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Sneeuwpret, hoe houden we het samen leuk?

Afgelopen weekend heeft de
sneeuw voor veel inwoners van
Sliedrecht veel plezier opgeleverd.
Even iets anders dan Corona, De
medewerkers van de buitendienst
hebben dag en nacht gewerkt om
te strooien en te schuiven. Dat
blijven wij aankomende week ook
doen. Omdat er weinig over de
wegen gereden wordt, kan het zout
niet altijd goed zijn werk doen.
Normaal strooien de medewerkers
van de buitendienst de hoofdroutes, fietspaden en overige wegen
volgens de strooiroutes. Dit blijven
zij deze week doen. Maar door de
enorme hoeveelheid sneeuw die
is gevallen, kan het voorkomen
dat we niet alle routes sneeuwvrij
kunnen houden. Op dat moment
gaan we ons concentreren op het
sneeuwvrij houden van de hoofdroutes. Dan zullen we niet meer
strooien en schuiven op de fietspaden en de overige straten.
Dit kan ﬂinke overlast door sneeuw
geven in de woonwijken en de
fietspaden worden slechter begaanbaar. Het zal ook betekenen
dat de sneeuw op de hoofdroutes
opzij geschoven wordt naar de zijkant van de weg. Hierdoor ontstaat
een ﬂinke bult sneeuw naast de
geparkeerde auto’s. Hiervoor vragen wij uw begrip. Als u toevallig

wel weg moet met de auto, gooit u
alstublieft deze sneeuw niet weer
op de weg.
Zodra de hoofdwegen weer
onder controle zijn worden de
fietspaden en de overige wegen
weer sneeuwvrij gemaakt. Door
het aanvriezen kan dit ook voor
nog meer problemen zorgen. De
sneeuw kan dan al zo vast gereden en vastgevroren zijn op de
weg, dat we dit niet of nauwelijks
weg kunnen krijgen. Dat kan pas
weer als de temperatuur weer wat
gaat stijgen.
De komende dagen wordt er
matige tot zware vorst opgegeven.
Sneeuw die ontdooit is, kan hierdoor weer vastvriezen op de weg
en zo weer voor gladheid zorgen.
De lage temperaturen hebben

ook effect op het strooizout.
Strooizout is het meest effectief bij
temperaturen rond het vriespunt.
Bij temperaturen van -10 graden
verliest het strooizout haar dooiende werking en heeft het dus geen
zin meer om te strooien. Hierdoor
zullen wij de komende nachten en
ochtenden minder vaak strooien
en dit juist zoveel mogelijk overdag blijven doen, in combinatie
met het schuiven van de wegen.
Ook zullen wij de komende dagen
actief blijven om oversteekplaatsen, trappen, dijkopgangen en
overige belangrijke locaties aan te
pakken.
Wat kunt u zelf doen?
De gemeente kan niet overal
tegelijk zijn. Daarom vragen we u
om uw eigen stoep sneeuw- en
ijsvrij te houden. Kent u iemand
in de buurt die dit zelf niet kan?
Misschien wilt u dan een handje
helpen. Bij de gemeentewerf kunnen bewoners gratis wat strooizout
ophalen. Wel zelf een emmertje
meenemen.
Bij de opritten van de dijk staan
zoutkisten. U mag het zout gebruiken als de opritten glad zijn.
Meer weten?
Op de website van de gemeente staat veel informatie over
strooiroutes en ons gladheidsbestrijdingsbeleid.

Basisscholen en kinderopvang
weer open

Maandag gaan de basisscholen en kinderopvang weer open. Dat betekent meer drukte op straat. Geef elkaar de ruimte, ook onderweg.
Veilig weer naar school
Vrijwel iedereen is verkeersdeelnemer. En dus kan iedereen ook een
steentje bijdragen om het verkeer veiliger te maken. Kinderen gaan lopend, fietsend of zelfs met de slee naar school. Met sneeuw en de werkzaamheden aan de weg kan het mogelijk gevaarlijk zijn. Houd afstand
#AlleenSamen
Extra maatregelen op basisscholen
Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen. Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich
aan de basisregels houden. Dat is de beste manier om verspreiding van
het virus te voorkomen.
Brengen en halen
Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder/verzorger het kind mag
brengen en halen. Daarbij blijven zij buiten de school, houden 1,5 meter
afstand. Het advies is om een mondkapje te dragen. Kinderen van groep
7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school. Ook zijn er gespreide
begin- en eindtijden en pauzes, om contacten te beperken.

Aanleg LaRGaS kruispunt
nieuwe verkeerssituatie wordt de
verkeerssituatie overzichtelijker en
oversteken veiliger.

Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis
Kinderen blijven bij verkoudheidsklachten thuis en laten zich testen. Ook
als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.
Lees alle praktische richtlijnen die gelden op school op www.rijkoverheid.nl

De kruising Thorbeckelaan –
Vogelenzang – Nachtegaallaan in
Sliedrecht is een druk knooppunt
waar we graag een veiligere
situatie willen creëren voor al het
verkeer. Daarom starten we in april
2021 met het aanpassen van deze
kruising.
Wat gaan we doen?
De kruising wordt ingericht volgens het LaRGaS-principe. LaRGaS
staat voor ‘Langzaam Rijden Gaat

Sneller’. Dat betekent dat de weg
en de kruising zo ingericht worden
dat het verkeer langzaam rijdt,
maar zich uiteindelijk toch sneller
verplaatst. Auto’s die af willen
slaan vanaf de Thorbeckelaan
gaan hierbij gebruik maken van
de uitvoegstroken. Het doorgaand
verkeer kan zo beter doorstromen
en de wijken rond de Thorbeckelaan zijn dan beter bereikbaar.
Ook voor de fietsers en voetgangers wordt het veiliger. Door de

Ontwerp
In het ontwerp is daarnaast uitgebreid aandacht voor groen. De
mooie bomenstructuur langs de
Thorbeckelaan blijft behouden
en wordt uitgebreid. Met de aanpassingen op deze locatie is de
Thorbeckelaan klaar voor de toekomst. Op de afbeelding ziet u hoe
de verkeerssituatie eruit gaat zien.
Scan de QR-code om de video
te bekijken bekijken waarop Het
LaRGas-principe wordt uitgelegd.
Meer informatie: www.sliedrecht.nl/
aanleg_largaskruispunt.

Opheffing algemene graven
Van de onderstaande algemene graven op de begraafplaats in
Sliedrecht verstrijkt de uitgiftetermijn of deze is al verstreken. Hiermee vervallen de rechten. Dit betekent dat deze graven worden
opgeheven. Dat maken burgemeester en wethouders bekend. Het
gaat om de graven ALG/-/-/ grafnummers 649 t/m 681. Deze graven
zijn uitgegeven in de periode van 01-01-2001 t/m 31-12-2001
Volgens artikel 23 en 24 van de Beheerverordening van de begraafplaats worden algemene graven 20 jaar na uitgifte opgeheven. Het
grafmonument wordt verwijderd en vernietigd. Wilt u als nabestaande het grafmonument graag terug hebben? Laat dit dan weten bij
de administratie van de begraafplaats. Doe dit wel vóór 1 september
2021. Wilt u meer weten over een individuele opgraving en herbegraving in een particulier graf? Dan kunt u een telefonische afspraak
maken met mevrouw M. Groenhof, administratief medewerker
begraafplaats.
Voor de administratie of om een afspraak te maken bel:
0184 – 495928 of stuur een e-mail: Begraafplaats@sliedrecht.nl.
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Buiten bezig in Sliedrecht

@CorinaBakker Sammy met een sneeuwpop (die stond er al)
#sneeuwpret #sneeuwpop

@wimvanheteren Good night #Sliedrecht #sneeuw #dog

@DanielvdSterren Sneeuw in het Feitsmapark #sliedrecht

Winterfoto's Social Media

@mdekker55 Zondag wakker worden en mooie foto's
maken van de sneeuw in #Sliedrecht

@CorinaBakker Begraafplaats

Nathalie de Winter @misslazlo
Collage van mijn wandeling van vanochtend in mijn eigen #mooiSliedrecht #wandelen
#WinterWonderland

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184
2 februari 2021

Bestellen en afhalen bij winkels
Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels
per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?

1. Doe op afstand thuis
een (online)
bestelling bij een
winkel of een locatie met een
winkelfunctie.

2. Je ontvangt een
bevestiging met een
tijdslot wanneer de
bestelling op te halen is. Er zit
minimaal een dagdeel (4 uur)
tussen bestellen en ophalen.

3. De afspraakbevestiging
bevat alle praktische
informatie voor het
veilig en vlot afhalen van de
bestelling. Afhalen kan alleen
binnen het afgesproken tijdslot.

4. Kom in je eentje de
bestelling ophalen.
Alleen als je
klachtenvrij bent, kan de
bestelling worden afgehaald.

5. Winkelpersoneel zet
de bestelling klaar en
je haalt dit op bij de
winkel.

6. Betalen doe je thuis
vooraf, achteraf of
zoveel mogelijk
contactloos bij het afhalen.

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Was vaak je handen.

.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/winkelen
of bel 0800-1351

➎ Vervangen openbare
verlichting van januari t/m
maart 2021 In de volgende
straten gaat dit plaatsvinden;
Alewijnsweer, Ambachtsweer,
Beversweer, Blijenburghsweer,
Dorlandsweer, Gildesweer,
Groenenweer, Landskroonweer,
Leenweer, Molshoefweer,
Prinsenweer, Reinenweer,
Schoutsweer, Smalweer.
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

Waarom, wanneer en hoe zonder
aardgas in de gemeente Sliedrecht
In de Drechtsteden werken we samen aan een plan en aanpak om in
de toekomst over te stappen naar
aardgasvrij wonen. Inwoners en eigenaren van huizen en gebouwen
krijgen op den duur te maken met
de overstap van aardgas naar een
duurzame vorm van verwarmen en
koken.
Waar staan we?
We onderzoeken nu hoe we de
overstap naar een aardgasvrije
gemeente in een passend tempo
kunnen maken. We kijken welke
wijk op welke manier over zou
kunnen gaan op andere manieren
van verwarmen en welke tussenstappen we nu al kunnen nemen.
Dit schrijven we op in de Transitievisie Warmte. In 2021 moet elke
gemeente zo’n visie klaar hebben.

Houd 1,5 meter
afstand.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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 De Horst hoofdrijbaan deels
afgesloten en De Horst richting Valkhof afgesloten van
maandag 4 januari t/m vrijdag
26 februari 2021, doorgaand
verkeer naar Valkhof blijft
mogelijk via tijdelijke brug In
verband met aanleg warmtenet
➌ Valkweg in twee fases afgesloten van maandag 15 februari
t/m 26 maart 2021 In verband
met aanleg warmtenet
➍ Rietlanden vanaf maandag
1 februari t/m vrijdag 5 maart
2021 Herstratingswerkzaamheden

Uitnodiging online
informatieavond
Op maandagavond 1 maart organiseren we een bewonersavond
over de Transitievisie Warmte.
Tijdens deze online informatieavond vertellen we meer over de
overstap naar aardgasvrij en de
tussenstappen daar naartoe. Ook
delen we de eerste resultaten uit
de Transitievisie Warmte. Gaan we
in op de meest gestelde vragen
en praten we door over het belang
van isoleren.

Bij deze online informatieavond
zijn geen adviseurs aanwezig voor
persoonlijk advies over het verduurzamen van uw eigen woning.
Als u meer wilt weten over het verduurzamen van uw woning, kunt
u kijken op de gemeentepagina
Regionaal Energieloket
www.regionaalenergieloket.nl/
sliedrecht
Wilt u deze online informatieavond bijwonen?
Aanmelden kan via het platform
denkmee.drechtstedenenergie.
nl/sliedrecht. Na aanmelding
ontvangt u vóór de start van de
bijeenkomst een link waarmee u
kunt inloggen.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn
maar wel uw mening willen geven,
dan kunt u vanaf 15 februari op
denkmee.drechtstedenenergie.nl/
sliedrecht een enquête invullen
en reageren. De reacties op het
platform nemen we samen met die
van de bewonersavond mee in de
Transitievisie Warmte.
Meer informatie over de online
informatieavond en Transitievisie
Warmte leest u ook op onze website: www.sliedrecht.nl

De energietransitie
raakt ons allemaal

We gaan onze huizen en gebouwen
isoleren en duurzame warmte gebruiken. Er komen meer zonnepanelen op
daken en zonneweiden en windmolens
in het Nederlandse landschap. En we
gaan meer elektrisch rijden. In Nederland zijn hierover afspraken gemaakt in
het Klimaatakkoord.
Regionale Energiestrategie
Voor de energietransitie is Nederland
onderverdeeld in 30 regio’s. Elke regio
stelt een plan op, de Regionale Energiestrategie. Hierin komt te staan hoe
de regio gaat bijdragen aan het opwekken van meer duurzame energie. In de
energieregio Drechtsteden stellen de
zeven gemeenten de Regionale Energiestrategie op samen met inwoners,
ondernemers en belanghebbenden.
Tijdens online bijeenkomsten en via
het online platform kunnen zij aangeven welke ideeën zij hebben en waar
rekening mee gehouden moet worden.
Transitievisie Warmte
In het Klimaatakkoord is afgesproken
dat Nederland in 2050 geen aardgas
meer gebruikt voor het verwarmen
van gebouwen. Het overstappen van
aardgas naar duurzame warmte is
een enorme klus. Daarom moet elke
gemeente in 2021 een Transitievisie
Warmte opstellen. Dit geeft een beeld
van de route, de richting en de tussenstappen naar het aardgasvrij maken
van gebouwen. Maar het legt nog niets

Nederland ondertekent
Klimaatverdrag Parijs
Uitstoot broeikasgassen met 80 tot
95 procent beperken in 2050

2015

vast. Ook bevat de Transitievisie
Warmte een set aan uitgangspunten
die bij inwoners is opgehaald.
Laatste participatieronde
In verschillende rondes zijn inwoners,
ondernemers en belanghebbenden
gevraagd om mee te denken over de
Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte. Voor de Regionale
Energiestrategie is in maart de derde
en laatste participatieronde. Eind
februari / begin maart is de tweede
ronde voor de Transitievisie Warmte.
Dan organiseren de gemeenten elk
een online bewonersavond. Na de
participatierondes en het verwerken
van de ideeën en meningen die zijn
opgehaald, gaat de besluitvorming
starten. In juli moeten de Regionale
Energiestrategie en de Transitievisie
Warmte klaar zijn.

Denk mee op
het platform!
Uw mening is belangrijk. Laat ons weten waar we volgens u rekening
mee moeten houden. Op het denkmee.drechtstedenenergie.nl is
iedereen, op elk moment van de dag, welkom. Hier kunt u zien hoe u
tot en met maart online over verschillende onderwerpen kunt meepraten en meedenken. Ook kunt u verslagen lezen van bijeenkomsten
en resultaten bekijken van de enquêtes die zijn gehouden.

Aankomende participatierondes:
•

Participatieronde 2 Transitievisie Warmte

Eind februari/maart

•

Participatieronde 3 Zon en Wind

8 maart t/m 19 maart

Uitgangspunten:

Ons klimaat verandert. We krijgen meer last van droogte, hitte en
hevige regenval. Dit komt omdat de aarde opwarmt. De grootste
oorzaak van deze opwarming is het gebruik van fossiele brandstoﬀen (zoals aardgas). Daarom gaat Nederland stoppen met het
gebruik van fossiele brandstoﬀen en maken we de overstap naar
duurzame energiebronnen. We noemen dat de energietransitie.
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Betaalbaar
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werkgelegen-

Inwoners
denken en

stoot

iedereen

heid

praten mee

2050

Zorgvuldige
(landschaps-)
keuzes

Energieneutraal
Drechtsteden zijn
energieneutraal

Onze routekaart:

2019 - 2021

2030

Regionale
Energiestrategie
en Transitievisie
Warmte

Tussendoelen
• Minimaal 12.000
woningen en
gebouwen in de
regio verwarmen
met warmtenetten
• Minimaal 0,66 PJ
aan elektriciteit
opwekken

Energieakkoord en
energiestrategie Drechtsteden
Afspraken 30 partijen: hoe worden de
Drechtsteden in 2050 energieneutraal?

2018
2019
In de wijken Sliedrecht-Oost en Crabbehof testen we
de aanpak om een wijk aardgasvrij te maken: wat
zijn de alternatieven, wat kost het, wat betekent het
voor de infrastructuur en de bewoners?

Alles over de energietransitie:
www.drechtstedenenergie.nl

Klimaatakkoord Nederland
In 2030 49% minder CO2-uitstoot vergeleken met 1990.
Gemeenteraden stellen Transitievisie Warmte 1.0 vast.
Basis voor Transitievisie Warmte 2021.
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De buurtBuzz gaat weer rijden vanaf 10 februari

Verkeersbesluiten

houden van de kernen in het
gebied. Het devies vanuit de Rijksoverheid blijft dat het openbaar
vervoer alleen gebruikt wordt
voor noodzakelijke reizen, en
dat geldt uiteraard ook voor de
buurtBuzz. Wij zijn zeer content
dat de buurtbusverenigingen en
Provincie Zuid-Holland tot overeenstemming zijn gekomen om
weer van start te gaan en wij een
veilig vervoersmiddel beschikbaar
kunnen stellen.

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt
bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen ten behoeve van:
- een parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen zo dicht
mogelijk gelegen bij de woning Middenveer 62 te Sliedrecht en deze
ten behoeve van de aanvrager te reserveren door middel van een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager.
- een parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen zo dicht
mogelijk gelegen bij de woning Reigerlaan 118 te Sliedrecht en deze ten
behoeve van de aanvrager te reserveren door middel van een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager
- een parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen zo dicht
mogelijk gelegen bij de woning Smalweer 38 te Sliedrecht en deze ten
behoeve van de aanvrager te reserveren door middel van een onderbord met daarop het kenteken van de auto van de aanvrager
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 deze besluiten in de Staatscourant een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Sliedrecht.

De buurtbuslijnen van Qbuzz
starten weer per 10 februari 2021.
In goed overleg met de buurtbusverenigingen en de Provincie
Zuid-Holland is besloten dat de
buurtBuzz in de regio Drechtsteden – Molenlanden – Gorinchem
weer gaat rijden. Na ruim 10 maanden stilstand staan de vrijwillige
chauffeurs weer met veel plezier
voor de reizigers klaar.
Veilig reizen
Om de buurtbussen weer in te
kunnen zetten zijn een aantal
aanpassingen gedaan. Zo wordt
de chauffeur met een kuchscherm
gescheiden van de instappende
reizigers. De chauffeur hoeft, gezeten achter het scherm gedurende de rit, geen mondkapje te dra-

gen. Verder is er extra ventilatie
aangebracht in de bus. De laatste
toevoeging is een speciaal luchtfilter, een HEPA-filter, deze worden
o.a. gebruikt in vliegtuigen. Naast
deze aanpassingen gelden er
voor de meereizende passagiers
de volgende regels:
• Het dragen van een mondkapje
is verplicht, zowel in de bus als
bij de haltes;
• Houd altijd afstand van elkaar;
bij de haltes, bij het in- en uitstappen en in de bus zelf;
• Meereizen? Gebruik daarvoor
bij voorkeur een OV-chipkaart.
Bereikbaarheid en noodzakelijke
reizen
De buurtBuzz heeft een belangrijke functie in het bereikbaar

Oproep meer vrijwilligers
“De vrijwillige chauffeurs staan
te trappelen van ongeduld om
u weer te gaan vervoeren en de
dorpen en steden weer met elkaar
te verbinden” aldus Albert Abee
van buurtbusvereniging Heerjansdam. Vrijwilligers zijn overigens
nog steeds nodig. Mensen die
voor minstens twee uur per week
beschikbaar zijn en in het bezit
van een geldig B-rijbewijs, kunnen
zich aanmelden als chauffeur voor
de buurtBuzz. “ Kijk voor meer
informatie: www.qbuzz.nl/dmg/
buurtbuzz/
De belangrijkste wijzigingen
De buurtBuzz rijdt volgens een
nieuwe dienstregeling. Deze
dienstregeling is te vinden op:
www.qbuzz.nl/dmg. Hier kunnen
reizigers ook direct hun reis met
de buurtBuzz plannen.

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of www.sliedrecht.nl/fixi

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

1 februari 2021

Burgemeester Winklerplein
24-28

Ontheffing winkeltijdenwet

5 april 2021, 13 mei 2021, 24 mei
2021, 26 december 2021
Tussen 10.00 en 17.00 uur

1 februari 2021

Menuet 70

Standplaats mobiel stemlokaal

17 maart 2021

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

2 februari 2021

Kerkbuurt 41

Ontheffing winkeltijdenwet

5 april 2021, 13 mei 2021 en 24 mei
2021 Tussen 12.00 en 17.00 uur

4 februari 2021

Menuet 70

Standplaats mobiel stemlokaal

17 maart 2021

4 februari 2021

Burgemeester Winklerplein
24-28

Ontheffing winkeltijdenwet

5 april 2021, 13 mei 2021, 24 mei
2021 Tussen 12.00 en 17.00 uur

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

2 februari 2021

Rivierdijk 462

Het realiseren van een dakopbouw op de woning

Bouwen

3 februari 2021

Kerkbuurt 33

Het plaatsen van een LED-scherm op de gevel

Bouwen

3 februari 2021

Baanhoek-West

Het realiseren van een brug aan de Ouverture

Bouwen
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Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 februari 2021

Scheldelaan 15

Het plaatsen van een tijdelijk klaslokaal (voor een periode van maximaal 5 jaar)

Bouwen/Strijdig gebruik
bestemmingsplan

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.

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

