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Groene diesel in Sliedrecht bij tankstation LUKOIL
Afgelopen vrijdag 3 mei was het feest bij het tankstation aan de
Marisstraat in Sliedrecht. Bij de LUKOIL Express kan vanaf nu HVO
getankt worden! HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en is een
synthetische diesel op basis van afval- en reststromen. Dit houdt in
dat de brandstof een lagere uitstoot van CO2 heeft, maar ook minder
roetdeeltjes en fijnstof. Wethouder Ton Spek had de eer om de eerste
vuilniswagen vol te tanken met de HVO-diesel.
Oproep aan bedrijven, instellingen en particulieren
Voorafgaand aan de opening
deed Ton Spek een oproep aan
ondernemers en instellingen in
Sliedrecht om deze diesel te gaan
gebruiken. Ton Spek: “In onze
duurzaamheidsagenda staat het
speerpunt dat wij als gemeente
het goede voorbeeld zullen geven.
Dat doen we met te kiezen voor
deze brandstof! Het is best uniek:
in de verre omtrek heeft Sliedrecht
het eerste tankstation wat HVO
openbaar verkoopt!” Ton Spek
geeft aan dat bedrijven, instellingen en particulieren de brandstof
gewoon kunnen gebruiken. “Er
is geen aanpassing nodig aan de
motor. Door deze brandstof te

gaan gebruiken leveren we een
bijdrage aan een gezonder klimaat
in Sliedrecht”, aldus de enthousiaste wethouder van Duurzaamheid.
Op de pomp heet de diesel ‘Diesel
Green’ en ‘Pure Green’. Voor gebruik kun je het beste wel nakijken
of jouw auto geschikt is voor HVO.
Blij met de innovatie
Niet alleen de gemeente is blij
met de innovatie. Ook LUKOIL is
trots op de producten. “Onder
ons motto Always moving forward
blijven we bij LUKOIL op zoek
gaan naar manieren om de energie-efficiëntie van onze producten
te verbeteren en hun kwaliteit naar
een hoger niveau te tillen”, vertelt
René Kraaijveld, Accountmanager

Fleet & Wholesale van LUKOIL in
Nederland. “De uitstoot van broeikasgassen verminderen en de
ecologische voetafdruk verkleinen
zijn twee speerpunten die centraal

stonden bij de introductie van
deze producten. Met LUKOIL Diesel Green stoten dieselrijders tussen de 17 en de 57% minder CO2
uit en met LUKOIL Pure Green

zelfs tot 89%. We zijn dan ook heel
blij dat we deze innovaties kunnen
aanbieden op ons tankstation aan
de Marisstraat in Sliedrecht.”

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Social media-berichten van de week

Twitter
Corina Bakker: De kastanjebomen aan de Stationsweg
staan prachtig in bloei. #MooiSliedrecht #Sliedrecht

Instagram
Politiedrechtstedenbuiten
Voor hen die vielen.. Bijzondere editie
Dodenherdenking 2019 in Sliedrecht!

‘Een plek vol verhalen’ als thema van het
Weekend van de Begraafplaats
Eind mei openen verschillende begraafplaatsen in Nederland hun
hekken en poorten tijdens het Weekend van de Begraafplaats. Tijdens
deze open dagen vertellen medewerkers bijzondere verhalen en kunt u
al uw vragen stellen over de begraafplaats.
Dit jaar doet de begraafplaats van
Sliedrecht voor het eerst mee aan
dit landelijke initiatief. Op vrijdag
24 mei of zaterdag 25 mei kunt u
een rondleiding volgen. Op vrijdag
de 24e begint de rondleiding om
10.00 uur en op zaterdag de 25e
om 13.00.

Een plek vol verhalen
Het thema van dit jaar is ‘Een
plek vol verhalen’. We zijn heel
blij dat de Historische Vereniging
Sliedrecht wil bijdragen met hun
verhaal over deze bijzondere plek.
Onze medewerkers vertellen u
daarnaast graag over hun werk op
en rond de begraafplaats.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u een rondleiding volgen? U
kunt zich tot woensdag 22 mei
aanmelden via het e-mailadres
begraafplaats@sliedrecht.nl. Geef
in de e-mail aan op welke dag u
wilt deelnemen. De rondleidingen
starten bij de oude poort, nabij de
ingang aan de Thorbeckelaan 2.
Meer informatie over het landelijke
initiatief vindt u op
www.weekendvandebegraafplaats.nl.

De oude poort bij de ingang van de begraafplaats (bron: oorlogsgravenstichting.nl)

Voorkom wachten, maak een
afspraak
Heeft u al plannen voor de zomervakantie? Is uw paspoort of identiteitskaart nog geldig? Maak anders tijdig een afspraak om een nieuw
reisdocument aan te vragen. Tegen de zomervakantie is het altijd extra
druk in de Gemeentewinkel. Maak een afspraak en wij helpen u op de
afgesproken tijd. Kijk op www.sliedrecht.nl voor welke producten u nog
meer een afspraak kunt maken.
Hoe maakt u online een afspraak?
Dat gaat snel en gemakkelijk! U gaat naar de website (www.sliedrecht.nl),
zoek een product in het digitale loket linksonder en vul het formulier in.
De afspraak is definitief als u een bevestiging per e-mail ontvangt. Ook
voor het afhalen van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kunt u een
afspraak maken. Wilt u telefonisch een afspraak maken? Uw afspraak
verzetten of afzeggen? Bel ons via telefoonnummer 14 0184.

Informatie voor inwoners
woensdag 8 mei 2019

Buiten bezig in Sliedrecht

Servicelijn
Voor uw meldingen over de openbare ruimte:
ga naar www.sliedrecht.nl of bel (0184) 495 994

Geef uw mening over het Gemeentenieuws
Via het Gemeentenieuws informeert de gemeente inwoners over
nieuws, besluiten en plannen van B&W, de Gemeenteraad, bijeenkomsten en openbare bekendmakingen, openingstijden en evenementen
en activiteiten in het dorp. U kunt het Gemeentenieuws vinden in het
huis-aan-huis blad. Ook wordt het Gemeentenieuws gedeeld op de
website en Twitter.

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.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• grasmaaien
• machinaal onkruid bestrijden op verharding
• schoffelen en wieden
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen

Feestelijke opening speelplekken
Rivierenbuurt-Noord

In Rivierenbuurt-Noord zijn alle speelplekken vernieuwd. De nieuwe
speelplekken worden op woensdag 29 mei (symbolisch) feestelijk geopend door wethouder Ton Spek. Het feest wordt van 14.00 tot 16.00 uur
gevierd bij de speelplek in de Kilstraat.

Voordracht personen Koninklijke
Onderscheiding ter gelegenheid van
Koningsdag 2020
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?
Doe dit dan voor 21 juni 2019!
Ter gelegenheid van Koningsdag 2020 zullen er Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de samenleving.
Wie komen in aanmerking voor een onderscheiding?
De onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder
of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid,
met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk wordt verricht. Maar
ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht
kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan
boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden
verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie
of instelling. Kijk voor alle informatie op de website: www.sliedrecht.nl
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

U kunt ook deze QR-code gebruiken:

Graag willen we weten hoe we dit
Gemeentenieuws verder kunnen
verbeteren. We nodigen u daarom
uit om enkele vragen daarover via
de website in te vullen. Ook als u
het Gemeentenieuws nooit leest,
er nooit van gehoord hebt of het
niet nodig vindt, dan kunt u dat
aangeven.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
U kunt de vragenlijst Gemeentenieuws vinden via deze link:
https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/vragenlijsten

Werkzaamheden rotonde Thorbeckelaan
Op maandag 20 mei 2019 wordt
gestart met de aanleg van de
rotonde aan de Thorbeckelaan in
Sliedrecht. Het kruispunt aan de
Thorbeckelaan is al lange tijd een
verkeersknelpunt in Sliedrecht. Er
is slecht zicht voor weggebruikers
en er wordt vaak te hard gereden.
Om te komen tot een veiligere
verkeerssituatie wordt de kruising
vervangen door een rotonde.
Resultaat is dat het verkeer langzamer gaat rijden, wat ook effect
heeft op de wegen rondom de rotonde. De werkzaamheden vinden
plaats in de periode van 20 mei tot
half augustus 2019.
Inloopbijeenkomst op dinsdag
14 mei tussen 17.00 en 18.30 uur
Gemeente Sliedrecht organiseert

samen met de aannemer een
inloopbijeenkomst op dinsdag
14 mei a.s. tussen 17.00 en 18.30
uur. Op deze inloopbijeenkomst
stellen wij u voor aan de medewerkers van Versluys die tijdens de
werkzaamheden beschikbaar zijn
voor vragen of opmerkingen.

Versluys informeert u deze
avond ook over het gebruik van
de Bouwapp, het speciale telefoonnummer en mailadres en de
aanwezigheid in de bouwkeet voor
vragen. De bijeenkomst vindt plaats
bij Alblasserwaard Makelaars en
Taxateurs, Thorbeckelaan 1.

Samen werken aan een toekomstbestendig
Sliedrecht-Oost
In heel Nederland gaan we stap
voor stap van het aardgas af.
We werken naar een toekomst
waarin we op een andere manier
koken en ons huis verwarmen.
Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in
de gemeente Sliedrecht waar we
die toekomst willen verkennen! De
gemeente Sliedrecht, woningcorporatie Tablis Wonen, duurzaam
energie en afvalbedrijf HVC, netbeheerder Stedin en het Regionaal
Energieloket trekken hierin samen
met de bewoners op.
Werkzaamheden warmtenet en
Vogelbuurt-Noord
Het warmtenet bestaat uit een
grote hoeveelheid buizen die
ondergronds worden aangelegd.
Door dit buizenstelsel stroomt
warm water van HVC naar de aangesloten woningen en gebouwen.
Naast de werkzaamheden die nodig zijn om het warmtenet aan te
leggen, start gemeente Sliedrecht
ook met het vervangen van de
riolering en het herinrichten van de
openbare ruimte. Er is een Voorlopig Ontwerp gemaakt waarin de

plannen voor de herinrichting zijn
opgenomen.
“Door zowel de riolering te vervangen als het warmtenet aan te
leggen, slaan we twee vliegen in
één klap. We voorkomen dat we
over enkele jaren opnieuw de straat
open moeten breken. De rioleringswerkzaamheden gaan we in fases
uitvoeren. Vogelbuurt-Noord is de
eerste fase. We verwachten eind
2019 de schop in de grond te steken”, aldus Wethouder Ton Spek.
Inloopbijeenkomst
Op maandag 20 mei organiseert
gemeente Sliedrecht samen met
de projectpartners een eerste
inloopbijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst worden bewoners en
overige geïnteresseerden geïnformeerd over de eerste stappen
rond de aanleg van het warmtenet
en de herinrichting van de wijk.
Ook het Voorlopig Ontwerp
van de herinrichting van Vogel-

buurt-Noord is deze avond in te
zien en u kunt uw wensen en ideeën voor het ontwerp doorgeven.
Wethouder Spek kijkt er naar uit
om met de bewoners in gesprek
te gaan: “We hebben in september
de subsidie gekregen, maar omdat
we vooral achter de schermen
bezig zijn geweest met voorbereidingen is dit het eerste grote contactmoment met de bewoners. Ik
hoop dat er veel mensen aanwezig
zijn om het gesprek te voeren over
het warmtenet.”
De inloopbijeenkomst wordt
op maandag 20 mei van 16.00
tot 20.00 uur gehouden in het
Griendencollege, Prof. Kamerlingh
Onnestraat 109.
Meer informatie
Bent u nieuwsgierig naar de plannen in Sliedrecht-Oost? U kunt op
de website,
www.sliedrecht.nl/warmtenet, meer
informatie vinden.
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

29 april 2019

Prof. Snelliusweg 6

Het kappen van een boom

Kappen

2 mei 2019

Blankenstraat 4

Het wijzigen van de brandcompartimenten

Brandveilig gebruik

2 mei 2019

Piet Heinstraat 9

Het plaatsen van en airco aan de zijkant van de woning ter hoogte van de eerste verdieping

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

3 mei 2019

Parallelweg 8

Het kappen van vier bomen. Er is een herplantplicht opgelegd

Kappen

3 mei 2019

Deltalaan 118

Het realiseren van een carport

Bouwen/ Strijdig gebruik
bestemmingsplan

3 mei 2019

Baanhoek 297

Het realiseren van een aanbouw op dijkniveau achter de woning

Bouwen

Geweigerde omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

26 april 2019

Douwes Dekkerstraat 8

Het omzetten van een zelfstandige woning naar niet zelfstandige woonruimte

Strijdig gebruik
bestemmingsplan

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 opschorten beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Het kappen van 11 bomen, Zeeldraaier
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

26 april 2019

Kilstraat

Opening nieuwe speelplek Kilstraat

29 mei 2019

3 mei 2019

Krommestoep 1

Jubileumuitvoering ter gelegenheid van 20 jarig jubileum

1 februari 2020

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

6 mei 2019

Craijensteijn/Rivierdijk

Spandoek Europese verkiezingen 2019

9 t/m 23 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

