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Informatie voor inwoners
woensdag 16 januari 2019

Tweede jaar Kansrijk Sliedrecht
start in april

Wanneer je geen diploma hebt is het lastig om een (vaste) baan te vinden.
Kansrijk Sliedrecht biedt een MBO niveau 1 opleiding aan, om inwoners
van Sliedrecht een betere kans op de arbeidsmarkt te geven. De deelnemers van het eerste jaar hebben allemaal zicht op een baan of een
vervolgopleiding. In april start het nieuwe schooljaar, waarin ruimte is voor
maximaal 15 deelnemers. De deelnemers krijgen gezamenlijk les op het
Griendencollege. Het lesmateriaal en collegegeld betaalt de gemeente.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een intakegesprek.
Randvoorwaarden
Om deel te mogen nemen moet je voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- Je woont in Sliedrecht
- Je hebt geen diploma
- Je bent in het bezit van een stageplaats, minimaal 16 uur per week
- Je bent 18 jaar of ouder
Een stageplaats kun je zelf zoeken bij een bedrijf dat aansluit bij de opleiding die je wilt volgen. Bijvoorbeeld in de zorg of techniek. Naast je baan
en/of stage ga je één dag in de week naar school. Tijdens je werk word je
begeleid door een erkende praktijkopleider.
Meer informatie en aanmelden
Nieuwsgierig geworden? In februari staat er een informatieavond op de
planning. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Loeve van de
gemeente Sliedrecht, j.loeve@sliedrecht.nl of bellen naar (0184) 495 913.
Meer informatie hierover volgt in januari.
Op www.davinci.nl staat het overzicht met opleidingen.

Social media-berichten van de week

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
Nel Maasland: Sunset#sunset #sunsets
#sunset_pics #sunset_love #sunset_ig
#mooisliedrecht #spoorbrugsliedrecht #sunset_rv #sunset #sunsetlovers
#nature #naturephotography #naturelovers #clouds #sunrise_sunset_photogroup

Twitter
Sliedrecht Onderneemt: Nog meer mooi
#nieuws. De Samenwerkende Apotheken
Sliedrecht (SAS) zullen dit jaar ook meedoen
met de allereerste editie van de
#ZorgrouteSliedrecht2019. Heel erg fijn @BakelPaul

#mooisliedrecht
#grootindoen

Open dag basisscholen woensdag 30 januari 2019
Kinderen die tussen 01-10-2019 en 30-09-2020 vier jaar worden, gaan binnenkort naar de basisschool. Ouders kunnen tijdens de open dag bij de basisscholen langs om een school voor hun kind(eren) te kiezen.
School
Johannes Calvijnschool
Scheldelaan 15

Open dag
30 januari van 9.30 – 11.30 uur (rondleidingen)
(3363 CK) Tijdens de open dag is er kinderoppas aanwezig.

Informatieavond:
5 februari van 19.45 – 21.30 uur.
Prins Willem-Alexanderschool
30 januari van 8.30 - 12.30 uur en van 19.00-21.00 uur
locatie Prof. v.d. Waalslaan 2 (3362 SP) ’s Morgens is er oppas voor kinderen aanwezig.
Prins Willem-Alexanderschool
30 januari van 8.30 -12.30 uur en van 19.00-21.00 uur
locatie Valkweg 2
(3362 GH) ’s Morgens is er oppas voor kinderen aanwezig.
Oranje-Nassauschool
30 januari van 8.30 -12.30 uur en van 18.30-21.00 uur
Merwestraat 16
(3361 HL) ’s Morgens is er oppas voor kinderen aanwezig.
Anne de Vriesschool
Deltalaan 200
(3363 AH)
Anne de Vriesschool (Baanhoek-West)
Vivaldilaan 73
(3363 KG)
Obs De Wilgen
Valkweg 4
(3362 GH)
Obs Roald Dahl
Deltalaan 204
(3363 AH)
Obs Henri Dunant
Kerkstraat 15 (ingang Oranjestraat)
(3361 BP)

30 januari van 8.30 -12.30 uur en van 19.00-21.00 uur
’s Morgens is er oppas voor kinderen aanwezig
30 januari van 8.30 -12.30 uur en van 19.00-21.00 uur
’s Morgens is er oppas voor kinderen aanwezig.
30 januari van 8.30 -12.30 uur en van 19.00-21.00 uur
’s Morgens is er oppas voor kinderen aanwezig.
30 januari van 8.30 -12.30 uur en van 19.00-21.00 uur
’s Morgens is er oppas voor kinderen aanwezig.
30 januari van 8.30 -12.30 uur en van 19.00-21.00 uur
Zowel ’s morgens als ’s avonds is er oppas voor kinderen aanwezig.

Aanmelding
Tijdens open dag / avond of via
de website www.calvijn.nu

Tijdens open dag / avond of
tijdens schooluren.
Tijdens open dag / avond of
tijdens schooluren.
Tijdens open dag / avond of
tijdens schooluren tot 1 maart
2019.
Tijdens open dag / avond of
tijdens schooluren.
Tijdens open dag / avond of
tijdens schooluren.
Tijdens open dag / avond of
tijdens schooluren.
Tijdens open dag / avond of
tijdens schooluren.
Tijdens open dag / avond of
tijdens schooluren.

Informatieavond Waterveiligheid
Wat: 	Informatieavond over de resultaten van een
verkenningsonderzoek voor diverse dijkversterkingsvarianten van de Rivierdijk-West in Sliedrecht
Voor wie:	bewoners, omwonenden en geïnteresseerden
Rivierdijk-West
Waar:
Griendencollege, Prof. Kamerlingh Onneslaan 109
Wanneer:
maandag 21 januari 2019, vanaf 19.00 uur
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Glas in ’t bakkie! 100%
herbruikbaar, 100% in de glasbak
Van elke kilo glasscherven uit de glasbak wordt weer een kilo nieuw
glas gemaakt. Uw glas inleveren loont dus de moeite! U kunt uw glas in
de speciale glascontainers doen die op verschillende locaties staan.
U mag het deksel of de dop op de pot of fles laten zitten én u hoeft het
glas niet meer om te spoelen voordat u het in de bak doet. Dit hoeft niet
meer, omdat het proces van hergebruik verbeterd is. Door de deksels
erop te laten voorkomt u nare luchtjes en het is daardoor ook gemakkelijker om ‘glas in ’t bakkie’ te gooien en zo het milieu goed te houden.
Meer informatie over afval(inzameling): Sliedrecht.afvalinfo.nl

Melden storingen
Openbare Verlichting
Als de straatverlichting ‘s avonds niet
brandt, dan is de kans groot dat de
lamp stuk is of dat er een kabelstoring is. U helpt ons als u deze storingen aan ons doorgeeft. Hoe eerder
wij een melding krijgen hoe eerder
wij de storing kunnen oplossen.

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@sociaalteamsliedrecht.nl
www.sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Wat kunt u doen bij verlichting die
niet brandt?
U kunt de storing melden op de website van gemeente Sliedrecht. Via
de knop ‘Servicelijn’ kunt u een wijklijnmelding doen. Daar kiest u voor
‘Straatverlichting en Verkeerslichten’.
Voor een snelle afhandeling is het
belangrijk om de straatnaam, het lantaarnpaalnummer en het dichtstbijzijnde huisnummer of herkenningspunt te vermelden.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de soort storingen die er zijn en hoe lang
het duurt voordat een storing wordt opgelost dan kunt u op
www.sliedrecht.nl/straatverlichting meer informatie vinden.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 januari 2019

P.C. Hooftlaan 3

Het plaatsen van drie containers ten behoeve van een nieuwe ruimte (zaal)

Bouwen

9 januari 2019

Bedrijventerrein Baanhoek-West

Het oprichten van een reclamemast

Bouwen

14 januari 2019

Rivierdijk 58

Realiseren erker aan de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

11 januari 2019

Leeuweriksingel 4

Het plaatsen van een dakopbouw

Bouwen

11 januari 2019

Gruttostraat 16

Het realiseren van een dakopbouw

Bouwen
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Datum verleend
11 januari 2019

Adres
Herstructurering Staatsliedenbuurt:
1.
thv. Troelstralaan 5/7, voorzijde
2.
thv. Troelstralaan 1/3, voorzijde
3.
thv. Troelstralaan 29/31, voorzijde
4.
thv. Troelstralaan 45/47, voorzijde
5.
thv. Troelstralaan 45/47, voorzijde
6.
thv. Troelstralaan 71/73, voorzijde
7.
thv. Troelstralaan 57/59, voorzijde
8.
thv. Troelstralaan 61/63, voorzijde
9.
thv. Troelstralaan 67/69, voorzijde
10. thv. Troelstralaan 93/95, voorzijde
11. thv. Troelstralaan 49/51, zijkant
12. thv. Troelstralaan 49/51, zijkant
13. thv. Thorbeckehof 1 t/m 22, zijkant
14. thv. Thorbeckehof 1 t/m 22, zijkant
15. thv. Dr. de Visserstraat 9, zijkant
16. thv. Dr. de Visserstraat 9, zijkant
17. particuliere boom, perceel Dr. de Visserstraat 9
18. thv.Talmastraat 26/28, voorzijde
19. thv.Talmastraat 34/36, voorzijde
20. thv.Talmastraat 30/32, voorzijde
21. particuliere boom, perceel Dr. de Visserstraat 9
22. thv.Talmastraat 38/40, voorzijde
23. thv. Dr. de Visserstraat 2, zijkant
24. thv.Talmastraat 42/44, voorzijde
25. thv. Dr. de Visserstraat 2, zijkant
26. thv.Talmastraat 46/48, voorzijde
27. thv.Talmastraat 50/52, voorzijde
28. thv.Talmastraat 62/64, voorzijde
29. thv.Talmastraat 58/60, voorzijde
30. thv. Dr. de Visserstraat 4, voorzijde
31. thv.Talmastraat 70/72, voorzijde
32. thv.Talmastraat 66/68, voorzijde
33. thv.C. vd Lindenlaan 77, zijkant
34. thv.Talmastraat 74/76, voorzijde
35. thv.C. vd Lindenlaan 77, zijkant
36. thv.C. vd Lindenlaan 77, zijkant
37. thv.Talmastraat 15, zijkant
38. thv. Schaperstraat 1, zijkant
39. thv. Schaperstraat 1, voorzijde
40. thv. Schaperstraat 1, voorzijde
41. thv. Schaperstraat 26, voorzijde
42. thv. Schaperstraat 28, voorzijde
43. thv. Schaperstraat 28, voorzijde
44. thv. Schaperstraat 28, voorzijde
45. thv. Schaperstraat 28, zijkant
46. thv. Dr. Schaepmanstraat 10, zijkant
47. thv. Dr. Schaepmanstraat 53/55, voorzijde
48. thv. Dr. Schaepmanstraat 33/35, voorzijde
49. thv. Dr. Schaepmanstraat 33/35, voorzijde
50. thv. Dr. Schaepmanstraat 65/67, voorzijde
51. thv. Dr. Schaepmanstraat 65/67, voorzijde
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Omschrijving

Activiteit

Het kappen van 51 bomen

Kappen

Reden kap:
-

Wijziging bovengronds (boomstructuur)
Wijziging bovengronds (trottoir) en nutstracé
Wijziging bovengronds (parkeren en boomstructuur)
Wijziging bovengronds (rijbaan)
Wijziging bovengronds (parkeren) en nutstracé
Wijziging bovengronds (parkeren)
Wijziging bovengronds (trottoir)
Wijziging bovengronds (parkeren) en warmtenet
Wijziging bovengronds (trottoir en boomstructuur)
Wijziging ondergronds (warmtenet)
Wijziging groenstructuur

Alle 51 bomen worden herplant binnen de projectlocatie

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.
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Gedeelte van het kantoor verbouwen, Stationspark 400

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

7 januari 2019

Middenveer 49

Het plaatsen van een kraan voor het plaatsen van een dakkapel

12 februari 2019

8 januari 2019

Diverse locaties - Sliedrecht

Collecte Amnesty International

10 maart t/m 16 maart

9 januari 2019

Diverse locaties- Sliedrecht

Collecte Stichting Woord & Daad

30 juni t/m 6 juli

10 januari 2019

Sportlaan 7

Baggercup 2019

8 en 9 juni

10 januari 2019

Prof. Kamerlingh Onneslaan

Het organiseren van een sponsorloop ten behoeve van Roparun

5 maart

10 januari 2019

Diverse locaties - Sliedrecht

Avondvierdaagse

21 mei t/m 24 mei

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

Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht op de
Servicelijn via www.sliedrecht.nl

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
officiëlebekendmakingen.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

