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Duurzaamheidsbijeenkomst:

“Blauwe duurzaamheid?!”, “Energietransitie?!”
Op maandag 11 februari aanstaande organiseert de Gemeente
Sliedrecht in samenwerking met de VSO, de winkeliersverenigingen, de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Stichting Stimular een kennisbijeenkomst in zalencentrum “De Lockhorst”, Sportlaan 1 te Sliedrecht.
De bijeenkomst heeft als onderwerpen Blauwe duurzaamheid,
energietransitie en veranderde
wetgeving en vindt plaats van
19.30 tot 22.45 uur. U heeft via
de verschillende kanalen de
vooraankondiging wellicht al
voorbij zien komen en gedacht:
“Blauwe duurzaamheid?!”,
“Energietransitie?!” Misschien
niet de onderwerpen waarvoor u
direct helemaal warm voor loopt,
maar toch willen we u van harte
aanbevelen om 11 februari wel van
de partij te zijn!

Wat gaan we doen
•	19.30 uur: Inloop en korte kennismaking met voor u bekende
en onbekende ondernemers;
•	19.45 uur: Opening door Ton
Spek, wethouder Duurzaamheid
gemeente Sliedrecht;
•	19.50 uur: “Onze maatschappelijke uitdagingen”, inleiding
door Doekle Terpstra, voorzitter
van branche-organisatie
Techniek Nederland (voorheen
Uneto-VNI);
•	20.05 uur: “Blauwe Duurzaamheid: Geldbesparing door
duurzaamheid” door Andor van
Dijk en Tim von Harras van de

#trotsopsliedrecht
#mooisliedrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid;
•	20.25 uur: “De Praktijk” door
Eddy Hoogendoorn met voorbeelden uit het eigen bedrijf;
•	20.35 uur: Kennisdelen Energiebesparing en Energietransitie
(ronde 1) met vier tafels;

• 21.10 uur: Korte pauze;
•	21.20 uur: Kennisdelen Energiebesparing en Energietransitie
(ronde 2) van de vier tafels;
•	21.55 uur: Plenaire afsluiting:
een samenvatting door de
tafelvoorzitters onder leiding van
VSO-voorzitter Adrie Stuij en

aansluitend de mogelijkheid tot
netwerken onder het genot van
een hapje en drankje;
•	22.45 uur: Einde bijeenkomst.
U kunt zich aanmelden voor dit
evenement bij Esther Smit
e.smit@sliedrecht.nl.

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Social media-berichten van de week
Instagram
Nationaalbaggermuseum: Momenteel zijn we druk bezig met het
organiseren van allerlei leuke nieuwe activiteiten! Als eerste op de
hoogte zijn van al het nieuws rondom het Baggermuseum? Meld je
aan voor de Nieuwsflits, onze digitale e-mailnieuwsbrief, via de link in
ons profiel! #sliedrecht #0184 #grootindoen #mooisliedrecht #baggermuseum #nationaalbaggermuseum #nieuwsbrief #sliedrechtinbeeld
#eropuitmetkinderen #museumkids #baggeren #museumtip

Twitter
Samen voor Sliedrecht: Donderdag 14 februari om 17.00 uur de
#valentijn stamppotavond in #PAND33 #Sliedrecht Liefdes soep,
romantische stamppot met love for ever gehaktbal, afsluiting een
heerlijk nagerecht. Meld je weer snel aan bij samenvoorsliedrecht@
gmail.com of 06-26174130 bij Rene Serno vol=vol.

Twitter
jaco @jacojaco71: Heel veel kleine
zwanen in de polder van Sliedrecht.
#Alblasserwaard #wintergast
@waarneming @vogelnieuws
@volgdenatuur

Afscheidsreceptie Hans Tanis
Op 22 januari is Hans Tanis benoemd tot wethouder van de nieuwe
gemeente Altena. Er komt hiermee een eind aan zijn 10-jarig
wethouderschap in de gemeente Sliedrecht.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Sliedrecht nodigt u uit op 21 februari van 16.00 tot 18.30 uur in zalencentrum De Lockhorst, Sportlaan 1 te Sliedrecht voor de afscheidsreceptie
van Hans Tanis.
U kunt zich aanmelden per e-mail: bestuurssecretariaat@sliedrecht.nl
t.a.v. Diana Jagesar.

Ondertekening convenant
‘Dementievriendelijk Sliedrecht’
Op donderdag 31 januari is het convenant ‘Dementievriendelijk Sliedrecht’ ondertekend. Wethouder Hanny
Visser-Schlieker en regiovoorzitter Alzheimer Nederland Arie Slob ondertekenden de overeenkomst in
Het Bonkelaarhuis. Bij de ondertekening waren afgevaardigden van de bibliotheek, stichting Welzijnswerk,
Alzheimer Nederland, het Mantelzorgpunt, Ketenzorg Dementie, Tablis Wonen en de gemeente aanwezig.
Ook familie Van der Toren was aanwezig om hun persoonlijke verhaal over dementie te delen.
De gemeente en stichting Alzheimer Nederland gaan samenwerken om Sliedrecht tot een dementievriendelijke
gemeente te maken.
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Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen ten behoeve van:
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Het is weer ‘inboettijd’:
slechte beplanting wordt vervangen
De ‘kuilhoek’ op de gemeentewerf staat nu tijdelijk vol met nieuwe struiken en planten die verspreid terecht
komen in ons openbaar groen. De kale plekken in plantsoenen en groenvakken worden weer opgevuld. Het
vervangen van dode of slechte beplanting door nieuwe gezonde planten heet ‘inboeten’. Dit gebeurt in de
koude periode als het niet hard vriest, omdat de nieuwe planten dan rustig kunnen wortelen op hun nieuwe
plek, zonder dat ze last hebben van hitte en droogte; het inboetseizoen loopt tot en met maart. (Foto kuilhoek
gemeentewerf: B. de Ruijter.)

- Realiseren twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen bij de
locaties: Sperwerstraat en Ruysdaelstraat.

Oproep aanhanger

De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op
www.officielebekendmakingen.nl.

De gemeente Sliedrecht roept de
eigenaar op van:
- een aanhanger zonder kenteken,
die al geruime tijd geparkeerd
staat aan de Karekietstraat te
Sliedrecht.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Sliedrecht.
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage in de hal van
het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Buurtbemiddelaars
gezocht, iets voor u?
Buurtbemiddeling is een aanpak om mensen te helpen hun burenconflicten zelf op te lossen, door met elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurt
onder leiding van vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, die speciaal hiervoor worden getraind. Wij zoeken op dit moment nieuwe vrijwilligers in
Sliedrecht.
Wat heb je nodig om een goede buurtbemiddelaar te zijn?
Een buurtbemiddelaar is in de eerste plaats een goede luisteraar.
Als de ruziënde partijen eenmaal weer met elkaar in gesprek zijn, kan het
probleem veel eenvoudiger worden opgelost.
Voor het project Buurtbemiddeling zijn we op zoek naar mensen die
beschikken over goede sociale vaardigheden. Zij kunnen onbevooroordeeld naar anderen luisteren en in een conflict blijven zij onpartijdig. Het
is boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk.
Het kost u gemiddeld enkele, door u zelf te plannen, uren in de maand.
U krijgt een tweedaagse training in het voeren van bemiddelingsgesprekken. Daarnaast is er een terugkomavond die in overleg wordt gepland.
Ook ontvangt u bijscholing, begeleiding van een coördinator en er is
geregeld uitwisseling van ervaringen met de collega-bemiddelaars.
Interesse?
Meld u dan aan bij de coördinator via telefoonnummer (078) 750 89 69 of
via e-mail buurtbemiddeling@meeplus.nl.

De eigenaar van dit voertuig dient
zich binnen twee weken na het
verschijnen van dit bericht te melden bij het cluster Vergunningverlening Toezicht en Handhaving van
de gemeente aan de Industrieweg
11.
Zonder melding binnen deze
periode zal de aanhanger worden
verwijderd.
Op grond van artikel 5:30 Awb
kan, afhankelijk van de staat, de
aanhanger 13 weken worden
opgeslagen, dan wel onmiddellijk
worden verkocht of vernietigd.

De aanhanger valt onder “Kampeermiddelen e.a.”, waarvoor het
verboden is deze op of aan de
openbare weg te parkeren, zoals

gesteld in de A.P.V. (Algemene
Plaatselijke Verordening) artikel
5:6.

Verpakkingen plastic, blik en drankpakken
De inzameling van lege verpakkingen van plastic, blik en
drankenkartons gaat goed.
Maar het kan altijd beter! Alle
verpakkingen van plastic, blik en
drankpakken mogen bij elkaar:
niet schoon maar wel leeg!
Lees hier nog eens wat er wel/niet
voor hergebruik in aanmerking komt:
- Wel tassen, zakjes, folies, kuipjes,
bekers, bakjes, potjes en deksels
van plastic.
- Wel flessen, flacons en tubes van
plastic: niet schoongemaakt maar
wel leeg.
- Wel spuitbussen mits niet ontvlambaar.

- Wel drankpakken, wijnpakken,
melkpakken en andere zuivelpakken: niet schoongemaakt maar
wel leeg.
- Wel drankblikjes, conservenblikjes, metalen dopjes en
schroefdoppen.

-G
 een ander afval zoals etensresten, glas, luiers, karton, papier,
piepschuim en textiel.
Geen harde kunststoffen (is
meestal geen verpakking), geen
landbouwplastic en vijverfolie.
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

28 januari 2019

Baanhoek 58 en 60

Samenvoegen woningen

Bouwen

29 januari 2019

Douwes Dekkerstraat 8

Het omzetten van zelfstandige woning naar onzelfstandige

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

30 januari 2019

Middenveer

Ophoging maaiveld en reconstructie Middenveer
Het kappen van 48 bomen:
- 35 perenbomen
- 5 appelbomen
- 3 elzen
- 2 kersenbomen
- 1 acacia
- 1 es
- 1 anna paulownaboom

Kappen
Alle 48 bomen worden
herplant

Het omhoog halen van 8 bomen:
- 1 pluimes
- 1 krentenboompje
- 2 kersenbomen
- 2 perenbomen
- 2 meelbessen (ter hoogte van Veerstoep 27, zijkant woning)

31 januari 2019

Rivierdijk 723

Het renoveren van de begane grond

Bouwen

31 januari 2019

IJsvogel 2

Het plaatsen van een tuinhuisje

Bouwen

1 februari 2019

Rondo 139

Het plaatsen van een dakkapel

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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

31 januari 2019

Diverse locaties

Kids en Cars toertocht

13 april 2019

31 januari 2019

Dr. Langeveldplein

Nationale buitenspeeldag

12 juni 2019

31 januari 2019

Zwaluwstraat

Tuinfeest

23 maart 2019

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

31 januari 2019

Fazantplein 3

Wijzigen leidinggevende slijterij Dirck III

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
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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

