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Nachtwacht belevingsweek

Woensdag 24 februari zijn de
bewoners van Waerthove verrast
met een levensgrote Nachtwacht
in hun verzorgingshuis. Het was
de eer aan mevrouw Van Netten,
bewoonster van Waerthove en
Wethouder Ed Goverde (gekleed
als Nachtwacht personage) om
het startsein te geven van deze
Nachtwacht belevingsweek. Na
de opening zijn de inwoners
verrast met een levende Nachtwacht van de personages uit het
schilderij. Eén van de personages
hierin was wethouder Ton Spek
die al geruime tijd vrijwilliger is in
Waerthove.
Inwoners kunnen tijdens de belevingsweek van de Nachtwacht

genieten van deze levensgrote
Nachtwacht en kunnen zij van

alles te weten komen over dit
imposante schilderij. Zo is er
een speciale Nachtwachtmaaltijd
en doen bewoners in groepjes
allerlei opdrachten en spellen om
meer te weten te komen over de
Nachtwacht.
Het Rijksmuseum, het Elizabeth
Artfonds en Philips zijn de initiatiefnemers van deze Nachtwachtweek. De gedachte achter deze
belevingsweek is dat het voor
bewoners van verzorgingshuizen
heel lastig is om een bezoek te
brengen aan het Rijksmuseum.
En daarom reist het Rijksmuseum
met drie levensgrote replica’s van
de nachtwacht rond langs verpleeghuizen in heel Nederland.

Uitbreiding begraafplaats
Sliedrecht

Woensdagavond 24 februari was de digitale informatiebijeenkomst voor
het beheerdersonderkomen van de begraafplaats. De begraafplaats
wordt uitgebreid en het bouwen van een nieuw beheerdersonderkomen
is hierbij één van de onderdelen.
Presentatie beheerdersonderkomen
Van Es architecten gaat het beheerdersonderkomen ontwerpen. Zij
presenteerde aan de aanwezigen online het voorlopig ontwerp voor een
nieuw beheerdersonderkomen met publieksruimte. Na aﬂoop was er
gelegenheid om vragen te stellen.
De presentatie en gestelde vragen zijn binnenkort terug te zien op onze
speciale projectpagina www.sliedrecht.nl/begraafplaats.

Hart onder de riem kaart
Elk mens vindt het fijn om te merken dat iemand aan
hem of haar denkt of om een compliment te krijgen.
Maar het is minstens zo fijn om een compliment of een
bemoedigend woord te geven. Vorige week viel bij
alle inwoners een kaart in de bus van de burgemeester en de wethouders van Sliedrecht. Met een hart
onder de riem voor iedereen. Omdat van alle inwoners
veel is gevraagd het afgelopen jaar.
De kaart in uw brievenbus is om u te bemoedigen
maar ook om u de gelegenheid te geven een ander
te bemoedigen of een compliment te geven. Wilt u
ook iemand een hart onder de riem steken? Deel het
onderste deel van uw kaart, stuur het naar iemand die
u wilt bemoedigen of een compliment wilt geven. Zo
helpen we elkaar deze crisis door.

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u ook per brief stemmen.

Gaat u per brief stemmen?
Zorg dan dat uw briefstem voor 17 maart
21.00 uur aankomt. Dat kunt u op twee
manieren doen:
Per post voor 12 maart 17.00 uur.
Bij een gemeentelijk afgiftepunt uiterlijk
17 maart 21.00 uur. Kijk op de website
van uw gemeente waar de afgiftepunten zijn, of bel met uw gemeente.
Heeft u vragen over briefstemmen?
Kijk op www.elkestemtelt.nl
Bel met 0800 - 1351

Verlichting kapot?
Meld het met Fixi!
De dagen worden langer en de
avonden korter. De straatlantaarns
op straat gaan daarom steeds later
aan. Doet de straatverlichting het
niet? Dan is er waarschijnlijk een
lamp kapot. Of er is een storing in
de kabel. Geef een storing door
via Fixi! Want hoe eerder wij een
melding krijgen, hoe eerder wij de
storing kunnen oplossen!
Zo werkt Fixi
Gebreken en ongemakken in de
openbare ruimte meld u eenvoudig via Fixi. Dat geldt dus ook
voor een storing in de openbare
verlichting, zoals een kapotte
lantaarnpaal. Een melding doet
u online via Fixi. U kunt ook de
Fixi App op uw telefoon of tablet
zetten. De Fixi App kunt u gratis
downloaden via de App Store (iOS)
of de Google Play Store (Android).
Als u een melding doet via Fixi,
kunnen we u ook op de hoogte
houden van de afhandeling. Een
storing doorgeven kan ook via
telefoonnummer 14 0184.
Werken aan een snelle oplossing
Een eenvoudige storing in een
lamp proberen we binnen 6
werkdagen op te lossen. Zit er een

storing in de kabel? Dan duurt het
meestal langer. Soms is er een
gevaarlijke situatie. Bijvoorbeeld
als de elektrische bedrading onbeschermd is. Of als een lantaarnpaal
gevaarlijk scheef staat. Dan zorgen
we zo snel mogelijk voor een
oplossing.
Tip! Geef voor een snelle afhandeling de straatnaam door en het
nummer van de lantaarnpaal met
het dichtstbijzijnde huisnummer of
ander herkenningspunt.
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Scholen zoeken stage- en werkervaringsplekken
Het Griendencollege, de Sprong
en het Da Vinci College zijn harder
dan ooit op zoek naar geschikte
stage- en werkervaringsplekken.
Stage- en werkervaringsplekken
Jongeren kunnen zich dankzij een
stage- of werkervaringsplek
ontwikkelen tot de direct inzetbare
harde werkers. Ook krijgt de leerling de kans zich te bewijzen op
grond van zijn kwaliteiten.
In het praktijkonderwijs leren
jongeren met name door te doen.

Een belangrijk onderdeel van hun
opleiding is daarom hun stage.
Hier leren leerlingen arbeidsvaardigheden en competenties verder
te ontwikkelen. U als ondernemer
haalt misschien wel een getalenteerde jongere voor uw vakgebied
binnen.
Buddyproject
Daarnaast zoekt het Da Vinci
College nog ondernemers voor het
buddyproject. Door een kijkje in
de keuken van een ondernemer te

Wilt u de jongeren een kans
geven?
Neem dan contact op met een
van deze scholen. Meer informatie
leest u op de websites van het
Griendencollege, de Sprong en
het Da Vinci College:
• Griendencollege:
www.griendencollege.nl
• De Sprong: www.sprong.spon.nl
• Da Vinci College: www.davinci.nl

Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten
zijn genomen ten behoeve van:
• Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen in de Leeuweriksingel naast Kievitslaan 38, als parkeerplaatsen ten
behoeve van het laden van elektrische voertuigen middels het plaatsen van bord E4 (parkeerplaats) van het
RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen”.
• Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen in de Rondo nabij huisnummer 334, als parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen middels het plaatsen van bord E4 (parkeerplaats) van het RVV
1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen”.
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.

23 februari 2021

Voorzichtige verruiming lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.
Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Avondklok
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten.

Ontmoetingen
Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).
Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.
Blijf in Nederland en maak en
boek geen reis naar het buitenland
in de periode t/m 31 maart.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen
Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.
Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Onderwijs en kinderopvang
Primair onderwijs en kinderopvang
open.
Voortgezet onderwijs en mbo per
1 maart gedeeltelijk open.
Onderwijs op afstand voor hbo en
wo.

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

Onder andere musea, bioscopen
en bibliotheken dicht.

Buitenschoolse opvang dicht.

Sport
Buiten: bij sportaccommodaties
voor iedereen t/m 26 jaar
toegestaan. Vanaf 27 jaar met
max. 2 personen op 1,5 meter
afstand.
Binnen: sportaccommodaties
dicht.

den
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

Buurtbemiddeling
zoekt u samen naar oplossingen.
En u kunt samen afspraken maken.

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Horeca en evenementen

Publiek toegankelijke locaties

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
12 maart 2021, doorgaand
verkeer naar Valkhof blijft
mogelijk via tijdelijke brug
In verband met aanleg warmtenet
➌ Valkweg in twee fases afgesloten van maandag 1 februari
t/m 9 april 2021 In verband met
aanleg warmtenet
➍ Rietlanden vanaf maandag
1 februari t/m vrijdag 19 maart
2021 Herstratingswerkzaamhe-

Contactberoepen

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Evenementen verboden.

Buiten bezig in Sliedrecht

nemen worden jonge enthousiaste
ondernemers in spé geïnspireerd.

Ervaart u overlast van uw buren?
En lukt het u niet goed om samen
een gesprek te voeren? Neem
contact op met buurtbemiddeling!
Hoe werkt buurtbemiddeling?
U bespreekt met de coördinator
wat er aan de hand is. Als uw
conﬂict bij buurtbemiddeling thuishoort, worden twee bemiddelaars
ingezet. Dit zijn goed getrainde
vrijwilligers. Zij komen bij u thuis
om uw situatie te bespreken. Of
doen dit via de telefoon. Daarna
bezoeken zij de buren. Als u beiden instemt, vindt er een gesprek
plaats onder begeleiding van de
bemiddelaars. Tijdens dit gesprek

De gemeente financiert buurtbemiddeling. Voor u is het dus gratis.
Buurtbemiddeling is onafhankelijk,
vertrouwelijk en vrijwillig. U kunt
buurtbemiddeling onder andere
inschakelen bij:
• Geluidsoverlast
• Overlast van kinderen of huisdieren
• Rommel/stank/vuil rond de
woning/trappenhuis
• Parkeeroverlast
• Tuinerfscheidingen
• Pesterijen
Contact
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen? Of zit u met de overlast in uw
maag en heeft u behoefte aan een
luisterend oor? U kunt vrijblijvend
contact opnemen voor een adviesgesprek waarmee u beter zicht
krijgt op wat u kunt doen. Neem
dan contact op met de coördinator,
telefoonnummer 078 - 750 89 69
of 078 - 750 89 00. Of mail naar
buurtbemiddeling@meeplus.nl.

Wedstrijden verboden.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Heeft u vragen
aan de gemeente?
Bel 14 0184
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Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan ‘Geluidzone
Rivierdijk Sliedrecht’
Op 10 februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan ‘Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht’ gewijzigd vast te stellen.
Het bestemmingsplan is vastgesteld om de geluidssituatie van de
bedrijven op de industrieterreinen ‘Rivierdijk-West’ en ‘Rivierdijk-Oost’
planologisch correct te regelen. Op basis van uitgevoerde geluidsonderzoeken zijn aangepaste geluidszones bepaald. Deze zijn verwerkt in dit
bestemmingsplan. De wijzigingen bij de vaststelling hebben voornamelijk
betrekking op een lichte verruiming van de geluidzone aan de zuidzijde
(rivierzijde) van het industrieterrein Rivierdijk-West.
Ter inzage
Vanaf vrijdag 5 maart 2021 tot en met vrijdag 16 april 2021 ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ter inzage.
U kunt het bestemmingsplan raadplegen:
- In de publiekshal van het gemeentekantoor, Industrieweg 11 Sliedrecht;
- Op de website van de gemeente, via: https://www.sliedrecht.nl/
Wonen_omgeving/Omgeving/Ruimtelijke_plannen/Bestemmingsplan
onder Vastgestelde bestemmingsplannen (nog niet onherroepelijk).
Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl via
de knop ‘Plannen zoeken’ (identificatienummer:
NL.IMRO.0610.bp91GeluidzoneRd-3001).
Beroep
Tegen dit besluit staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan met ingang van zaterdag
6 maart 2021 gedurende 6 weken worden ingesteld.
Beroep kan worden ingesteld door:
• een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te
dienen;
• een belanghebbende die bezwaren heeft tegen wijzigingen die ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Na
indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige
voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA
Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening
treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt
de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit uitgesteld totdat op het
verzoek is beslist.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met
het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.

Bijsluiter stempas
Helaas staan er een aantal
slordigheden in de bijsluiter van
uw stempas. Deze slordigheden

uitsluitend tekstueel en hebben
geen gevolgen voor de dienstverlening aan u.

corrigeren wij graag met deze
gecorrigeerde versie van de
bijsluiter. De aanpassingen zijn

Verkiezing leden van de Tweede Kamer op woensdag 17 maart 2021
Woensdag 17 maart 2021 mag u de leden van de Tweede Kamer kiezen. Voor deze verkiezing heeft u een stempas nodig. U mag alleen stemmen als u de
Nederlandse nationaliteit heeft. Ook moet u op 17 maart 2021 18 jaar of ouder zijn. Op 15 en 16 maart 2021 zijn een beperkt aantal stembureaus open,
bestemd voor mensen die tot een risico-groep behoren.
Stemmen in een willekeurig stembureau
U mag binnen de gemeente zelf kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Wat neemt u mee bij het stemmen?
 uw stempas; zonder stempas mag u niet stemmen
 uw origineel identiteitsbewijs; zonder origineel identiteitsbewijs mag u niet stemmen
Op 17 maart 2021 mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
 Een mondkapje
Heeft u geen identiteitsbewijs?
Vraag dan een andere kiezer om voor u te stemmen. U regelt dat met een machtigingsformulier. Op www.sliedrecht.nl/verkiezingen staat een formulier om een
volmacht te regelen. Als u uw volmacht schriftelijk aanvraagt, dan moet de aanvraag op 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen. U kunt het formulier
ook persoonlijk inleveren op het gemeentekantoor tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 12.00 uur.
Stemt u óók voor iemand anders?
 u mag voor maximaal 3 andere personen een stem uitbrengen
 u brengt de volmachtstem én uw eigen stem tegelijk uit
 u neemt mee:
o de ingevulde stempas van die persoon. De persoon waarvoor u stemt vult de achterkant van zijn stempas volledig in en zet zijn handtekening. U zet
ook uw handtekening
o een kopie van het identiteitsbewijs van degene voor wie u stemt. Het identiteitsbewijs van degene voor wie u stemt mag op 17 maart 2021 niet
langer dan 5 jaar verlopen zijn
of
o het volmachtbewijs dat de gemeente naar u heeft toegestuurd. Daarop staat de persoon vermeld voor wie u mag stemmen.
U hoeft van die persoon geen kopie identiteitsbewijs mee te nemen
In





het stembureau
houden wij ons aan de coronamaatregelen
houdt u uw stempas en uw identiteitsbewijs bij de hand
mag u niet met meerdere personen in een stemhokje
mag u geen andere kiezer machtigen om voor u te stemmen

Laat u iemand anders voor u stemmen?
Kunt u op de dag van de verkiezing niet zelf stemmen? U mag dan een volmacht geven aan een andere kiezer. Dit kunt u op de dag van de verkiezing nog
regelen.
 u vult de achterkant van uw stempas volledig in en zet uw handtekening.
 de persoon die voor u gaat stemmen, zet ook zijn handtekening.
 u geeft uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op 17 maart 2021 niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
Stempas kwijt of beschadigd?
Een nieuwe stempas vraagt u aan:
 schriftelijk; uw verzoek moet uiterlijk woensdag 10 maart 2021 voor 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn
 telefonisch; dit kan tot uiterlijk donderdag 11 maart 2021 vóór 12.00 uur
 persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis; dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk vrijdag 12 maart voor 17.00 uur
Het gemeentekantoor is op 12 maart 2021 hiervoor speciaal open tot 17.00 uur
Uw 'oude' stempas vervalt automatisch bij de aanvraag van een nieuwe stempas. Vindt u uw 'oude' stempas terug? Dan mag u daar niet mee stemmen.
Bent u 70 jaar of ouder?
Door de coronamaatregelen mag u uw stem per brief uitbrengen. U krijgt hiervoor de 'stempluspas' toegestuurd met een stembiljet en een antwoordenvelop.
 uw briefstem stuurt u per post op (uw stem moet uiterlijk 12 maart 2021 in de brievenbus zijn gedaan)
 of u levert uw briefstem in bij het inleverpunt op het gemeentekantoor, Industrieweg 11 of bij Sporthal De Stoep, Krommestoep 1.
Uw briefstem levert u zonder afspraak in:
 op woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart tussen 09.00 en 17.00 uur (in het weekend gesloten)
 op woensdag 17 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur
 Let erop dat de briefstem uiterlijk woensdag 17 maart voor 21.00 uur bij de gemeente binnen is. Briefstemmen die daarna binnenkomen, tellen niet
mee.
Stemt u liever niet per brief? Met uw 'stempluspas' mag u ook op 15, 16 of 17 maart 2021 uw stem uitbrengen op het stembureau. Vergeet niet uw geldige
identiteitsbewijs en een mondkapje mee te nemen! Uw identiteitsbewijs mag op 17 maart 2021 niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
Meer informatie
Op www.sliedrecht.nl/verkiezingen leest u meer informatie over stemmen.
Overzicht van alle stemlokalen in de gemeente
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Op het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 is een stemmal aanwezig met soundbox zodat blinden
en slechtzienden zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen
Naam en adres stembureau
Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30
Gemeentekantoor, Industrieweg 11

Ook geopend op 15 en 16 maart
Nee
Ja

Sporthal de Basis, Benedenveer 3
Sportzaal de Sprong, Elzenhof 124
Sportzaal 't Crayenest bureau 1, Prickwaert 208
Sportzaal 't Crayenest bureau 2, Prickwaert 208
Bibliotheek AanZet, Scheldelaan 1
Muziekvereniging Crescendo, Kerkbuurt 156
Sporthal de Valk bureau 1, Valkweg 1
Sporthal de Valk bureau 2, Valkweg 1
Trimclubgebouw ABC, Thorbeckelaan 102
Sporthal de Stoep bureau 1, Krommestoep 1
Sporthal de Stoep bureau 2, Krommestoep 1
Maranathakerk, Lijsterweg 2
Tuinfluiterflat, ingang Kievitlaan
Portacabins t/o Anne de Vriesschool, loc.
Baanhoek-West, Menuet 70

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Toegankelijk voor mindervaliden
Ja
Ja, tevens stemmal aanwezig tbv blinden en slechtzienden.
Tevens inleverpunt briefstemmen.
Ja, bevindt zich op de 1e etage en is ook per lift bereikbaar
Ja
Ja.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, tevens inleverpunt briefstemmen
Ja
Ja
Ja. Stembureau is in portacabin (ipv in de school zelf).
Portacabin vindt u t/o Anne de Vriesschool, BaanhoekWest, Menuet 70

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn de volgende stembureaus van 07.30 uur tot 21.00 uur geopend:
 Gemeentekantoor, Industrieweg 11 (tevens stemmal aanwezig voor kiezers die slechtziend of blind zijn)
 Sporthal de Valk bureau 1, Valkweg 1

Grootscheepse fietswrakken actie Sliedrecht
In de week van 8 – 13 maart 2021 zal er een grootscheepse stickeractie plaatsvinden met betrekking tot fietswrakken.
De actie zal worden gevoerd door heel Sliedrecht en er zal extra aandacht worden besteed aan de omgeving van het station.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

25 februari 2021

Burg. Winklerplein 2a

Tijdelijk terras tegenover het busstation

n.t.b.

25 februari 2021

Diverse locaties

Ventvergunning: ten behoeve van energie, telecom & containerreiniging

1 maart t/m 31 december 2021

1 maart 2021

Diverse locaties

Ventvergunning: verkoop van eieren door Egg-sellent

1 maart 2021 t/m 1 maart 2022

Verleende vergunningen / ontheffing
Datum verleend

Adres

Omschrijving

22 februari 2021

Kerkbuurt 33

exploitatievergunning Lunchroom Tikkie Bijzonder

Datum activiteit
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Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

26 februari 2021

Fazantplein 3

Wijziging leidinggevende(n)

Datum activiteit

Verleende vergunningen / ontheffing
Datum verleend

Adres

Omschrijving

22 februari 2021

Kerkbuurt 33

Drank- en horecavergunning Lunchroom Tikkie Bijzonder

Datum activiteit

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

22 februari 2021

Jacob Catsstraat 25

Vervangen van het kozijn aan de voorzijde van de woning

Bouwen

23 februari 2021

P. Rijsdijkstraat 40

Het plaatsen van een dakkapel op de zijgevel

Bouwen

23 februari 2021

Prof Kamerlingh Onnesln 85

Het kappen van twee grote bomen die ernstig door tonderzwam zijn aangetast

Kappen

23 februari 2021

Kerkbuurt 41

Het aanbrengen van reclame

Bouwen

23 februari 2021

P. Rijksdijkstraat 47

Het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel

Bouwen

23 februari 2021

Piet Heinstraat 10

Het kappen van een boom in achtertuin

Kappen

23 februari 2021

Merelstraat 46

Het kappen van een boom in achtertuin

Kappen

25 februari 2021

Isaac da Costastraat 24

Het realiseren van een dakopbouw

Bouwen

26 februari 2021

Baanhoek 72

Het verbeteren van de gevel en aanbouw

Bouwen

26 februari 2021

Admiraal de Ruyterstraat 60

Het vernieuwen van de dakkapel

Bouwen

26 februari 2021

1. Krommestoep 24, zijkant woning
2. Krommestoep 17, voorzijde
woning
3. Rubensstraat 25, zijkant woning
4. Dr. W. Dreespark thv Waalstraat
42, zijkant woning
5. Groenestrook Reinen thv Reineweer 19 voorkant woning

Het kappen van vijf gemeentelijke bomen:
Reden: verminderde conditie

Kappen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

25 februari 2021

Ter hoogte van Thorbeckelaan
104

Tijdelijke warmtecentrale Sliedrecht Vogelbuurt

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

26 februari 2021

Baanhoek-west

Het realiseren van een brug aan de Ouverture

Bouwen

26 februari 2021

Naast Parallelweg 8

De nieuwbouw van een woning

Bouwen/ Strijdig gebruik bestemmingsplan

26 februari 2021

Prof. van der Waalslaan 13

Het plaatsen van een dakkapel aan de voor-en achterkant van de woning en het wijzigen
van de voorgevel

Bouwen

26 februari 2021

Rembrandtlaan 9

Het bouwkundig splitsen van de winkels en de woning

Bouwen

26 februari 2021

Beethovenstraat 1

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Bouwen

Geweigerde omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum geweigerd

Adres

Omschrijving

Activiteit

22 februari 2021

Rivierdijk 144

Diverse bomen op het Watertorenterrein

Kappen
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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

