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Waardering inzet leden van het USAR

De twee Sliedrechtse vrijwillige 

brandweermannen Robert 

Noteboom en David Brandhorst 

van het team USAR zijn 

woensdagochtend uitgebreid 

bedankt voor hun inzet tijdens hun 

reddingsmissie in Turkije. De twee 

Sliedrechters reisden samen met 

63 andere teamleden en speciaal 

getrainde honden af naar de regio 

Hatay in Turkije. 

In de aanwezigheid van 

Burgemeester Jan de Vries is op 

het stadhuis van de gemeente 

Dordrecht grote waardering 

uitgesproken voor de inzet van 

alle leden van het USAR team van 

Zuid-Holland Zuid die betrokken 

zijn geweest bij deze gigantische 

reddingsmissie.

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. 

Vrijwilligers in beeld 

Remco, Bas, Cees en Ton
(Nationaal Baggermuseum) 

Aan de Molendijk in Sliedrecht 

bevindt zich het Nationaal Bagger-

museum. Een uniek museum voor 

jong en oud, waar men kennis kan 

maken met de geschiedenis van 

het baggeren. In het museum is van 

alles te vinden: van opgebaggerde 

voorwerpen tot oude prenten en 

van kanonskogels tot tekeningen en 

foto's. Bezoekers worden rondge-

leid door verschillende vrijwilligers. 

In het Baggermuseum in Sliedrecht 

zetten Remco, Bas, Cees en Ton 

zich samen met ongeveer 30 an-

dere vrijwilligers in voor bezoekers 

van het museum. Het doel van het 

Baggermuseum is om mensen 

meer te leren over de historie en 

achtergrond van de baggerwereld. 

De heren hebben stuk voor stuk 

een bak aan kennis en ervaring 

binnen de baggerindustrie. Ze delen 

hun verhalen van vroeger graag met 

bezoekers.

In 1961 werd het Baggermuseum 

geopend in Sliedrecht. Inmiddels 

is het museum al een aantal keer 

verhuisd van locatie. "Aangezien de 

baggercollectie zo groot werd zijn 

we uiteindelijk verhuisd naar deze 

locatie. Dit is het voormalige huis 

van Tante Toos (Toosje Volker). Zij 

was één van de leden van de familie 

Volker, de grondlegger van de 

baggerindustrie. Het huis werd ge-

schonken aan de Stichting Nationaal 

Baggermuseum die al sinds 1976 

bestaat. De overdracht was onder 

één voorwaarde: dat hier de bag-

gergeschiedenis van het verleden 

en heden getoond zou worden", 

vertelt Remco.

Remco zit in het bestuur en leidt 

bezoekers rond door het museum. 

"We hebben allemaal een taak in 

het museum. Cees is het hoofd van 

de technische dienst en Bas zorgt 

ervoor dat alles werkt, denk daarbij 

aan de computers, printers en aller-

lei technische vragen. Bas heeft dit 

zichzelf aangeleerd toen hij vroeger 

als kapitein op een schip werkte", 

vertelt Ton, die koffi  edrinken en be-

zoekers ontvangen het leukst vindt.

"Het vrijwilligerswerk in het Bagger-

museum is goed voor je sociale con-

tacten. Je voelt je goed bij dit werk 

en je leven is op die manier nog een 

beetje interessant. We krijgen er ook 

een belastingvrije vergoeding voor. 

Je ontmoet veel mensen hier en dan 

heb je een hele middag pret met 

die gasten. Er komt hier van alles en 

nog wat. We passen de rondleiding 

aan op de wensen van de bezoeker. 

We zijn nog bezig om meer verhalen 

vast te leggen en te digitaliseren 

met QR-codes", vertelt Remco.

Volgens Cees komen er vaak 

mensen die verschillende musea 

bezoeken door middel van de mu-

seumjaarkaart. Cees vertelt met een 

grote glimlach op zijn gezicht; "Dan 

komen ze hier en weten ze niks van 

de baggerwereld. Dan denken ze 

dat het hier ook een 'zooitje' is. Ze 

vinden het dan echt fantastisch wat 

ze hier zien en horen."

Het Baggermuseum geeft regelma-

tig lezingen door heel Nederland, 

zoals: 'De Wondere Wereld van 

Waterbouw'. Ook in het museum 

zijn er verschillende lezingen bij 

te wonen. "We laten dan heel veel 

foto's zien. Er staan weer een hoop 

lezingen op de planning. Rotterdam, 

Oostvoorne, Hoek van Holland, 

Rotary Clubs, Hof van Sliedrecht 

en Brandwijk. We vertellen dan 

over de baggerindustrie, hoe het 

met handwerk begon tot de meest 

moderne windmolenparken op zee", 

vult Remco aan. 

Het museum heeft een oude stoom 

baggermolen van wel bijna 90 jaar 

oud in de rivier liggen. Daar zijn de 

heren het meest trots op. "Dit is een 

stukje beleving wat veel mensen in-

teressant vinden. Denk bijvoorbeeld 

aan hoe die mensen aan dek verble-

ven met een stoomleiding door 

die kleine kooien heen", legt Ton 

uit. Daarnaast is er voor bezoekers 

een mogelijkheid om in de Bagger 

Praktijk Tuin te spelen. Daar kunnen 

ze zelf uitzoeken hoe het baggeren 

werkt. 

Het Nationaal Baggermuseum Slie-

drecht is hard op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers die het verhaal van 

de Nederlandse baggerindustrie 

levend houden. Iedereen is welkom! 

Er is plek voor gastvrouwen, men-

sen die mee willen helpen bij de 

collectieregistratie, het onderhoud 

of rondleiden van bezoekers. Heb 

jij interesse? Dan kun je contact 

opnemen via het e-mailadres:

administratie@baggermuseum.nl

"Je ontmoet veel mensen hier en dan heb je een hele middag pret met die 

gasten." – Remco van der Ven
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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 31 maart

2023

In verband met aanleg warm-

tenet. Verkeer Deltalaan wordt

via de noordbaan dubbelzijdig 

omgeleid. Zuiderzeestraat is 

bereikbaar via Bonkelaarplein. 

➌ Professorenbuurt diverse 
straten afgesloten van 
maandag 9 januari t/m vrijdag 

31 maart.

In verband met aanleg 
warmtenet. Het betreft de 
straten, Prof. van ‘t Hoffstraat en 
Prof. Lorentzlaan t.h.v. nr. 24 t/m 
70.

➍ Leeuweriksingel t.h.v. nr.

615 en Kievitlaan t.h.v. nr. 38

afgesloten van maandag

6 maart t/m vrijdag 10 maart.

In verband met aanleg nieuwe

waterleiding.

15 Maart Provinciale 
Statenverkiezingen

Verkiezingen? 

We wonen in de druktste provincie 

van Nederland. Daar wil je goed 

kunnen wonen, reizen, werken 

en genieten van de natuur. Hoe 

we dat moeten doen hangt af van 

welke politieke partij het voor het 

zeggen heeft. 15 Maart bepaal jij 

welke partijen de grootste worden 

in de provincie Zuid-Holland. Deze 

partijen bepalen samen hoe de 

problemen opgelost gaan worden. 

Het maakt dus uit op welke partij 

je gaat stemmen op 15 maart! 

Welke partij past bij jou?

We vertellen je graag wat de 

provincie doet en welke partijen 

er mee doen. Daarnaast is er 

een stemhulp die je kan invullen. 

Zo kom je er in een paar klikken 

achter welke partij het beste bij jou 

past. Ga naar www.zuid-holland.

nl als je meer wilt weten over de 

provinciale verkiezingen, hoe 

je kunt stemmen en waar de 

stemlokalen zijn. Doe je mee? 

Scan de QR-Code voor alle 

informatie en hulp en we zien 

je graag op woensdag 15 maart 

aanstaande op het stembureau bij 

jou in de buurt! #jijmaghetzeggen.

Activiteiten Mantelzorgpunt Sliedrecht

Mantelzorg is iets dat mensen 

overkómt. En eén op de 

tien inwoners van Sliedrecht 

heeft ermee te maken. Het 

Mantelzorgpunt organiseert 

volgende week diverse 

activiteiten om mantelzorgers te 

ondersteunen.

6 maart: Alzheimer Café

Sliedrecht

Op maandagavond 6 maart staat in 

het Alzheimer Café het thema ”de 

juiste hulp en financiering” op de 

agenda. Marjon van de Wetering, 

Wmo-consulent en Janet Starink, 

Onafhankelijk Cliëntondersteuner, 

vertellen meer over de financiering 

van het complexe zorglandschap.

Iedereen is vanaf 19.15 uur welkom 

in Grand café de Biesbosch aan de 

Kerkbuurt 200 in Sliedrecht. Wel-

licht beter bekend onder de naam 

Waerthove. Om 19.30 uur start de 

bijeenkomst  tot 21.30 uur.  

8 maart: NAH Mantelzorgcafé

Op woensdagavond 8 maart is 

Marion den Boer bij het NAH 

Mantelzorgcafé in Sliedrecht te 

gast. Op deze avond deelt ze haar 

ervaringen om lotgenoten aan te 

moedigen, te steunen, hoop te ge-

ven, met schuldgevoelens te leren 

dealen en een houvast te zijn om 

na het vallen weer op te staan.

De avond start om 19.30 uur 

(inloop vanaf 19.15 uur) en vindt 

plaats in Seniorenhuys de Schalm, 

Kerkbuurt 137 in Sliedrecht. Entree 

is gratis en aanmelden is niet 

nodig. Er wordt een kleine bijdrage 

voor consumpties gevraagd. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen 

met het Mantelzorgpunt van het 

Bonkelaarhuis op telefoonnummer 

(0184) 420539 of mailen naar man-

telzorg@welzijnswerksliedrecht.nl. 

Of kijk op www.bonkelaarhuis.n/

activiteiten. 

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi

of www.sliedrecht.nl/fixi

WhatsApp fraude
Een 'bekende' stuurt je een appje vanaf een onbekend nummer. Vaak 

begint het met een smoes over een nieuw telefoonnummer, maar in 

werkelijkheid willen ze zo snel mogelijk geld. Na wat kletspraat vraagt 

de persoon in kwestie of je snel een rekening voor kan schieten. Hier zit 

vaak zonder reden veel haast bij. 

Tips tegen WhatsApp fraude

- Ga nooit zomaar op een betaalverzoek in. Ook al vertrouw je de

persoon die appt door en door.

- Klik nooit op de betaallink die door een onbekend nummer wordt

toegestuurd.

- Probeer altijd op een andere manier contact op te nemen met de

‘bekende’, bijvoorbeeld door het ‘oude’ nummer te bellen dat in je

adresboek staat.

- Is hij of zij niet bereikbaar, maak dan geen geld over.
Beschikking milieuneutrale verandering
De gemeente Sliedrecht heeft 

aan Vissers Energy Group B.V. 

een omgevingsvergunning 

verleend. De gemeente geeft 

hiermee toestemming voor een 

milieuneutrale verandering op 

de locatie Sopraanweg 3 te 

Sliedrecht.

Waarom publiceert de gemeente 

dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt 

bij de gemeente aangevraagd om 

toestemming te krijgen om iets 

te bouwen, verbouwen, slopen, 

kappen of aan te leggen. Met dit 

bericht laat de gemeente u weten 

dat er misschien iets verandert in 

uw omgeving. U kunt nu reageren 

als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de 

vergunning?

U kunt de gemeente tot 10 april 

2023 laten weten dat u het niet 

eens bent met de vergunning. 

Dit heet bezwaar maken. U kunt 

bezwaar maken als de vergunning 

tegen uw belangen ingaat. In 

deze periode kunt u ook de 

documenten met informatie over 

de vergunning bekijken.

Bezoek voor de openingstijden 

en het adres van de gemeente 

Sliedrecht de website www.

sliedrecht.nl. Voor informatie 

over het bekijken van de 

documenten of andere vragen 

kunt u ook bellen. Dit kan via het 

telefoonnummer 14 0184.

Wilt u de start van de activiteiten 

tegenhouden?

Wanneer de activiteiten 

niet kunnen worden terug-

gedraaid, dan kunt u de 

voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Rotterdam vragen de 

start van de activiteiten tegen te 

houden voordat de gemeente 

Sliedrecht een besluit heeft 

genomen over uw bezwaar. 

Dit heet het indienen van een 

verzoek om een voorlopige 

voorziening. Dit kan schriftelijk 

bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Rotterdam, 

Bestuursrecht (Postbus 50951, 

3007 BM  Rotterdam). 

U kunt ook digitaal een verzoek 

om voorlopige voorziening 

instellen bij genoemde 

rechtbank via de website van 

De Rechtspraak (https://www.

rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-

de-rechter/Rechtszaak-starten). 

Voor meer informatie kunt u de 

rechtbank bellen. Dit kan via het 

telefoonnummer 088 362 6000. 

U moet voor het indienen van 

een verzoek om een voorlopige 

voorziening een bedrag aan de 

rechtbank betalen.

Evenementen en activiteiten
aanmelden op www.sliedrecht.nl

Via de website van de gemeente Sliedrecht kunnen evenementen 

en activiteiten worden aangemeld voor de evenementenkalender. 

De evenementenkalender is te vinden op www.sliedrecht.nl/

evenementenkalender. Na het akkoord van de Internetredactie worden 

uw evenementen en activiteiten geplaatst op de website van de 

gemeente Sliedrecht.



Datum ontvangst Adres Omschrijving Datum activiteit

20 februari 2023 Dr. Langeveldplein/Merwedeplein Koningsdag 27 april 2023

24 februari 2023 Sportlaan 7 Pupillen tentenkamp 17 t/m 19 mei 2023

Algemene Plaatselijke Verordening 

Ingediende aanvragen 

Datum verleend Adres Omschrijving Datum activiteit

21 februari 2023 Stationsweg ter hoogte van de 

rotonde

Spandoek: ZOA 27 maart t/m 2 april 2023

23 februari 2023 P.C. Hooftlaan 3 Fancy fair 22 april 2023

Verleende vergunningen/ontheffingen 

Informatie voor inwoners donderdag 2 maart 2023

Datum ontvangst Adres Omschrijving Datum activiteit

20 februari 2023 Dr. Langeveldplein Ontheffing ten behoeve van Koningsdag 27 april 2023

Alcoholwet vergunning/ontheffing  

Ingediende aanvragen 

Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure, Rivierdijk 244 Sliedrecht
Activiteit:

Milieu (vergunning)

Oprichtingsvergunning

Burgemeester en wethouders van 

Sliedrecht maken bekend dat zij 

in het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

hebben besloten om aan Lemmen 

Diesel Engines B.V. een omgevings-

vergunning te verlenen. 

De omgevingsvergunning gaat 

over het oprichten en het in wer-

king hebben van de inrichting. De 

inrichting betreft een scheepsre-

paratiewerf op de locatie Rivierdijk 

244 te Sliedrecht.

Datum besluit

22 februari 2023

Inzage

De beschikking en andere ter zake 

zijnde stukken liggen van 3 maart 

2023 tot en met 14 april 2023 van 

9:00 uur - 15:00 uur ter inzage in 

de Publiekshal van het gemeente-

kantoor Sliedrecht, Industrieweg 11, 

algemeen tel. nr. 14 0184.

Beroep instellen 

Een ieder, die een zienswijze naar 

voren heeft gebracht tegen de 

ontwerpbeschikking of aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden ver-

weten dit niet te hebben gedaan, 

kunnen tegen deze beschikking 

op  grond van de Algemene wet 

bestuursrecht een beroepschrift 

indienen binnen zes weken na 

de dag waarop deze ter inzage is 

gelegd. 

Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, 

Bestuursrecht team B (Postbus 

50951, 3007 BM Rotterdam).

Het beroepschrift moet zijn 

voorzien van een handtekening 

en in elk geval bevatten: de naam 

en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van 

het besluit waartegen het beroep 

is gericht en de gronden van het 

beroep. Voor de behandeling van 

het beroep wordt door de recht-

bank een bedrag aan griffierecht 

geheven. 

Men kan digitaal beroep instellen 

bij genoemde rechtbank via http://

loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor is een elektronische 

handtekening (DigiD of e-Herken-

ning) nodig. Op de genoemde 

website staan de precieze voor-

waarden vermeld. 

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking 

nadat de termijn voor het indienen 

van een beroepschrift is ver-

streken. Het indienen van een 

beroepschrift houdt de werking 

van het besluit niet tegen. Heeft 

men er spoed  bij dat dit besluit 

niet in werking treedt, dan kan 

een belanghebbende, die een 

beroepschrift heeft ingediend, 

de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Rotterdam, Bestuurs-

recht team B (Postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam) verzoeken om een 

voorlopige voorziening (tijdelijke 

beslissing) te treffen. Voor de 

behandeling van het verzoek 

wordt een bedrag aan griffierecht 

geheven.  

Men kan digitaal een verzoek om 

voorlopige voorziening instellen bij 

genoemde rechtbank via https://

loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digi-

taal%20procederen/33. Daarvoor 

heeft u een elektronische hand-

tekening (DigiD of eHerkenning) 

nodig. Op de genoemde website 

staan de precieze voorwaarden 

vermeld.

Zaterdag 4 maart Repair café
Zaterdag 4 maart staan de vrijwilligers van het Repair Café 

Sliedrecht weer voor u klaar! U kunt tussen 10.00 – 13.00 uur 

in de Bibliotheek AanZet terecht om uw kapotte spullen na te 

laten kijken en, als het kan, te laten repareren. Naast apparaten 

die het niet meer doen, kunt u ook met textielklussen terecht bij 

onze kundige reparateurs. 

Heeft u niets om te laten repareren? Het Repair Café is een 

gezellige en ruim opgezette plek om andere dorpsgenoten te 

ontmoeten. U bent van harte welkom om langs te komen voor 

een gratis kop koffie of thee en kunt aansluiten ook nog even 

rondneuzen in de bibliotheek voor een goed boek. 

Elke eerste zaterdag van de maand is er onder voorbehoud van 

voldoende vrijwilligers een Repair café in Bibliotheek AanZet in 

Sliedrecht.

1 jarig jubileum AutoMaatje in Sliedrecht

Een jaar geleden was de eerste rit 

van ANWB AutoMaatje in Sliedrecht. 

Een dienst die een samenwerking 

is tussen Het Bonkelaarhuis, de 

gemeente Sliedrecht en de ANWB. 

Het officiële startsein werd gegeven 

op 9 maart 2022. Sinds die tijd zijn 

er al 400 ritten gereden door de 

enthousiaste vrijwilligers.  

Het initiatief in Sliedrecht is genomen, 

omdat er veel mensen minder 

mobiel zijn en niet meer zelf voor 

vervoer kunnen zorgen of waarbij 

aanwezige vervoersvoorzieningen 

niet aansluitend zijn. Het gaat daarbij 

vaak om korte afstanden, zoals een 

bezoek aan de huisarts, de kapper, 

de kaartclub, een goede vriendin of 

bezoeken van een familielid. 

“Zo kom je nog eens ergens”, zegt 

één van de deelnemers, “Na mijn 

knieoperatie is het helaas niet 

helemaal meer goed gekomen, 

waardoor ik zelf geen auto meer 

kan rijden. En ver lopen lukt ook niet 

meer. Door deze dienst kan ik toch 

regelmatig naar mijn broer.”

"Maar", zegt één van de huidige 

chauffeurs, "het is niet alleen voor 

de deelnemers die wij naar de plaats 

van bestemming brengen een fijne 

ervaring. Als chauffeur geeft het ook 

ontzettend veel voldoening. Het zijn 

vaak mensen die minder mobiel zijn, 

waardoor ze vaak beperkt zijn om 

nog eens een keer buiten de eigen 

deur te komen. Het wereldje wordt 

dan voor hen heel erg klein." 

Een andere chauffeur vertelt dat het 

rijden hem een gevoel van warmte 

geeft. "Ik laat altijd blije mensen 

achter", zegt hij. "De ouderen zijn 

vaak mensen die eenzaam zijn. Hun 

kinderen wonen niet in de buurt of 

het eigen netwerk is klein. Meestal 

moeten de kinderen overdag 

ook werken. Als chauffeur van 

AutoMaatje haal je de mensen thuis 

op, op een vooraf afgesproken tijd 

en brengt ze naar hun bestemming. 

Mensen vinden dit echt super. 

Hun wereld wordt weer een stukje 

groter en het zorgt ook nog eens 

voor een sociaal contact. Dat doet 

mij dan ontzettend goed. Ze zijn 

echt oprecht blij dat een mede 

Sliedrechter voor hun vervoer in de 

omgeving zorgt."

Inmiddels zijn er 80 deelnemers in 

Sliedrecht die gebruik maken van 

deze dienst en zijn er 10 chauffeurs 

die met elkaar de ritten rijden. 

“Het geeft wel aan dat er veel 

behoefte is aan deze ondersteuning 

in de samenleving” zegt Eva Lut, 

woordvoeder van Het Bonkelaarhuis. 

“Hiermee willen we ook aandacht 

vragen in de gemeenschap naar 

elkaar te blijven omkijken en naar 

eigen draagkracht iets voor elkaar 

te doen. Iets kleins kan al een groot 

verschil maken voor een ander.” 

Wilt u meer weten over deze dienst 

of hoe u hierin iets voor een ander 

kunt betekenen? 

Neem dan contact op met Het 

Bonkelaarhuis 0184 420 539.

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.
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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 voorzienin-

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

Datum verleend Adres Omschrijving Activiteit

24 februari 2023 Binnenhof 2 Het realiseren van een overkapping, schuur en een poort Bouwen

Omgevingsvergunning 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

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


