijgangers.
Een auto waar mensen steeds
iets ‘afhalen’. Veel aanloop bij een
(dichtgeplakte) woning, ook op
gekke tijden. Al dit soort zaken zijn
voor de gemeente en de politie
heel waardevol om te weten.
Afgelegen plekken zoals bedrijventerreinen en buitengebieden
bieden ook volop kansen voor
ondermijning en drugscriminaliteit.

Duidelijk beeld
Door verschillende signalen
bij elkaar op te tellen, ontstaat
vaak een duidelijker beeld. Dat
is precies wat de overheid doet.
Gemeenten, Openbaar Ministerie,
politie en Belastingdienst werken
samen en wisselen informatie uit.
Door als één overheid op te treden
kunnen we met zowel strafrecht,
bestuurlijke maatregelen, toezicht,
preventie en andere maatregelen,
effectief optreden tegen ondermijning.
Help mee
Als overheid kunnen we dit niet
alleen. Zie je zelf dingen waarvan
je vermoedt dat die niet oké zijn?
Meld het dan! Dat kan op verschillende plekken. Bij de gemeente
via 14 0184, de politie via 09008844, www.politie.nl of anoniem
bij Meld Misdaad anoniem via
0800-7000. Burgemeester Van
der Borg: “We zien in onze regio
op ondermijning ontwikkelingen
die ook aan Sliedrecht helaas niet
voorbij gaan. Door samen ondermijning aan te pakken zorgen we
voor een veiliger Sliedrecht”.

Heeft u ons eerste filmpje over
waterberging gezien? Daarin vertelt wethouder Ton Spek waarom
waterberging nodig is.
De extra waterberging die we de
komende maanden aanleggen is
voor de opvang van regenwater
bij extreme neerslag. De extra
waterberging komt ten noorden
van de Betuweroute, op grond van
de gemeente Sliedrecht.
Realisatie waterberging
Deze week kunt u op onze website het tweede filmpje van de reeks
over waterberging zien. Hierin
vertelt Ecoloog Richard Slagboom
hoe hij samen met Tim Breur de
ecologisch begeleiding voor de
waterberging heeft gedaan. Door
het zaaien van kruiden, bloemen
en riet wordt de biodiversiteit
verhoogt. Vogels komen terug en

beschermde diersoorten zoals de
heikikker krijgen ruimte.
Ga naar onze speciale pagina over
waterberging op www.sliedrecht.
nl/waterberging. Of bezoek ons
YouTube-kanaal en andere social
mediakanalen. Daar kunt u het
eerste en tweede filmpje over
waterberging bekijken. Of scan de
QR-code bij dit bericht.
Heeft u vragen over dit project?
Neem contact op met
projecten@sliedrecht.nl.

Digitale informatiebijeenkomst
beheerdersonderkomen
begraafplaats

Aangepaste tijd papierinzameling
Wij zijn momenteel in overleg met
de verschillende verenigingen
die zorgen voor de oud-papier
inzameling. Samen hebben we
gekeken op welke manier we het
oud-papier kunnen inzamelen,
zonder dat de vrijwilligers een probleem krijgen met de avondklok.

Onlangs heeft de Rijksoverheid
een avondklok ingesteld. Bij de
inzameling van het oud-papier
kunnen hierdoor problemen
ontstaan. Voor onze eigen mede-

werkers kunnen wij zaken regelen,
zodat wij tijdens de uren van de
avondklok op straat mogen zijn.
Dit kunnen wij helaas niet regelen
voor de vrijwilligers.

Een van de mogelijke oplossingen
is dat we eerder gaan beginnen
met de inzameling. Deze oplossing
kan per inzamelwijk verschillen,
maar wij willen u allen vragen om
de container op tijd aan de weg te
zetten. Het kan namelijk zo zijn dat
we eerder bij u langskomen.
Verzoek aan u allen om de papiercontainers uiterlijk 17.30 uur aan
te bieden op uw inzameldag. Dat
is een uur eerder dan u gewend
bent.

Wet Milieubeheer
Op 17 november 2020 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”.
Het gaat over het oprichten van een Sportschool gelegen aan de Deltalaan 217 te Sliedrecht. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-382158.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Zoals u weet wordt de begraafplaats uitgebreid. Het bouwen van een
nieuw beheerdersonderkomen is hierbij één van de onderdelen. Van Es
Architecten uit Sliedrecht gaat voor de gemeente het nieuwe gebouw
ontwerpen. De eerste ontwerptekeningen zijn inmiddels gereed. Ook is
de beoogde planning bekend.
Digitale informatiebijeenkomst
Op woensdagavond 24 februari organiseren we een digitale informatiebijeenkomst voor omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden. Tijdens
de bijeenkomst wordt het nieuwe beheerdersonderkomen nabij de
begraafplaats besproken. Wethouder Ton Spek opent de bijeenkomst en
Van Es Architecten presenteert het ontwerp. Na aﬂoop is er de mogelijkheid
om vragen te stellen. De bijeenkomst start om 19.30 uur tot ca. 21.00 uur.
Deelnemen digitale informatiebijeenkomst
Wilt u de digitale informatiebijeenkomst over het nieuwe beheerdersonderkomen nabij de begraafplaats bijwonen? Meldt u dan aan via
projecten@sliedrecht.nl. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin
de informatie die u nodig heeft om de bijeenkomst digitaal bij te wonen.
Aanmelden kan tot 19 februari. Vermeld daarbij als onderwerp ‘Aanmelden informatiebijeenkomstbeheerdersonderkomen 24 februari’.
Meer informatie over de bijeenkomst en uitbreiding befgraafplaats leest u
op de projectpagina www.sliedrecht.nl/begraafplaats. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u die stellen via projecten@sliedrecht.nl.
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Buiten bezig in Sliedrecht
➍ Rietlanden vanaf maandag
1 februari t/m vrijdag 5 maart
2021 Herstratingswerkzaamheden.
➎ Vervangen openbare
verlichting van januari t/m
maart 2021 In de volgende
straten gaat dit plaatsvinden;
Alewijnsweer, Ambachtsweer,
Beversweer, Blijenburghsweer,
Dorlandsweer, Gildesweer,
Groeneweer, Landskroonweer,
Leenweer, Molshoefweer, Prinseweer, Reineweer, Schoutsweer, Smalweer.

Wegomleidingen
➊ Wekelijkse afsluiting Burg.
Winklerplein vanaf woensdag
6 mei 2020 Voor de weekmarkt
is er in verband met Corona
maatregelen een uitbreiding
nodig. Daarom vindt er iedere
week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg plaats.
➋ Horst hoofdrijbaan deels afgesloten en Horst richting Valkhof
afgesloten van maandag

4 januari t/m vrijdag 12 februari
2021, doorgaand verkeer naar
Valkhof blijft mogelijk via
tijdelijke brug In verband met
rioleringswerkzaamheden en
aanleg warmtenet.
➌ Valkweg oostelijk deel met
hoek noordelijk deel Vogelenzang afgesloten van maandag
4 januari t/m 12 februari 2021
In verband met aanleg warmtenet.

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• sloten schonen
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• openbare verlichting vervangen
• bomen planten Sliedrecht-west

Avondklok:
Blijf binnen
21.00 uur

4.30 uur

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok.
Van 21.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur ‘s ochtends blijft u binnen.
Het is verboden om zonder geldige reden* buiten te zijn.
Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat

Het is nodig om nu besmettingen af te remmen

minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voor-

en de verspreiding van nieuwe varianten te ver-

komen we verspreiding van het coronavirus.

tragen. Zo houden de ziekenhuizen ruimte voor

Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het
coronavirus, die nog besmettelijker is dan het
virus dat we al kennen.

Prettig en betaalbaar wonen in
Sliedrecht

Woningen zijn schaars in de
Drechtsteden. Dat merken de
inwoners van Sliedrecht die een
woning zoeken. Ook mensen met
een minimum inkomen merken dit.
Deze groep maakt veel gebruik
van de sociale huurwoningen.
Vaak moeten ze langer zoeken
voor zij een geschikte woning vinden. Soms komt dit omdat mensen
met een iets hoger inkomen in
een sociale huurwoning wonen.
Zij willen misschien wel verhuizen
naar een duurdere woning. Maar
die woningen zijn er te weinig in
Sliedrecht.
Wonen zoals dat bij je past
Om ervoor te zorgen dat alle
Sliedrechters een woning kunnen
vinden die bij hen past worden er
in Sliedrecht de komende 20 jaar
2500 nieuwe woningen gebouwd.
Dat zijn vooral iets duurdere woningen. Daarmee kunnen huurders
vanuit de sociale huurwoningen
verhuizen naar de iets duurdere
woningen. Daarmee komen er sociale huurwoningen vrij voor mensen met een wat lager inkomen.
Op dit moment heeft Sliedrecht
behoorlijk veel sociale huurwoningen, zo’n 36%. Gemiddeld is dat
landelijk ongeveer 30%.
Duurzame woningen
In de toekomst gaan alle woningen
in Sliedrecht van het aardgas af.
Daarom sluiten we de komende
jaren veel woningen aan op het
warmtenet. Nadat sociale huurwoningen zijn aangesloten op het
warmtenet dalen de kosten voor
de verwarming. Tegelijk worden

de huren dan iets hoger. Maar
huurders zijn niet duurder uit na de
aanleg van het warmtenet!

Zorgen voor elkaar
In sommige delen van Sliedrecht
wonen in verhouding meer mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat steuntje krijgen
ze van gemeente en organisaties
voor welzijn en zorg. En ook van
buurtbewoners. Als in verhouding
teveel mensen die dat steuntje
nodig hebben allemaal in dezelfde
buurt wonen, maakt dat het soms
lastiger om elkaar te steunen en
om prettig samen te wonen. Daarom maakt de gemeente prestatieafspraken met Tablis Wonen en
Huurdersvereniging SLimWonen
om ervoor te zorgen dat iedereen
prettiger in Sliedrecht kan wonen!
Gezamenlijke agenda voor komende twee jaar
Op vrijdag 29 januari tekenden
wethouder Ton Spek, directeur
Liesbeth Marchesini van Tablis
Wonen en voorzitter van huurdersvereniging SLiMWonen Gerard
Kraaijeveld de prestatieafspraken
die zij voor 2021 en 2022 met
elkaar hebben gemaakt. Zo willen
de gemeente, Tablis Wonen en
SLiMWonen dat iedere inwoner
prettig kan wonen in de woning
die bij hem past en dat de woonlasten betaalbaar blijven. In de
prestatieafspraken staat wat de
richting is voor 2021 en 2022. De
prestatieafspraken worden nu
uitgewerkt in acties. De prestatieafspraken gelden tussen gemeente,
Tablis Wonen en SLiMWonen.

coronapatiënten en kan andere zorg zoveel
mogelijk doorgaan.
De avondklok geldt tot 10 februari 4.30 uur.

*Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/avondklok, of bel 0800-1351.

Wethouder Spek overhandigt de sleutel van de nieuwe veegwagen
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Inschrijven basisschool gestart
met alle basisscholen afgesproken.
Er worden dus geen open dagen,
rondleidingen of andere afspraken
voor kennismaking op de basisscholen georganiseerd.
Aanmelden vóór 1 maart 2021
Aanmelden kan door het formulier
vanaf nu, maar in ieder geval vóór
1 maart 2021, per post of per mail
in te leveren bij de basisschool
van uw keuze. Na 1 maart maken
de scholen hun plannen voor het
komende schooljaar. Heeft u geen
brief ontvangen? Op de website
van de gemeente treft u meer
informatie. Ook kunt u daar het
aanmeldformulier downloaden.
Ga naar www.sliedrecht.nl

Ouders met kinderen -die tussen
30 september 2021 en 1 oktober
2022 vier jaar worden- kunnen hun
kind vóór 1 maart aanmelden bij
de basisschool van hun keuze. De
ouders hebben een persoonlijke
brief met ﬂyer en aanmeldformulier
ontvangen.
Geen Open Dagen
Op de laatste woensdag van januari
vinden normaal gesproken de
Open Dagen bij alle basisscholen in
Sliedrecht plaats. Door corona kunnen er zoals in andere jaren geen
Open Dagen plaatsvinden. De gemeente heeft dit noodgedwongen

Meer informatie
U kunt veel informatie over de
scholen vinden in de schoolgids en
op de websites van de scholen. Op
de websites leest u ook wanneer
en op welke manier u meer informatie kunt krijgen.

Denkt u (weer) mee over de opwek van energie
met Zon & Wind?
We vragen iedereen om de komende maanden mee te denken over
de uitwerking van de mogelijkheden voor opwek van energie met
zon en wind. Daarvoor organiseren
we een intensief participatieprogramma, waarin inwoners,
ondernemers en maatschappelijke
organisaties op verschillende manieren kunnen deelnemen.

- In welke restruimtes hebben
wij plaats voor zonnepanelen?
Beoordeel de locaties op de
kaart!

-praten over verschillende onderwerpen binnen de RES. De eerste
participatieronde vond al plaats in
december 2020.

Via het Energie-participatieplatform kan iedereen tot en met
maart online meedenken en

Meer informatie?
Ga naar de pagina denkmee.
drechtstedenenergie.nl/sliedrecht.

We zitten middenin de 2e participatieronde Zon & Wind. Vorige
week hebben we drie digitale
bijeenkomsten georganiseerd
over de zoekgebieden A15 / A16 /
Kijfhoek. Het gesprek voeren we
verder op het Energie-participatieplatform. Denkt u (weer) mee?
Op het platform vindt u verschillende onderwerpen om over mee
te praten:
- Hoe gaan we de lusten en
lasten van windturbines en/of
zonneweiden verdelen?

Digitale bijeenkomst Economische Visie voor
ondernemers
Samen met ondernemers werkt de gemeente
Sliedrecht aan een Economische Visie voor 2021
tot 2030. De conceptvisie is inmiddels gereed. Op
maandag 8 februari sluiten we het proces rondom de
Economische Visie af met een digitale bijeenkomst.
Uitnodiging digitale bijeenkomst Economische Visie
Graag nodigen wij alle ondernemers uit om op
8 februari om 16.00 uur het proces rondom de

Economische Visie met ons af te sluiten. Aanmelden
kan door een e-mail te sturen naar Hilbert de Jong,
e-mailadres: hj.de.jong@sliedrecht.nl. Na aanmelding
ontvangt u via e-mail een MS Teams-link.
Lees meer over de digitale bijeenkomst Economische
visie en het programma op www.sliedrecht.nl/
Economische_visie

Voorjaarsvakantie! Blijf in Nederland en boek
geen reizen t/m 31 maart
Volgende week is het voorjaarsvakantie. De kinderen zijn een
weekje vrij van school en mogelijk
gaat u samen met uw gezin erop
uit. Ook nu vragen wij in Nederland te blijven. Ga niet op reis en
boek geen reizen t/m 31 maart.
Elke buitenlandse reis verhoogt
de kans op verspreiding van het
coronavirus.
Hulp en steun bij quarantaine
Moet u toch naar het buitenland,

bijvoorbeeld vanwege een
(aanstaand) sterfgeval in de
naaste omgeving? Dan gaat u
bij terugkomst direct 10 dagen in
quarantaine. Door een coronatest
te doen op dag 5 kunt u de duur
van de quarantaine eventueel
verkorten. Meer informatie leest u
op www.rijksoverheid.nl.

online hulpmiddel dat u helpt
om de juiste keuzes te maken
na terugkeer in Nederland. De
Reischeck biedt een praktische,
digitale checklist zodat u kunt
nagaan welke stappen u moet
nemen na terugkeer van uw reis.
Dit maakt het gemakkelijker om in
quarantaine te blijven.

Raadpleeg voor hulp de Quarantaine Reischeck
De Quarantaine Reischeck is een

Meer informatie leest u op
www.reizentijdenscorona.
rijksoverheid.nl.

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

25 januari 2021

Havenstraat

Bevolkingsonderzoek

medio februari 2021 t/m eind
juli 2021
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

21 januari 2021

Lus afslag Sliedrecht west richting
A-15 Papendrecht

Tijdelijk gronddepot i.v.m. werkzaamheden rijksweg A-15

Strijdig gebruik bestemmingsplan

27 januari 2021

Thorbeckelaan 10

Het kappen van 11 bomen i.v.m. herinrichting

Kappen

28 januari 2021

Rembrandtlaan 9

Het splitsen van de woning en de winkel

Bouwen

28 januari 2021

Scheldelaan 15

Brandveilig gebruiken van de school

Brandveilig gebruik

28 januari 2021

Beethovenstraat 1

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

26 januari 2021
Leeghwaterstraat/
Stieltjesstraat
Leeghwaterstraat t.h.v. nr. 43
Tiendweg/Reineweer
Molshoefweer t.h.v. nr. 42
Prickwaert t.h.v. nr. 2
Prickwaert t.h.v. nr. 97
Berkenhof speelplaats
Wilhelminastraat t.h.v. nr. 35
Burgemeester Feitsmapark
Aalscholverstraat t.h.v. nr. 14
Vogelenzang t.h.v. nr. 33
Februariplantsoen. achter nr. 13

26 januari 2021

Baanhoek-West

27 januari 2021
Elzenhof 125, zijkant woning,
Burg. Feitsmapark, t.h.v.
Prof. Keesomlaan
Padakker t.h.v. nr. 17
Sportlaan 11

Omschrijving

Activiteit

Kappen van 13 gemeentelijke bomen (bomen zijn ziek/dood)
2 bomen

Kappen

1 boom
1 boom
1 boom
1 boom
1 boom
1 boom
1 boom
1 boom
1 boom
1 boom
1 boom
Er is een compensatieplicht opgelegd van minimaal 13 bomen binnen de gemeente
Kappen van vier bomen t.b.v. voorbelasting
Er is een compensatieplicht opgelegd van vier bomen

Kappen

Het kappen van zes gemeentelijke bomen. (bomen zijn ziek/dood)
1 boom
1 boom

Kappen

1 boom
3 bomen

Er is een compensatieplicht voor het kappen van de bomen

27 januari 2021

Stobbe 50

Het kappen van een boom
Er is een compensatieplicht voor het kappen van de boom

Kappen

29 januari 2021

Stationspark 500

Het verplaatsen van de handelsreclame

Bouwen

29 januari 2021

Stationsweg 138

Het vergroten van de woning

Bouwen

29 januari 2021

Jacob Catsstraat 2 (a t/m d)

Het realiseren van vier woningen op de begane grond van het bestaande gebouw

Bouwen

29 januari 2021

De Horst 20

Het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel van de woning

Bouwen

29 januari 2021

Scarlattistraat 4

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Bouwen

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 kappen van drie bomen, Vogelbuurt Zuid

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

Fixi
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht bij Fixi
via www.sliedrecht.nl/fixi

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
officielebekendmakingen.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

