Informatie voor inwoners donderdag 30 december 2021

RRE-subsidie een succes
bij, want op = op! Aanvragen kan
op www.regionaalenergieloket.nl/
sliedrecht

In 2020 en 2021 zijn via de RRE
regeling projecten in Sliedrecht
uitgevoerd om woningeigenaren te
stimuleren tot kleine en grote energiebesparende maatregelen in huis.
Via wijkacties werd advies gegeven
over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie
en zonnepanelen. Daarnaast werden cadeaubonnen uitgegeven,
waarmee woningeigenaren kleine
energiebesparende producten konden aanschaffen, zoals tochtstrips,
ledlampen en radiatorfolie.

Voor huurders loopt nog een
actie. Huurders kunnen via de
webshop van het Regionaal Energieloket een gratis cadeaubon ter
waarde van €60 euro aanvragen.
Met de cadeaubon kunt u kleine
energiebesparende producten
kopen. Denk aan ledlampen,
tochtstrips, radiatorfolie of een
waterbesparende douchekop.
Gratis shoppen dus én energie
besparen! U kunt uw cadeaubon
ook verzilveren bij de lokale
bouwmarkt Praxis. Wees er snel

RREW-regeling
Voor inwoners die deze kans
gemist hebben, maar wel graag
hadden willen meedoen, is er
goed nieuws. Er komt een vervolg
op de RRE-regeling, namelijk de
RREW-regeling. Dat betekent dat
er ook in 2022 buurtacties worden
uitgevoerd om huishoudens te
ondersteunen bij het reduceren
van hun energiegebruik. De
nieuwe RREW-regeling richt zich
bovendien ook op huurders, wat
bij de RRE regeling niet mogelijk
was. De komende maanden zal de
invulling van de RREW projecten
verder worden uitgewerkt.
Kijk voor meer informatie over de
RRE-regeling op de site van het
Regionaal Energieloket: regionaalenergieloket.nl. Voor vragen over
duurzaamheid kunt u eveneens
op deze website terecht. Heeft u
een vraag of opmerking? Neem
dan contact op met het Regionaal
Energieloket, telefoonnummer 088
525 4110 of stuur een e-mail naar
vragen@regionaalenergieloket.nl.

Oud & nieuw: hou het veilig
en gezellig
De jaarwisseling is in zicht. De
gemeente Sliedrecht en de hulpdiensten doen er alles aan om oud
& nieuw goed te laten verlopen.
Samen houden we het gezellig en
veilig! Dit jaar mag er geen vuurwerk en carbid worden afgestoken. Fopvuurwerk, zoals sterretjes
en knalerwten, is wel toegestaan.
Steekt u toch vuurwerk af? Dan
loopt u kans op een boete.

moet letten, spreek elkaar aan en
meld als iets niet pluis is. Illegaal
vuurwerk: Herken de signalen!
Om vernieling door vuurwerk
of vandalisme te voorkomen,
sluiten we alle afvalbakken af.
Ondergrondse containers worden
op oudejaarsdag afgesloten. Na
de jaarwisseling maken we alle
afvalbakken en containers weer
snel klaar voor gebruik.

Overlast voorkomen
Als inwoner kunt u helpen om
overlast te voorkomen. Praat met
uw kinderen over vuurwerk en
meld de politie als er ergens iets
aan de hand is. Ook als u bijvoorbeeld iemand kent die zwaar (illegaal) vuurwerk heeft of verkoopt.
We kunnen allemaal iets doen in
de strijd tegen illegaal vuurwerk.
Gebruik je ogen en oren voor een
veilig Sliedrecht. Weet waar je op

Handige telefoonnummers
• 112: voor noodsituaties waarin
levens op het spel staan, maar
ook bij een 'heterdaad'
• 0900-8844: geen spoed, wel
politie
• 0800-7000: Meld Misdaad
Anoniem voor het anoniem
melden van (illegaal) vuurwerk
of vandalisme
• Fixi-app of 14 0184: voor klachten over de openbare ruimte

Wethouder Piet Vat en de Sliedrechtse ondernemers
mogen. Steeds bedenken zij weer
nieuwe mogelijkheden om hun
klanten van dienst te zijn."

Corona laat niemand onberoerd.
Aanpassen, meebewegen en er
het beste van maken. Geen handen
schudden, mondkapje op – mondkapje af, maximaal vier mensen
over de vloer, online lessen en veel
mensen werken thuis en zien hun
collega’s nog amper. Om nog maar
te zwijgen wat er kan gebeuren als
het virus je te pakken krijgt…
Juiste perspectief
Natuurlijk is het allerergste als je
een dierbare verliest. Een groter
verdriet bestaat er immers niet. Dat
neemt niet weg dat de gevolgen
van corona voor sommige ondernemers desondanks niet mals zijn.
Corona en alle maatregelen hebben
gevolgen voor ieders’ persoonlijk
leven. Helaas, ook de ondernemers
worden hard getroffen. Sommigen
moeten hun zaak (voor een deel)
sluiten. Horeca-ondernemers
verliezen omzet in de voor hun zo
belangrijke decembermaand. En tot
overmaat van ramp is dit het tweede
achtereenvolgende jaar! Het vraagt
veel creativiteit en stuurmanskunst
om boven water te blijven.

Ondernemingen voor de tweede
keer getroﬀen en weer in december
Naast de persoonlijke gevolgen
moeten veel ondernemers zich
constant aanpassen. Horeca heeft
te maken met maatregelen die al
een paar keer zijn veranderd. Middenstanders en winkeliers moeten
hun openingstijden aanpassen.
Online concurrentie wordt steeds
heftiger als klanten liever thuis
blijven dan in een lege winkelstraat
de boodschappen te doen. En dat in
december. En dat voor het tweede
jaar op rij…
Indrukwekkende creativiteit
Op het gemeentekantoor leven wij
mee met die ondernemers. De gemeente houdt contact met bedrijven
die door de maatregelen worden
getroffen. Wethouder Vat van economische zaken heeft vorige week
verschillende lokale ondernemers
benaderd "Ik ga graag in gesprek
met onze ondernemers om te horen
hoe zij omgaan met alle aanpassingen en waar zij allemaal tegenaan
lopen. Ik ben onder de indruk van
hun ﬂexibiliteit en doorzettingsver-

Lastige tijden door meerdere
oorzaken
Ondernemers kunnen een beroep
doen op diverse steunpakketten die
de Rijksoverheid beschikbaar heeft
gesteld. De financiële steun zorgt
zeker voor enige verlichting. Maar
zij zijn onvoldoende voor bepaalde
sectoren en groepen om het hoofd
boven water te houden. Wethouder
Vat: "Ik heb echt te doen met sommige Sliedrechtse ondernemers
en hun zorgen. Hoe gek het ook
klinkt: heeft de één juist financiële
problemen door corona, andere
bedrijven hebben weer te maken
met personeelstekort.”
Elkaar een handje helpen
De talrijke uitdagingen van veel
ondernemers kunnen natuurlijk niet
met alleen wat steunmaatregelen
van de overheid worden aangepakt.
Maar voor de getroffen bedrijven
geldt: alle beetjes helpen. Piet Vat:
“Winkel in Sliedrecht. Koop bij een
lokale ondernemer. Lunch of ontbijt
bij een Sliedrechtse Horeca-ondernemer. Als wij allemaal onze lokale
ondernemers steunen, zorgt dat
net voor een beetje rugwind die
zij nu zo goed kunnen gebruiken.
De Horeca gaat zo creatief met de
beperkingen om- zij verdienen onze
steun. Kom hen tegemoet door koffie bij ze te drinken, hun maaltijden
af te halen en menu’s te bestellen!”
En natuurlijk: ook in Sliedrecht zijn
hartstikke leuke cadeaus te koop.
Want alleen samen houden wij de
Sliedrechtse winkels en winkelcentra levendig.

Houd je aan het vuurwerkverbod,
voorkom een boete van minimaal €100,bij kopen, bezitten, vervoeren of afsteken.

Aandachtspunten voor
Tozo-ontvangers aan het
einde van het jaar
Heeft u het afgelopen jaar gebruikgemaakt van de Tozo-uitkering
levensonderhoud? Dan kan dat van invloed zijn op bijvoorbeeld uw
belastingaangifte. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft een aantal
aandachtspunten voor u op een rijtje gezet.
Voor meer informatie kijk op de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden: www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/
aandachtspunten-voor-tozo-ontvangers-aan-het-einde-van-het-jaar

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184
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Laatste kavel Stationspark II verkocht aan Blok28
Planontwikkeling B.V. en Innohold B.V.

Afsluiting afvalbakken en
ondergrondse containers
Om vernielingen en brandstichting
te voorkomen zullen ook dit jaar
de afvalbakken en ondergrondse
containers worden afgesloten.
Vanaf maandag 20 december
wordt er begonnen met het
afsluiten van de afvalbakken (met
uitzondering van het winkelgebied).
U kunt uw afval en de hondenpoepzakjes dan nog wel kwijt in de
ondergrondse containers.
Op 31 december worden de afvalbakken bij de supermarkten en in

het winkelgebied afgesloten. Ook
worden de ondergrondse containers afgesloten op oudejaarsdag.
Na de jaarwisseling, zaterdag
1 januari worden de ondergrondse
containers weer snel gebruiksklaar
gemaakt. De afvalbakken worden
vanaf maandag 3 januari weer
open gemaakt.
U kunt brand voorkomen door
geen afval naast de afgesloten
containers te plaatsen.

Belangrijke besluiten van
de gemeenteraad

Vorige week donderdag, 23 december, is de
koopovereenkomst voor de laatste kavel op het
bedrijventerrein Stationspark II ondertekend door
wethouder Ed Goverde en Sjoerd Roza van Blok28
Planontwikkeling B.V.
Kavel 1 ligt op het bedrijventerrein en bestaat in totaal
uit vier kavels en ligt tussen de spoorzone en de A15,
naast Stationspark I . Blok28 gaat samen met Innohold
B.V. verschillende kantoorlofts bouwen waar veel

ruimte is voor een individuele indeling. De ontwikkelaar gaat meerdere duurzame toepassingen inzetten
bij de bouw zoals de aanleg van zonnepanelen. De
nieuwbouw zal energieneutraal zijn en krijgt energielabel A+. Met de ontwikkeling van de kantoorlofts
wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd in Sliedrecht.
Meer over het project Stationspark II leest u op onze
projectpagina www.sliedrecht.nl/StationsparkII.

Kerstboominzameling 7 januari
Wilt u uw kerstboom inleveren?
Zorg dat uw kerstboom 7 januari
voor 7.30 uur op de plek ligt waar
u normaal uw huisvuil aanbiedt.
Haal wel alle verlichtingen, ballen
en slingers uit de boom. En zorg
dat er geen pot of kruis meer
onder zit. Anders kunnen we de
boom niet meenemen. Pas ook op
dat uw kerstboom niet tegen een
auto ligt. Dit om beschadigingen te
voorkomen.
Door de kerstbomen kan de stoep
tijdelijk versperd zijn. Dit is vervelend, maar nu even niet te voorkomen. We werken hard om de bomen
zo snel mogelijk op te halen!

Andere jaren kon u uw kerstboom
na de feestdagen op verschillende
plekken inleveren. Door de lockdown kan dat deze keer niet. In

plaats daarvan haalt de gemeente
de kerstbomen op. We houden
hiervoor een eenmalige inzamelronde op vrijdag 7 januari.

Niet inleveren, maar hergebruiken
In plaats van de kerstboom in te
leveren kunt u ook uw kerstboom
na de kerst gewoon op het terras
of in de tuin planten. Geen ruimte?
U kunt uw boom namelijk ook op
allerlei groene manieren hergebruiken. Maak er bijvoorbeeld een
voederboom van voor de hongerige vogels in uw tuin. Of gebruik
de takken als een isolerend vorstdekentje voor potten en borders.
Meer tips leest u op
www.buitenleven.nl.

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

Op 14 december jl. heeft de
gemeenteraad een aantal belangrijke besluiten genomen. Over onderwerpen uit de Kadernota 2030.
Daarin stonden een aantal ambities
over hoe Sliedrecht zich moet
ontwikkelen tot een gemeente
waar inwoners prettig en duurzaam
wonen, recreëren en werken.
De gemeenteraad heeft onder
andere besluiten genomen over:
Programma Ruimtelijke
Vernieuwing
Een positief besluit van de
gemeenteraad over het raadsvoorstel Programma Ruimtelijke
Vernieuwing maakt het mogelijk
belangrijke stappen te zetten om
de ambities uit de Kadernota echt
waar te maken. Het voorstel aan
de gemeenteraad is een vertaling
van de ambities naar meer concrete plannen.
De raad stemde in met het Programma Ruimtelijke Vernieuwing.
Daardoor kunnen de ambities uit
de Kadernota worden waargemaakt en daaruit voortkomende
concrete plannen worden opgepakt.

Wat merken inwoners hiervan?
Het zal enige tijd duren voordat de
gevolgen zichtbaar worden. Maar
het raadsbesluit gaat leiden tot:
• Nieuwbouw van (sociale) huurwoningen in de huidige bebouwing. Dit maakt het mogelijk om
extra groen aan te leggen.

• Beginnen met de voorbereidingen voor woningbouw over
het spoor en het onderzoek
opstarten naar een nieuwe
noord-zuidverbinding over/
onder het spoor en de A15.
• De realisatie van de woningbouwopgave (2.500) die
Sliedrecht heeft gekregen, komt
door het raadsbesluit een stuk
dichterbij.
• De gemeente gaat in gesprek
met alle inwoners, verenigingen
en ondernemers voor wie het
Programma Ruimtelijke Vernieuwing gevolgen heeft.
Sliedrecht Buiten
Er komt een nieuw en eigentijds
sportpark voor VV Sliedrecht. De
tennisvereniging krijgt een plek in
het nieuwe sportpark. Daarnaast
komt er een speciaal startpunt
voor wandelaars en fietsers die
Sliedrecht en omgeving willen
verkennen. Nu worden de plannen
gemaakt hoe al deze voorzieningen er precies uit komen te zien.
Uiteraard zullen de toekomstige
gebruikers nauw bij het maken van
de plannen worden betrokken.

Wat merken inwoners hiervan?
Sliedrecht krijgt de beschikking
over een nieuw en modern
sportpark met meer sport- en
ontspanningsmogelijkheden dan
nu. Daarnaast komt er ruimte voor
recreatie (fietsen en wandelen) en
een horecavoorziening.

Verlenging tijdelijke Bbz-uitkering
van 1 januari 2022 tot en met
31 maart 2022
Bent u actief als zelfstandige in de
Drechtsteden en heeft u als gevolg
van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u
is er de Bbz-uitkering. Deze regeling is verlengd tot en met 31 maart
2022. Voor een digitale aanvraag
kunt u terecht bij het Regionaal
Bureau Zelfstandigen (RBZ). Meer
informatie vindt u op de website
van de Sociale Dienst Drechtsteden: https://bit.ly/3erC853.
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Gewijzigde openingstijden
milieustraat

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Oorschot, RA

23-12-1972

Op vrijdag 31 december (oudejaarsdag) is de milieustraat vanaf 15.00
uur gesloten en op zaterdag 1 januari is de milieustraat de gehele
dag gesloten.

29-09-2021

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, uitkeringsinstanties, 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.

Omgevingsvisie Sliedrecht en bijbehorend
Omgevingseﬀectrapport
De gemeenteraad van Sliedrecht
heeft de Omgevingsvisie Sliedrecht
en het Omgevingseffectrapport
(OER) vastgesteld tijdens de besluitvormende vergadering van
14 december.
U kunt de stukken raadplegen via:
• de website www.sliedrecht.nl
• de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op

deze website kunt u onder het
tabblad ‘een plan bekijken’
zoeken op Omgevingsvisie
Sliedrecht of gebruikmaken
van het planidentificicatienummer (NL.IMRO.0610.OVSliedrecht2021-3001)
• de website www.officiëlebekendmakingen.nl
• in het gemeentekantoor
Sliedrecht, Industrieweg 11

Er is geen beroep mogelijk tegen
de omgevingsvisie en/of het OER.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het
bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie,
telefoonnummer 14 0184.

Basisregistratie Personen
Verstrekking van uw gegevens
uit de basisregistratie personen
(BRP)
Overheidsinstanties en de door
de minister aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens uit de
basisregistratie personen (BRP).
Deze gegevens hebben zij nodig
voor het uitvoeren van hun taken.
Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank
• instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).
De gemeente is verplicht deze
gegevens te verstrekken.

Andere instanties
De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel mag
zij gegevens verstrekken aan
instellingen met een maatschappelijk belang. Deze instellingen
krijgen uw gegevens alleen als zij
die nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Als u niet wilt,
kunt u om geheimhouding van uw
gegevens vragen.
Meer weten?
Op www.sliedrecht.nl leest u meer
informatie. Als zoekwoord geeft u
'geheimhouding' in.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

22 december 2021

Stationspark II

Oprichten kantoorgebouw

Bouwen/in- en uitrit

22 december 2021

Parallelweg 17, 19

Oprichten bijgebouw

Bouwen

23 december 2021

Menuet ter hoogte van nr. 70

Plaatsen tijdelijk stemlokaal

Bouwen

24 december 2021

Stationsweg 4

Renovatie Elektra

Bouwen/strijdig gebruik bestemmingsplan

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 december 2021

Baanhoek-West (ten zuiden van de
Menuet)

Het aanleggen van 4 vaarduikers

Bouwen

24 december 2021

Rembrandtlaan 5

Aanbrengen van een gevelreclame

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.
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Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 december 2021

Thorbeckelaan 2

Nieuwbouw beheerdersonderkomen algemene begraafplaats

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007BM Rotterdam. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007BM
Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen voornoemde termijn van zes weken treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is
genomen.

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
Instagram.com/gemsliedrecht
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

