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Koninklijke Onderscheiding voor
Wout van Rees
Burgemeester Bram van Hemmen heeft op donderdag 21 februari
een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Wout van Rees. Hij is
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wout van Rees ontving
zijn Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarvergadering van de
Historische Vereniging Sliedrecht.
Wout van Rees was van 1979 tot 1991 bestuurslid van de Sliedrechtse
Oranjevereniging. Jarenlang was hij mede-organisator van
Koninginnedag en Koningsdag in het dorp. Tot op de dag van vandaag
ondersteunt hij de vereniging waar nodig. Ook heeft hij ter ere van het
100-jarig bestaan van de Oranjevereniging een boek geschreven en een
expositie samengesteld.
Sinds 1981 is Wout van Rees ook actief voor de Historische Vereniging
Sliedrecht. Hij was nauw betrokken bij de oprichting. Ook was hij van
1981 tot 1985 voorzitter en van 2003 tot 2018 penningmeester van de
Historische Vereniging. Hij geeft presentaties over het dorp en maakt
wandelingen door Sliedrecht met nieuwkomers en belangstellenden.
Wout van Rees was van 1980 tot medio 1989 lid van het 4/5 mei comité.
Hij leverde een bijdrage aan de organisatie van de dodenherdenking
op 4 mei en de bevrijdingsactiviteiten op 5 mei. Ook was hij van 1981 tot
1989 penningmeester van de Commissie Hulp Hongarije. Verder heeft
Wout van Rees geholpen met de organisatie en presentatie van
historische (foto)tentoonstellingen in het Sliedrechts Museum.
Wout van Rees ontving de onderscheiding ter gelegenheid van zijn
afscheid van de Historische Vereniging Sliedrecht. De onderscheiding is
uitgereikt na afloop van de jaarvergadering.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Social media-berichten van de week
Twitter
Nathalie de Winter: Joehoeeer lente 🌸💜
#lente #Flowers #springflowers

Facebook
Bram Van Hemmen: Duurde even, maar
hij is er. De lift in de Kerkbuurt, op naar de
Kerkbuurt in de lift 👍

Dr. Pieter Langeveldpenning
voor Hans Tanis
Oud-wethouder Hans Tanis is voor zijn grote inzet voor Sliedrecht onderscheiden met de eerste Dr. Pieter Langeveldpenning.
Dat gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie op 21 februari in Partycentrum
De Lockhorst. Hans Tanis was tien jaar wethouder in Sliedrecht. Eind januari is hij vertrokken. Hij is nu wethouder in de nieuwe gemeente Altena.
De Dr. Pieter Langeveldpenning is in het leven geroepen om inwoners
van Sliedrecht te eren die het dorp een grote stap vooruit hebben geholpen. Net als Doctor Pieter Langeveld dat begin twintigste eeuw deed.

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram
Instagram
Nationaalbaggermuseum: Word zandonderzoeker tijdens de
voorjaarsvakantie (23 februari t/m 2 maart)! In ons Zandlab leren
kinderen van 8 jaar en ouder meer over de eigenschappen van zand.
Met een echte wetenschappers-jas en klembord gaan ze aan de slag.
Zo kunnen ze zandkorrels bekijken onder de microscoop, grind
opmeten, zand zeven en ontdekken welk zand waar in Nederland voorkomt. En als ze na afloop hun
vragenformulier inleveren bij de balie, krijgen ze een kleine verrassing!
Meer weten? Zie de link in onze bio #dagjeuitinnederland #creatiefmetkinderen #sliedrecht
#mooisliedrecht #baggermuseum #zand #kindermuseum

Kosten VOG voor vrijwilligers vergoed
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) biedt organisaties de mogelijkheid om veilig te werken. Na verschillende gesprekken die de
gemeente Sliedrecht met vrijwilligersorganisaties heeft gevoerd, is
gebleken dat een aantal organisaties geen gebruik maakt van de VOG.
Eén van de redenen is dat het te duur is voor een organisatie om de
VOG’s van alle vrijwilligers te betalen.
De gemeenteraad van Sliedrecht
heeft vastgesteld dat vanaf
1 januari 2019 de VOG voor
vrijwilligers, onder enkele
voorwaarden, door de gemeente
wordt betaald. Gemeente
Sliedrecht vindt veilig vrijwilligerswerk belangrijk en hecht veel
waarde aan het verstrekken van
VOG’s aan vrijwilligers.
Voorwaarden
Voor alle vrijwilligersorganisaties
die werken met kwetsbare
mensen, zoals minderjarigen,
mensen met een verstandelijke
beperking of mensen met een
persoonsgebonden budget, geldt
dat zij gebruik kunnen maken van
de landelijke regeling ‘Gratis VOG’.
Kijk voor meer informatie over de
voorwaarden en aanvraagprocedure op www.gratisvog.nl.
Organisaties die buiten deze
regeling vallen, kunnen onder
de volgende voorwaarden een

vergoeding vanuit de gemeente
ontvangen:
• De organisatie komt niet in
aanmerking voor de landelijke
regeling Gratis VOG.
• De organisatie heeft niet de
financiële middelen om zelf de
VOG te vergoeden.
• De organisatie heeft in het
huiselijk reglement vastgesteld
dat vrijwilligers verplicht zijn een
VOG te hebben.

Aanvraag via het Vrijwilligerspunt
Het Vrijwilligerspunt registreert
de vrijwilligersorganisatie die zich
aanmeldt en laat deze organisatie
een verklaring invullen. De vrijwilliger vraagt vervolgens zelf de VOG
aan. Het bonnetje wordt ingediend
bij het Vrijwilligerspunt, waarna het
bedrag wordt teruggestort.
Komt u in aanmerking voor de
gemeentelijke regeling, of heeft
u vragen over de regeling?
Neem dan contact op met het
Vrijwilligerspunt via het
Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7,
3363 EL Sliedrecht, telefoon
(0184) 420 539, e-mail
info@welzijnswerksliedrecht.nl
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Buiten bezig in Sliedrecht

➊	Deltalaan: middenberm tussen Zuiderzeestraat en Stationsweg:
gedeeltelijke afzetting met verkeersregelaars vanwege grondwerk en
aanbrengen van kleurrijke vaste planten.
➋	Deltalaan: noordelijke zijberm ter hoogte van Prickwaert en Weresteijn:
gedeeltelijke afzetting met verkeersregelaars vanwege grondwerk en
aanbrengen van kleurrijke vaste planten.
➌	Stationsweg: de ventweg ter hoogte van nr. 199 t/m 245: beperkt bereikbaar vanwege herstraat- en rioleringswerkzaamheden.
➍	Troelstralaan: volledig afgesloten. Dr. Kuyperstraat, Suze Groeneweg-plantsoen en Dr. Kuyperhof beperkt bereikbaar vanwege sloop
en nieuwbouw van de wijk.
➎	Zuiderzeestraat: beperkt bereikbaar vanwege het aanbrengen van
twee verkeersdrempels bij de Calvijnschool.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• Aanplanten nieuwe bomen en heesters
• Machinaal kort afsnijden van vaste planten
• Knotten van wilgen
• Snoeien bomen en heesters
• Vegen met veegwagen

Verkiezing van de leden van
het Europees Parlement op
23 mei 2019
De burgemeester van Sliedrecht maakt het volgende bekend
Hoe kunt u stemmen als u de nationaliteit heeft van een ander land van
de Europese Unie?
U woont in Nederland en u heeft de nationaliteit van een andere land van
de Europese Unie? In dat geval kunt u kiezen in welk land u stemt voor
het Europees Parlement. Wilt u in Nederland voor de Nederlandse leden
van het Europees Parlement stemmen? Dan schrijft u zich in door de verklaring ‘stemmen voor Europees Parlement in Nederland’.

Klussen met heel Nederland
Op 15 en 16 maart vindt de grootste vrijwilligersactie van Nederland weer plaats, georganiseerd
door het Oranje Fonds.
Tijdens NL DOET steken mensen
in het hele land de handen uit de
mouwen. Zij zetten zich vrijwillig
in voor diverse organisaties, die
tijdens NL DOET net dat beetje
extra kunnen doen. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht ondersteunt
dit graag.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor het opknappen van
voortuinen bij een woonlocatie,
het begeleiden van een uitje naar
de brandweer, het aanpakken van
een moestuin, met kasten aan de
slag; op de website www.nldoet.nl
is een overzicht van alle klussen in
Sliedrecht te vinden.
Doe ook mee en meldt je aan via
de website www.nldoet.nl.

Inloopmiddag parkeren grote bestelbussen
Het parkeren van grote bestelbussen zorgt in Sliedrecht al enige tijd voor discussie. Met name in de woonwijken
wordt dit als hinderlijk ervaren. Voor de eigenaren van de bestelbussen is het veelal geen optie om deze buiten
de wijken te parkeren. Het gaat dan om bestelbussen die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter. Om
tegemoet te komen aan beide belangen heeft de gemeente onderzocht op welke manier het parkeren van deze
grote bestelbussen beter geregeld kan worden.
Om dit probleem op te lossen is de gemeente van plan om bepaalde locaties aan te wijzen waar de grote
bestelbussen mogen parkeren. Heeft u vragen of wilt u meer weten? U bent u van harte welkom op onze inloopmiddag maandag 11 maart a.s. van 16.00 tot 19.00 uur in het gemeentekantoor, Industrieweg 11 in Sliedrecht
Zie hieronder de kaart met de aangewezen locaties.
Een gedetailleerde kaart kunt u vinden op de website www.sliedrecht.nl.

Wat is nodig?
• op de dag van de kandidaatstelling, dinsdag 9 april 2019 woont u in
Nederland
• op de dag van stemming, donderdag 23 mei 2019 bent u 18 jaar of
ouder
• u heeft het kiesrecht in Nederland of in een ander land van de Europese
Unie
De verklaring
De verklaring (model Y32) vindt u op www.sliedrecht.nl (zoeken op ‘Y32’).
Of u vraagt de verklaring op via telefoonnummer 14 0184.
Heeft u zich bij uw verhuizing naar Nederland ingeschreven als kiezer?
Dan hoeft u niet opnieuw de verklaring in te vullen. Uw verklaring blijft
geldig zolang u ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. Als u
twijfelt of u als kiezer ingeschreven staat, kunt u contact opnemen met de
Gemeentewinkel.
Zet u uw handtekening onder de verklaring, dan verklaart u dat u het
kiesrecht heeft en alleen in Nederland stemt.
Uw verklaring moet op dinsdag 9 april 2019 bij de gemeente binnen zijn.
Is uw verklaring later binnen? Dan geldt de verklaring voor de volgende
verkiezing in 2024.
Heeft u vragen?
Op www.sliedrecht.nl vindt u meer informatie. Met vragen mag u ook contact opnemen met Team Verkiezingen. U bereikt ons via telefoonnummer
14 0184.
Sliedrecht, 27 februari 2019
De burgemeester,
A.P.J. van Hemmen

Fiets-/voetpad Thorbeckelaan volgende week
afgesloten
Van maandag 4 maart tot en met
vrijdag 8 maart is het fiets- en
voetpad langs Thorbeckelaan t.h.v.
nummer 30 t/m 48 afgesloten. De
woningen langs dit deel van de
Thorbeckelaan worden gesloopt.
Voor de veiligheid van
voorbijgangers wordt het fietsen voetpad afgesloten en ter
plekke omgeleid.
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Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is
genomen ten behoeve van:
- het instellen van eenrichtingsverkeer op de parallelweg van de Stationsweg.

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

De officiële bekendmaking is na te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
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 Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7
Telefoon: (0184) 420 539
info@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage in de hal van het gemeentekantoor aan de
Industrieweg 11.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

18 februari 2019

Stobbe

Het kappen van zeven bomen.
Reden: overlast/klacht van vruchten uit de bomen. Alle zeven bomen worden herplant

Kappen

18 februari 2019

Valkhof

Het kappen van twee bomen. Reden: instabiele verankering/scheefstand

Kappen

18 februari 2019

Waterwegstraat 50

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Bouwen

18 februari 2019

Paulus Potterstraat 38

Het kappen van een boom

Kappen

19 februari 2019

Goeman Borgesiusweg 13

Het maken van een kelder

Bouwen

21 februari 2019

Ringerstraat 7

Het wijzigen van de gevel en een twee laagse uitbreiding van de kantoren

Bouwen

22 februari 2019

Industrieweg 11

Brandveilig gebruiken van de derde verdieping van het gemeentekantoor

Brandveilig gebruik

22 februari 2019

Industrieweg 11

Het verhuren van de derde verdieping van het gemeentekantoor

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

22 februari 2019

Kerkbuurt 43

Het wijzigen van gevels

Bouwen

22 februari 2019

Stationspark 400

Het verbouwen van het pand tot een polikliniek en het aanbrengen van reclame uitingen

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.
Kennisgeving buiten behandeling laten Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Het plaatsen van drie containers, P.C.Hooftlaan 3

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

19 februari 2019

Diverse locaties

Collecte Anjeractie 2019

19 t/m 25 mei 2019

20 februari 2019

Basketbal/Voetbalveld Valkhof

Voetbalevenement

21 april 2019

21 februari 2019

Dr. Langeveldplein/ Kerkstraat

Koningsdag

27 april 2019

Verleende vergunningen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

12 februari 2019

Diverse locaties

Stichting woord en daad

30 juni t/m 6 juli 2019
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Winkeltijdenwet
Verleende vergunningen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

12 februari 2019

Burg. Winklerplein 24/28

Ontheffing winkeltijdenwet

22 april 2019,
30 mei 2019, 10 juni 2019,
26 december 2019

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 februari 2019

Dr. Langeveldplein/ Kerkstraat

Ontheffing voor Koningsdag

27 april 2019

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

