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Lintjesregen in Sliedrecht
Vier Koninklijke Onderscheidingen voor Sliedrechters die zich
uitzonderlijk hebben ingezet voor de samenleving
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april 2019 ontvingen vier
Sliedrechters een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Bram van
Hemmen speldde deze onderscheiding op tijdens een bijeenkomst in
zalencentrum De Lockhorst.
Iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?
Tot uiterlijk 21 juni 2019 kunnen personen bij de burgemeester van
Sliedrecht worden voordragen voor de lintjesregen van
vrijdag 24 april 2020. Het aanvraagformulier is op te vragen bij mevrouw
M. Visscher van de gemeente Sliedrecht, via tel (0184) 495 816 of e-mail:
m.visscher@sliedrecht.nl. Het aanvraagformulier is ook te downloaden op
de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl.
v.l.n.r. B. van Hemmen, G.C. Zonnenberg, G. de Waard, A. Batenburg en N.M. Batenburg-de Groot

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Social media-berichten van de week
Instagram
Bramvanhemmen:
Wat een prestatie 💪👍
Wederom landskampioen.
Dat is toch #mooiSliedrecht?
🎉🎊🏐

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram
Twitter
Piet Vat: Vanavond mooie
Oranjezangavond in
@CGKBethel olv @versluisarjan
Mooie en waardige afsluiting van
#koningsdag2019 in #mooiSliedrecht

Het is klaar: groots schilderij siert
geluidscherm A15
Kunstenaar Collin van der Sluijs heeft een grote klus geklaard. Vanaf
28 maart heeft hij het geluidscherm langs de A15 bij Sliedrecht omgetoverd tot een prachtig, maar liefst 200 meter groot schilderij. Een hele
uitdaging, waarbij hij elke dag weer, in weer en wind vele liters verf zijn
ladder op heeft gesleept. Dagelijks zijn vele auto’s en vrachtwagens
gepasseerd die zijn werk in een maand tijd tot stand zagen komen.
En het resultaat mag er zijn! Het grootse schilderij laat de kenmerken van
het gebied achter het geluidsscherm zien; de baggerij, het water en het
groen. Naast vele bloemen en planten en baggeremmers, siert ook een
10 meter grote kop van een merel het scherm. Het is een uniek project en
het enige schilderij in Nederland op een geluidscherm.
Bekijk de timelapse en zie hoe Collin het schilderij heeft gemaakt.
De timelapse is te vinden op de website van gemeente Sliedrecht
(www.sliedrecht.nl).
Het project is een pilot van de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden en
Rijkswaterstaat. Naast een mooie oplossing voor de grauwe schermen,
voorkomt het schilderij mogelijk ook ongewenste graffiti.

Instagram
Bramvanhemmen: Koningsdag 2019 in #mooiSliedrecht.
Aubade in de muziektent, maar dat drukte de pret absoluut
niet. 😉 Ondanks spannende weervoorspellingen, veel blije
en gezellige mensen gezien en gesproken. 😃
Buien voor de festiviteiten, daardoor beperkte deelname
kleedjesmarkt, maar verder gewoon een mooi dorpsfeest 👍

Programma Dodenherdenking en
Viering Bevrijding 2019
4 mei Dodenherdenking
• 18.00 uur: Vlaggen halfstok
•	19.20 uur: Verzamelen bij het
Raadhuis van deelnemers aan de
Stille Tocht naar het herdenkingsmonument aan de Stationsweg
•	19.43 uur: Aanvang van de Stille
Tocht
• 19.58 uur: Taptoe
• 20.00 uur: Twee minuten stilte
• 20.02 uur:
- twee coupletten van het
“Wilhelmus”
- toespraak burgemeester
Van Hemmen
- gevolgd door kransleggingen*
en het plaatsen van bloemen
door leerlingen van de
Sliedrechtse scholen bij het
monument.
- voordrachten door een lid van
de Stichting Dijksynagoge,
een leerling van het Griendencollege en een leerling van
1 van de basisscholen.

- de herdenking wordt besloten
met een eresaluut door
Veteranen
Voorafgaand aan en tijdens de
herdenking wordt door de leden
van de Muziekvereniging
“Crescendo” koraalmuziek ten
gehore gebracht.
Na afloop van de plechtigheid is er
in de recreatiezaal van
Waardeburgh (Zorgcentrum Overslydrecht) voor de deelnemers aan
de Stille Tocht een kopje koffie.
Wij verzoeken u een vloeiende
doorstroom van de kransleggingen
in acht te nemen.
6 mei – Viering Bevrijding
Ochtendprogramma
•	10.00 - 14.00 uur
Bevrijdingsvaartocht
Avondprogramma
•	Circa 20.30 uur:
Concert aan de Havenstraat door
Muziekvereniging “Crescendo”

•	21.00 uur: Omstreeks dit tijdstip
vertrekken de muziekkorpsen
vanaf het Verenigingsgebouw
van Wilhelmus’ Muziekkorpsen
voor de traditionele
Lampionnenoptocht
•	21.30 uur: Vertrek van de optocht
vanaf het Burg. Winklerplein via
de Rembrandtlaan, Stationsweg,
Kerkbuurt, Landgraafstraat naar
de Havenstraat.
•	Circa 22.00 uur: Lasershow
(o.v.b. van de weersomstandigheden) Havenstraat
Grandioos vuurwerkspektakel
(onder voorbehoud van
inspecties die dag door
autoriteiten op het gebied van
de Natuurbeschermingswet en
de Flora- en Faunawet)
•	Circa 22.30-23.45 uur:
	Bevrijdingsbal Muziektent
Dr. Langeveldplein
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Buiten bezig in Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de
adresgegevens te wijzigen van:
Ahmedov, GT
Welts, JWT

➊	Lijsterweg, Valkweg, Vogelenzang, Havikstraat , De Horst en Valkhof
op diverse plaatsen: tijdelijk beperkt bereikbaar vanwege
voorbereidend bodemonderzoek voor project Vogelbuurt (ophoging,
rioolvervanging, aanleg warmtenet).
➋	Professorenbuurt op diverse plaatsen: tijdelijk beperkt bereikbaar
vanwege het graven van proefsleuven; voorbereidend onderzoek voor
rioolvervanging
➌	Thorbeckelaan: het gedeelte deel tussen Simon Stevinstraat en
Prof. Kamerlingh Onneslaan: gedeeltelijk afgesloten vanwege het
vervangen van de lichtmasten t/m 3 mei.
➍	Troelstralaan: volledig afgesloten. Dr. Kuyperstraat, Suze
Groeneweg-plantsoen en Dr. Kuyperhof beperkt bereikbaar vanwege
sloop en nieuwbouw van de wijk.
➎	Stationsweg ter hoogte van zorgcentrum Overslydrecht: extra
onderhoud bij het herdenkingsmonument als voorbereiding op de
Nationale Herdenking van 4 mei
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• grasmaaien
• machinaal onkruid bestrijden op verharding
• schoffelen en wieden
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen

College stelt aanwijzingsbesluit
‘Parkeren grote voertuigen’ vast
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 maart jl. het
aanwijzingsbesluit ‘Parkeren grote voertuigen’ vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit is 1 mei 2019 in het gemeenteblad gepubliceerd. Tegen het
besluit staat bezwaar open.
Vanaf 2 mei 2019 is het niet langer toegestaan grote voertuigen binnen
de gemeente Sliedrecht te parkeren. Vrachtautochauffeurs kunnen een
parkeerontheffing aanvragen. Voor grote bestelbussen is het alleen nog
toegestaan om te parkeren op de aangewezen plekken. Voor meer informatie, kijk op www.sliedrecht.nl > parkeren, verkeer en vervoer.
Het besluit wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

20-04-1981
28-07-1970

Het laatst in de basisregistratie
personen (BRP) opgenomen adres
is niet meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet
bekend.
De gemeente heeft na onderzoek
de volgende adresgegevens
opgenomen:
Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging

27-03-2019
27-03-2019
doorgegeven aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen
en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen
voor voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering,
AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent
u het niet eens met dit besluit?
Stuur dan een bezwaarschrift naar
het college van burgemeester en

wethouders. Dit doet u binnen
zes weken na de dag van deze
bekendmaking.
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
16, 3360 AA Sliedrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig
als u de volgende gegevens
vermeldt: uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar
maakt (bijvoorbeeld een kopie van
deze publicatie); de reden waarom
u bezwaar maakt; het
telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en
uw handtekening.

Openstellen van het IJsbaanterrein 2019
Met ingang van maandag 29 april
is het IJsbaanterrein weer iedere
dag beschikbaar als sportterrein.
Ook de skeelerbaan die op het
IJsbaanterrein ligt is beschikbaar
voor skeeleractiviteiten. Uiteraard mag de skeelerbaan alleen
worden gebruikt om te skeeleren.
Het terrein is beschikbaar tot en
met vrijdag 25 oktober 2019.
Skeelervereniging Sliedrecht
Voor de skeelervereniging is het
terrein in de periode van 1 april tot
en met 14 september 2019 gere-

serveerd op donderdagavond van
18:45 tot 21:00 uur en op zaterdagmorgen van 09:15 tot 11:30 uur. Dit
betekent dat er dan geen andere
activiteiten kunnen plaats vinden.
Gebruik maken van het terrein
Wilt u het terrein vastleggen
voor een sportactiviteit van uw
organisatie dan kunt u, voor het
verkrijgen van een vergunning,
contact opnemen via (0184) 419
459 of sportaccommodaties@
sliedrecht.nl. In de vergunning worden voorwaarden gesteld die aan

het gebruik zijn verbonden. Bent
u in het bezit van een vergunning
dan mag de toegang aan derden
worden ontzegd. Hierover wordt
een mededeling in de plaatselijke
krant geplaatst.
Geplande evenementen
- Avondvierdaagse
21 t/m 24 mei 2019
- Gemeentedag van de Chr. Ger.
Kerk op 7 september 2019 van
09.00 – 21.00 uur

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

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

19 april 2019

Thorbeckelaan 33

Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde

Bouwen

20 april 2019

Stationsweg 221

Het plaatsen van een voetgangersbrug

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

26 april 2019

A.W. de Landgraafstraat 49

Het plaatsen van een carport

Bouwen

26 april 2019

Deltalaan 118

Het plaatsen van een carport

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.
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

17 april 2019

Diverse locaties

Het houden van collecte voor het Prinses Beatrix spierfonds

8 t/m 14 september 2019

18 april 2019

Havenstraat – Dr. Langeveldplein

Baggerfestival

28 t/m 30 juni 2019

25 april 2019

Kerkbuurt

Zomerbraderie 2019

15 juni 2019

26 april 2019

Berkenhof

Ophalen wensen ontwerp speelplek Berkenhof

19 juni 2019

26 april 2019

Alewijnsweer

Ophalen wensen ontwerp speelplek Alewijnsweer

19 juni 2019

26 april 2019

Beyerinckstraat

Ophalen wensen ontwerp speelplek Beyerinckstraat

19 juni 2019

26 april 2019

Kilstraat

Opening nieuwe speelplek Kilstraat

19 juni 2019

26 april 2019

Crayensteijn/Rivierdijk

Spandoek Europese verkiezingen 2019

9 t/m 23 mei 2019

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

26 april 2019

Dr. Langeveldplein /
Havenstraat / Stationsweg

Dodenherdenking / Bevrijdingsdag

4 mei en 6 mei 2019

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Activiteit

25 april 2019

Diverse locaties

Het houden van collecte voor de Maag Lever Darm Stichting

6 t/m 11 mei 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

