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DELTA Netwerk gestart met graafwerkzaamheden 
in Sliedrecht

Afgelopen maand is DELTA 

Netwerk in de gemeente gestart 

met de graafwerkzaamheden 

voor het glasvezelnetwerk. 

De werkzaamheden worden 

uitgevoerd door aannemer 

Circet Nederland. Voor aanvang 

van de werkzaamheden in de 

straat ontvangen bewoners een 

aankondigingsbrief. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden in 

de straat, voetpaden en bermen 

plaats op werkdagen tussen 7.00 

uur en 17.00 uur. Dit duurt naar 

verwachting 5 tot 10 dagen. Het 

wegdek wordt zo snel mogelijk 

hersteld. Woningen en bedrijven 

blijven zoveel mogelijk bereikbaar, 

als het nodig is via loopplanken. 

Het is wel mogelijk dat de straat en/

of een oprit voor korte tijd niet of 

moeilijk toegankelijk is. Daarnaast 

vraagt de aannemer om tijdens 

de werkzaamheden auto's tijdelijk 

niet aan de straat te parkeren. Voor 

vragen tijdens het graven, kunnen 

bewoners terecht bij de voorman 

met het gele DELTA  Netwerk hesje.

Na de werkzaamheden wordt 

het straatwerk zo snel mogelijk 

hersteld, maar op het trottoir 

blijft wel zand liggen. Dit zand is 

bedoeld om de bestrating zo goed 

mogelijk vast te leggen. Vriendelijk 

verzoek om het zand op het trottoir 

zoveel mogelijk te laten liggen.

Meer informatie of vragen

Vragen over de graafwerkzaam-

heden? Neem dan contact op 

met de klantenservice van Circet 

Nederland via 088-1818191 

(bereikbaar op werkdagen tussen 

8.30 en 16.30 uur) of 

per e-mail naar 

deltafibernetwerk@circet.nl. 

Meer informatie over aanleg 

glasvezel? Ga naar de website van 

www.deltanetwerk.nl.

Op zaterdag 18 maart organiseert 

het Nationaal Baggermuseum 

een lezing over de waardevolle 

verhalen uit het verleden van Van 

Oord.

Lotte Walvius, Corporate Heritage 

Officer bij Van Oord, gaat in 

haar lezing uitgebreid in op de 

geschiedenis van de familie Van 

Oord en de ontwikkeling van 

het bedrijf. Niet alleen het lang 

bestaande familiebedrijf, maar 

ook de ervaring van de diverse 

rechtsvoorgangers heeft Van Oord 

gebracht waar het nu is. Van Oord 

is al meer dan 150 jaar actief in de 

waterbouwkundige aannemerij en 

in deze 150 jaar zijn de waardevolle 

verhalen uit het verleden bewaard.

De lezing begint zaterdag 

18 maart om 12.00 uur (inloop 

vanaf 11.30 uur) in het Nationaal 

Baggermuseum. De kosten voor 

de lezing, inclusief 1 consumptie, 

bedragen € 6,-, Aanmelding via 

een berichtje naar reserveringen@

baggermuseum.nl. Na de lezing is 

het museum geopend voor publiek. 

Entree € 6,- (gratis toegang met 

Museumkaart).

Verkiezingen

Wat doet de provincie? 
In Nederland zijn elke 4 jaar verkiezingen voor de provinciale staten. We kiezen dan de statenleden, de volksvertegenwoordigers 
van de provincie. Maar wat zijn de taken van de provincie? En wat doen de statenleden? We leggen het hieronder uit.

De provincie heeft verschillende taken:

Verkiezingen provinciale staten
De inwoners van de provincie kiezen de leden van de provinciale 
staten, de statenleden. Heeft een provincie veel inwoners? Dan zijn er 
ook meer statenleden. Het maximum is 55.

Wat doen de statenleden?
De statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. 
Zij bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er aan 
die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is. De statenleden 
controleren het bestuur van de provincie, de gedeputeerde staten. 

De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt 
vlak na de provinciale statenverkiezingen. Dus stemt u bij de provinciale 
statenverkiezing? Dan heeft u ook indirect invloed op wie de leden 
van de Eerste Kamer worden.

College van gedeputeerde staten
Na de provinciale statenverkiezing wordt het college van gedeputeerde 
staten gevormd: het dagelijks bestuur van de provincie. In het college 
zitten gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Zij voeren 
de besluiten van de provinciale staten uit. Iedere gedeputeerde heeft zijn 
eigen onderwerp. Bijvoorbeeld verkeer en vervoer, of natuur en milieu. 

Commissaris van de Koning 
De commissaris van de Koning is voorzitter van de provinciale 
staten en van de gedeputeerde staten. De regering benoemt deze 
commissaris voor een periode van 6 jaar. De commissaris houdt onder 
meer toezicht op het beleidsproces van de provincie en adviseert en 
bemiddelt bij bestuurlijke problemen in gemeenten.

Wilt u meer weten over de provincie?
De leden van de provinciale staten zijn er voor de inwoners. Heeft u een vraag 
of een idee voor de provincie? Dan kunt u contact opnemen met de provincie of 
met een statenlid. Kijk voor meer informatie op de website van uw provincie.

Indelen van              
de ruimte 

Bepalen waar ruimte is voor 
natuur, huizen, wegen, 
water en bijvoorbeeld 
wind- of zonneparken. 

Natuur en 
milieu 

Zorgen voor natuur 
en natuurherstel, 

vergunningen verlenen en 
controles uitvoeren.

Klimaat en 
energie 

Samen met inwoners 
en bedrijven werken 
aan verduurzaming.

Openbaar 
vervoer

Zorgen voor streekvervoer in 
de hele provincie.

Wegen-  
netwerk                                       

Aanleggen en onderhouden 
van provinciale (vaar)wegen, 

fietspaden en bruggen.

Cultuur en 
monumenten-

zorg 

Beschermen en behouden 
van monumentale 

landschappen en gebouwen.

Regionale 
economie

Samen met bedrijven 
zorgen voor meer 
werkgelegenheid.

Toezicht 
houden

Controleren van het 
functioneren van gemeenten 

en waterschappen. 

Wat doet een waterschap? 
In Nederland kiezen we elke 4 jaar de besturen van de waterschappen. Dat doen we bij de waterschapsverkiezingen. 
Maar wat doet een waterschap eigenlijk? We leggen het hieronder uit.

De taken van het waterschap
Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt 
ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om 
het water te controleren en ons te beschermen tegen het water. 
Dat doen de waterschappen. Nederland heeft 21 waterschappen. 

Om alle taken van het waterschap goed te kunnen doen, betalen 
inwoners waterschapsbeslasting. Tijdens de verkiezingen heeft 
u invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het 
waterschap maakt. 

Verkiezingen waterschap
Stemt u bij de waterschapsverkiezingen? Dan bepaalt u mee wie 
er in het algemeen bestuur van het waterschap komt. In het algemeen 
bestuur zitten ook mensen van natuurorganisaties en boeren. 
Zij worden niet gekozen maar benoemd. Want de controle van het 
water is ook voor hen heel belangrijk. De leden van het algemeen 
bestuur zijn er uiteindelijk voor alle inwoners.

Wat doet het bestuur?
•  Het algemeen bestuur bepaalt de doelen van het 
 waterschap. En hoe er wordt gewerkt aan die doelen.  
•  Het algemeen bestuur bepaalt hoe hoog de 
 waterschapsbelasting is.
•  Het algemeen bestuur controleert of de taken van 
 het waterschap goed worden uitgevoerd. 

Wilt u meer weten over het waterschap?
Kijk op waterschappen.nl of op de website van uw waterschap.

Een waterschap heeft de volgende taken: 

Beheren en ver-
sterken van dijken 

en sluizen 

Zorgen voor onderhoud aan 
dijken, sluizen, dammen, 

stuwen en gemalen. 

Zuiveren 
rioolwater

Schoonmaken van al het 
water dat we gebruiken.

Regelen 
waterstand

Water wegpompen 
bij veel regen, water 

vasthouden bij droogte.

Zorgen voor 
schoon water

Zorgen dat het water in 
rivieren en sloten schoon 
en gezond is voor mens, 

dier en plant.

15 maart zijn er verkiezingen 

voor de Provinciale Staten en de 

Waterschappen. Weet jij al op wie 

je gaat stemmen? Als je dat niet 

weet, geen punt! Hieronder staat 

waar het waterschap en de 

Provincie voor zorgt. Op je stempas 

vind je het dichtstbijzijnde stem-

lokaal. Tot woensdag 15 maart!

Nationaal Baggermuseum organiseert …. 

Waardevolle verhalen uit het 
verleden van Van Oord 

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi

of www.sliedrecht.nl/fixi
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Buiten bezig in Sliedrecht

Wegomleidingen

➊ Wekelijkse afsluiting Burg. 

Winklerplein 

Voor de weekmarkt is er iedere 

week een afsluiting van de wes-

telijke verbindingsweg.

❷ Verkeershinder Deltalaan en 

afsluiting met kruising Zuider-

zeestraat t/m vrijdag 24 maart 

2023

In verband met aanleg warmtenet.

Verkeer Deltalaan wordt via de 

noordbaan dubbelzijdig omge-

leid. Zuiderzeestraat is bereik-

baar via Bonkelaarplein. 

➌ Professorenbuurt diverse stra-

ten afgesloten van woensdag 

 1 maart t/m vrijdag 7 april.

 In verband met aanleg warm-

tenet. Het betreft de straten, 

Prof. van ‘t Hoff straat, Prof. Lo-

rentzlaan t.h.v. nr. 24 t/m 70 en 

noordelijk deel Prof. Kamerlingh 

Onneslaan.

❹ Leeuweriksingel t.h.v. nr. 615 

en Kievitlaan t.h.v. nr. 38 afge-

sloten van maandag 6 maart 

t/m vrijdag 10 maart.

 In verband met aanleg nieuwe 

waterleiding.

➎ Verkeershinder Deltalaan en 

afsluiting met kruising Rijn-

straat van maandag 27 maart 

t/m donderdag 4 mei 2023

 In verband met aanleg warmte-

net. Verkeer Deltalaan wordt via 

de zuidbaan dubbelzijdig om-

geleid. Fietsers worden via een 

fi etsstrook om het werkgebied 

heen geleid.

Wat is ondermijning?

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 gebruiken om drugsgeld 

wit te wassen. Als de bovenwereld 

de onderwereld hierbij helpt, 

noemen we dit ondermijning. 

Herken de signalen

Ondermijning is niet altijd gelijk 

zichtbaar. Toch moeten er ook 

dingen zijn in uw eigen omgeving 

die wel eens opvallen. Jongeren die 

ergens rondhangen en snel wat 

uitwisselen met voorbijgangers. 

Een auto waar mensen steeds 

iets 'afh alen'. Of veel beweging bij 

een vervallen woning op gekke 

tijden. Al dit soort zaken zijn voor 

de gemeente en de politie heel 

waardevol om te weten. 

Duidelijk beeld

Door verschillende signalen bij 

elkaar op te tellen, ontstaat er vaak 

een beter beeld van bepaalde 

situaties. Dit is ook de werkwijze 

van de overheid. Gemeenten, 

Openbaar Ministerie, Politie en 

Belastingdienst werken nauw 

samen en wisselen informatie uit. 

Door samen te werken kunnen we 

met zowel strafrecht, bestuurlijke 

maatregelen, toezicht, preventie 

en andere maatregelen eff ectief 

optreden. 

Help mee

Als overheid kunnen we dit niet 

alleen. Zie je zelf dingen waarvan 

je vermoedt dat dit niet oké is? 

Meld dan vooral je ervaringen! Dit 

kan op verschillende plekken bij 

de gemeente via 14 0184, bij de 

politie via 0900-8844, 

www.politie.nl of anoniem bij 

Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Burgemeester de Vries:

''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''. 

Wandel mee naar een vitalere 
versie van jezelf

Zorgen voor een ander doe 

je vanuit een (liefdevolle) van-

zelfsprekendheid. Toch kan de 

zorg voor een ander soms ook 

(emotioneel) zwaar zijn. Om de 

zorg voor een ander (en andere 

bezigheden) op een fi jne manier 

vol te kunnen houden, is zorg 

voor jezelf ook belangrijk. Maar 

hoe doe je dat? 

Wandelingen

Op de woensdagen van 09.30 - tot 

10.30 uur op 15 en 29 maart, 12 en 

26 april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni 

organiseert Het Mantelzorgpunt 

wandelingen voor mantelzorgers. 

Tijdens deze woensdagochtend 

gaan deelnemers, onder leiding 

van wandelcoach John van der 

Sluis, met praktische oefening 

elkaar helpen in de zorg voor de 

ander. Deelname is gratis, maar 

laat wel even weten dat je mee 

wandelt. Afstand en looptempo 

passen we aan de deelnemers 

aan. 

Meer informatie

Neem contact op met het 

Bonkelaarhuis op telefoonnummer 

0184-420 539, per e-mail 

mantelzorg@bonkelaarhuis.nl 

of loop eens binnen op het 

Bonkelaarplein 7. Kijk voor meer 

informatie op 

www.bonkelaarhuis.nl/mantelzorg. 

10.00 -  12.00 uur
De Voorhof

Torenstraat 16
Numansdorp

14.00 -  16.00 uur
De Ducdalf (Servanda)

Scheldestraat 1
Hardinxveld-
Giessendam

12.00 -  14.30 uur
Centraal Punt 

Grote Haarsekade 120
Gorinchem

14.00 -  16.00 uur
Werkvisie Maasplein

Maasstraat 30
Alblasserdam

10.00 -  12.00 uur
De Tienvoet

Tienvoet 2
Heinenoord

10.00 -  12.00 uur
Het Theehuis 

(Het Spectrum)
Atmosfeerstraat 1j

Dordrecht

14.00 -  16.00 uur
Kubiek 

Zwaluwstraat 1
Zwijndrecht

Gesloten op 15 maart

12.00 -  14.30 uur
De Boogerd

Hortensiastraat 5
Oud-Bei jerland

10.00 -  12.00 uur
De Bijenkorf 

Goudsbloemstraat 29
 's-Gravendeel

Gesloten op 2 maart  

14.00 -  16.00 uur
't Anker

Zwijndrecht
 

14.00 -  16.00 uur
Gymzaal De Turner

Molenhoek 12a
Molenaarsgraaf

10.00 -  12.00 uur
Bibliotheek AanZet

Scheldelaan 1
Sl iedrecht

10.00 -  12.00 uur
De Prinsemarij

Nassauweg 4
Dordrecht

14.00 -  16.00 uur
Dorpshart 

Van der Straatenplein 2
 Mijnsheerenland

 M A A N D A G    D I N S D A G   W O E N S D A G

Prikken in de buurt  
27 feb t/m 1 apr

D O N D E R D A G   V R I J D A G    Z A T E R D A G  

Legitimatie 
Neem een geldig rijbewijs,
paspoort of ID-kaart mee. 

 

 Vaccinatie 
 Vaccineren is gratis, (Oekraïense)

vluchtelingen zijn ook welkom.
 

 Informatie  
Vragen over corona? Kom
langs en stel uw vragen. 

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184



Datum ontvangst Adres Omschrijving Datum activiteit

1 maart 2023 Middenveer 87 Het organiseren van een loterij 30 april 2023

Algemene Plaatselijke Verordening 

Ingediende aanvragen 
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Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht 

maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen 

voor:

"Het plaatsen van de borden E6* bij de parkeervakken bij 

de woningen Rembrandtlaan 426, Simon Stevinstraat 10, 

Rubensstraat 59 en Rivierdijk 579 te Sliedrecht. *Zie bijlage 1 

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

Deze vakken worden aangewezen als 

gehandicaptenparkeerplaatsen, omdat deze vakken zo 

dicht mogelijk liggen bij de woningen van de aanvragers. De 

aangewezen vakken worden met onderborden gereserveerd 

met daarop de kentekens van de auto's van de aanvragers."

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.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Tot en met 30 april 2023 kan een 

deel van de huishoudens een 

beroep doen op het Noodfonds 

Energie. Vanuit dit fonds 

ontvangen deze huishoudens 

een tegemoetkoming in de 

energierekeningen van oktober 

2022 tot en met maart 2023. 

Wie kan het aanvragen?

Huishoudens met een inkomen van 

maximaal 200% van het sociaal 

minimum (ook voor zzp-ers) en die 

een energierekening, met een eigen 

contract bij een energieleverancier, 

van 10%-13% van het gezamenlijk 

bruto-inkomen hebben kunnen een 

beroep doen op dit fonds.

Dat betekent dat het bruto-inkomen 

per maand lager is dan € 2.980.- 

voor alleenstaanden of € 4.180,- 

wanneer u samenwoont.

Voor de meest gestelde vragen over 

de aanvraag kijkt u op 

www.noodfondsenergie.nl/faq 

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

• Een mobiele telefoon met internet

• Een e-mailadres

• DigiD inloggegevens met sms 

code of de DigiD app van alle 

huisgenoten die 18 jaar of ouder 

zijn. (Inwonende kinderen van 

18 tot en met 22 jaar zijn hiervan 

uitgesloten) 

• Bruto-inkomen van alle personen 

in uw huishouden

• Energiekosten in de maanden 

oktober 2022 en januari 2023

• Het klantnummer en de termijnbe-

dragen van je energieleverancier

• Een half uur de tijd (u kunt de aan-

vraag niet tussendoor opslaan!)

Het Noodfonds Energie werkt aan 

een mogelijkheid om de aanvraag 

ook op de computer te kunnen doen. 

Zodra hier mee informatie over is, 

wordt dit op www.noodfondsenergie.nl 

bekend gemaakt.

Met één e-mailadres en één 

smartphone kunt u wel meerdere 

aanvragen doen. Hiermee kunt u 

iemand helpen die geen e-mailadres 

en/of mobiel met internet heeft.

Hulp bij uw aanvraag

Voor vragen over het fonds kunt u 

rechtstreeks contact opnemen met 

het Noodfonds Energie. Mail info@

noodfondsenergie.nl of bel 085 088 

1111 op maandag tot en met vrijdag 

tussen 09.00 uur tot 18.00 uur.

Wilt u de aanvraag liever samen 

doen?

Neem dan contact op met Het 

Bonkelaarhuis door te mailen 

info@bonkelaarhuis.nl of bellen 

0184 420 539 op maandag tot en 

met vrijdag tussen 08.30 uur tot 

17.00 uur. Zij plannen een afspraak 

met u in.

Het Bonkelaarhuis
Heeft u vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp, 
zorg & welzijn en  werk & inkomen?
U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis. 

Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, 
Telefoon: (0184) 420 539 
info@bonkelaarhuis.nl

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

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 voorzienin-

gen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Datum ontvangst Adres Omschrijving Activiteit

27 februari 2023 Kievitlaan 30 Het realiseren van een dubbelzijdige nokverhoging Bouwen

28 februari 2023 Corellistraat 1 Het plaatsen van een hekwerk Bouwen

Omgevingsvergunning 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum verleend Adres Omschrijving Activiteit

3 maart 2023 Landinistraat 32 Het plaatsen van balkonbeglazing Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Helft huiseigenaren Vogelenzang kiest voor warmtenet  
In Sliedrecht-Oost hebben ruim 30 

particuliere eigenaren besloten 

om hun woning aardgasvrij te 

maken en over te stappen op het 

warmtenet van HVC. Het gaat om 

woningen in de Vogelenzang en 

enkele aan het begin van De Horst. 

Hiervoor wordt de subsidie Pro-

gramma Aardgasvrije Wijken (PAW) 

van het Rijk ingezet. 

De gemeente Sliedrecht heeft 

deze subsidie gekregen om een 

start te maken met het aardgasvrij 

maken van een buurt of wijk. 

Onder de subsidie vallen alle nood-

zakelijke kosten om de woning 

comfortabel te verwarmen en van 

voldoende warm water te voorzien. 

De bewoners betalen een eigen 

bijdrage van € 2.000 of – als zij al 

inductie koken – € 500. 

Vertraging besluitvorming door 

prijsstijgingen

Afgelopen herfst hadden de bewo-

ners hun keuze al gemaakt. Toch 

duurde het nog enkele maanden 

voordat zij zekerheid hadden over 

de aansluiting op het warmtenet. 

Door de enorme prijsstijgingen in 

de energie- en bouwsector kwam 

de financiering namelijk onder 

druk te staan. De kosten van de 

aansluiting en de werkzaamheden 

in de woning waren fors hoger 

geworden dan was begroot bij de 

start van het project. 

Wat gebeurt er in de woningen?

Naar verwachting sluit HVC de 

woningen nog dit jaar aan op het 

warmtenet. Voor die tijd moeten 

de woningen zijn aangepast. 

Vrijwel in elke woning worden er 

radiatoren vervangen of bijge-

plaatst. Wie nog op gas kookt, 

krijgt een inductie kookplaat en 

een basispannenset. Verder wor-

den de cv-ketel, de gasmeter en 

gasleidingen verwijderd en komt 

er een warmte-unit op de begane 

grond. De woning en tuin worden 

weer netjes opgeleverd.

Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in 

Sliedrecht waar we op weg gaan 

naar een aardgasvrije toekomst. 

Het warmtenet draait tijdelijk 

nog op aardgas, maar maakt in 

2023/2024 de overstap naar de 

warmte die vrijkomt bij slibver-

branding en – waarschijnlijk vanaf 

2027 – naar aardwarmte. De uit-

stoot van CO₂ moet in de periode 

2022-2025 minimaal 76% lager zijn 

ten opzichte van het gebruik van 

cv-ketels. 

Meer over Sliedrecht-Oost Aard-

gasvrij leest u op de projectwebsite 

www.sliedrechtaardgasvrij.nl. 

Heeft u vragen over de aanleg 

van het warmtenet in Sliedrecht of 

wilt u meer weten over bepaalde 

werkzaamheden? 

Stuur dan een e-mail naar 

warmtenet.midden@hvcgroep.nl. 
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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

Storingsnummer openbare ruimte 

(0184) 495 910

Alleen buiten kantooruren

Milieuklachtennummer

(0888) 333 555

Voor o.a. klachten over

geluidsoverlast en milieumeldingen 

(24 uur per dag bereikbaar)

Brandweer Sliedrecht

Middeldiepstraat 44

3361 VT Sliedrecht

(088) 63 65 640

Bekendmakingen

Rechtsgeldige bekendmakingen van alge-

mene verbindende voorschriften worden 

vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt via 

officielebekendmakingen.nl 

Zienswijzen

Tegen plannen in proceduren kan een be-

langhebbende binnen zes weken na publi-

catie 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 con-

tact op te nemen met de desbetreffende 

afdeling.

Bezwaarschriften

Tegen verleende of geweigerde ver-

gunningen 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


