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Informatie voor inwoners
woensdag 15 mei 2019

Sliedrecht-Oost aardgasvrij
Samen werken aan een toekomstbestendige wijk, zowel bovengronds als ondergronds
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.

Inloopbijeenkomst op
20 mei 2019, 16.00-20.00 uur,
Griendencollege
Op maandag 20 mei 2019 organiseert de gemeente Sliedrecht met
de projectpartners de eerste inloopbijeenkomst voor de inwoners
van de wijk. Daar informeren wij
u over de eerste stappen rond de
verduurzaming en de herinrichting
van de wijk. Zet deze datum dus in
uw agenda! We gaan die middag
en avond met u in gesprek over
verschillende onderwerpen.
• Voor huurders van Tablis Wonen:
wat gaat Tablis Wonen doen in
het kader van een
toekomstbestendige wijk?

• Voor alle inwoners van de wijk:
hoe wil de gemeente tot een
nieuw ontwerp van de wijk komen
en hoe wordt u daarbij betrokken?
Wat is een warmtenet en wat betekent de aanleg in de wijk? Waar
gaat de energietransitie precies
over? Hoe wilt u meedenken over
de toekomstbestendigheid van uw
wijk?
• Voor woningeigenaren: kunt u
ook aansluiten op het warmtenet?

En wat is daar voor nodig? En wat
zijn andere mogelijkheden?
Bij de inloopbijeenkomst hebben
wij wellicht niet alle antwoorden
op uw vragen. We gaan ervoor
zorgen dat die antwoorden er in
de komende periode gaan komen.
Met deze eerste bijeenkomst
starten we de samenwerking en
het proces om te komen tot de
toekomstbestendige wijk. Meer

contactmomenten volgen zeker!
Op maandag 20 mei bent u tussen
16.00 en 20.00 uur van harte welkom in het Griendencollege (Prof.
Kamerlingh Onneslaan 109).
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Mail ons op
duurzaamwonen@sliedrecht.nl.
Meer weten over de
ontwikkelingen in Sliedrecht-Oost?
Lees meer op onze website:
www.sliedrecht.nl/warmtenet

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Twitter
@SliedrechtOnderneemt
#inspiratiebijeenkomst #ZorgRouteSliedrecht2019
in onze #Raadzaal @Sliedrechtgem
#verbinden #onderwijs

Twitter
Samen voor Sliedrecht
#levendstandbeeld staan op het #evenement zaterdag
28 september gescheiden van elkaar, amateurs en
professionele, vandaag kunnen we bekend maken dat Mary Poppins ook aanwezig
is bij “Livings Statues and Art Festival” #Kerkbuurt #Sliedrecht
Aanmelden: samenvoorsliedrecht@gmail.com

Social media-berichten van de week

‘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 uur.
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.

Wijziging inloopuren adviseurs
geldzaken Sociale Dienst
Drechtsteden
Vanaf vrijdag 17 mei kunt u niet meer zonder afspraak op de vrijdagen
binnenlopen bij de adviseurs geldzaken van de Sociale Dienst Drechtsteden. U kunt dan alleen nog met een afspraak terecht.
U kunt wel zonder afspraak binnenlopen op dinsdag en donderdag van
9.00 uur tot 12.00 uur. In de middag kunt u op deze dagen met een afspraak terecht. Een afspraak maken kan telefonisch via 078 770 8910 of u
kunt Whatsappen naar 06 36241662.
Bij de adviseurs geldzaken kunt u terecht voor vragen en persoonlijke
advies over geldzaken. Kijk voor meer informatie op de website
www.socialedienstdrechtsteden.nl/adviesgeldzaken.

De oude poort bij de ingang van de begraafplaats (bron: oorlogsgravenstichting.nl)
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Buiten bezig in Sliedrecht

➊	Hobbemastraat en Paulus Potterstraat: deels afgesloten vanwege
werkzaamheden nabij de Simon Stevinstraat van 20 t/m 31 mei.
➋	Lijsterweg, Valkweg, Vogelenzang, Havikstraat , De Horst en Valkhof
op diverse plaatsen: tijdelijk beperkt bereikbaar vanwege voorbereidend bodemonderzoek voor project Vogelbuurt (ophoging, rioolvervanging, aanleg warmtenet).
➌	Professorenbuurt op diverse plaatsen: tijdelijk beperkt bereikbaar
vanwege het graven van proefsleuven; voorbereidend onderzoek voor
rioolvervanging
➍	Thorbeckelaan kruising S. Stevinstraat en De Savornin Lohmanlaan:
vanaf 20 mei afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege aanleg
rotonde t/m half augustus.
➎	Weresteijn-Noord: vanaf 20 mei beperkt bereikbaar vanwege het
ophogen van de binnenpaden t/m augustus.
➏	Westelijk deel Burg. Winklerplein afgesloten: in verband met de kermis
is het westelijk deel (verbindingsweg tussen Rembrandtlaan en Simon
Stevinstraat) afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer vanaf
woensdag 15 mei vanaf 18.00 uur t/m donderdag 23 mei 13.00 uur.
➐	Dr. de Visserstraat: Op maandag 20 mei start de aanleg van een
warmteleiding in de Dr. de Visserstraat. De Dr. de Visserstraat blijft
bereikbaar voor gemotoriseerd- en fietsverkeer. Ook Kinderopvang
Smallsteps en Kliniek Sliedrecht blijven bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden is wel een deel van de parkeerplaatsen buiten gebruik.

Controle hondenbelasting van start
Maandag 27 mei a.s. start de gemeente Sliedrecht met controle aan de deur voor de heffing van de hondenbelasting. De controlemedewerkers informeren in alle wijken van Sliedrecht huis-aan-huis of de bewoners in
het bezit zijn van een hond en of deze al is aangemeld voor het betalen van hondenbelasting.
Als uw hond al is aangemeld, dan hoeft u dit alleen maar door te geven aan de controleur. Als u nog geen aangifte heeft gedaan, dan kunt u dat direct bij de controleur doen. Uiteraard kunt u uw aangifte ook via de website
regelen.
Bureau Legitiem voert de controles in opdracht van de gemeente uit. De controleurs kunnen zich legitimeren en
vragen nooit om contant geld.

Vaststelling ontwerp Actieplan geluid 2018-2023
Gemeente Sliedrecht

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

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat zij op 23 april 2019 het ontwerp actieplan
geluid gemeente Sliedrecht hebben vastgesteld.
In het plan zijn de geluidknelpunten beschreven, veroorzaakt door verkeer op wegen van of in beheer van de
gemeente. Daarnaast geeft het plan inzicht in de maatregelen ten aanzien van deze knelpunten.

Het Bonkelaarhuis

Het ontwerp ligt gedurende de periode van 15 mei 2019 tot en met 25 juni 2019 tijdens kantooruren ter inzage
in het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht. Het plan is ook te raadplegen op www.sliedrecht.nl.
U kunt binnen deze periode reageren op het ontwerp actieplan. Voor eventuele vragen over het ontwerp kan
contact worden opgenomen met de heer E. Janssen of de heer R. Kunkels van Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, telefoon (078) 7708585.

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.

Na afloop van de inspraaktermijn worden de reacties verwerkt en zal het definitieve actieplan worden
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en aangeboden worden aan het Ministerie
van Infrastructuur & Waterstaat (IenW). Beroep is niet mogelijk, omdat het ontwerp alleen beleidsvoornemens
en voorgenomen maatregelen bevat en verder geen directe rechtsgevolgen heeft.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

6 mei 2019

Touwbaan 1

Bolderbraderie

15 juni 2019

6 mei 2019

Sportlaan 7

Zomeravond Volleybaltoernooi

19 juni 2019

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 mei 2019

Merwedeplein

Kerkbuurt fashion event 2019

11 mei 2019

10 mei 2019

Burg. Winklerplein /
Simon Stevinstraat

Kermis

16 t/m 22 mei 2019

10 mei 2019

Park/Grasveld t.h.v. Touwbaan 21

Boldervalley/Muziekfeest

11 mei 2019
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Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 mei 2019

Valkhof (flat) nr 81 t/m 160

Rommelmarkt

11 mei 2019

Rectificatie ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 mei 2019

Havenstraat - Dr. Langeveldplein

Baggerfestival (wijziging datum)

27 t/m 29 juni 2019

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Verleende vergunningen / ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

10 mei 2019

Park/Grasveld t.h.v. Touwbaan 21

Boldervalley/Muziekfeest

11 mei 2019

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

9 mei 2019

Kerkbuurt 32

Het tijdelijk (5 jaar) omzetten naar onzelfstandige woonruimte

Strijdig gebruik
bestemmingsplan

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 mei 2019

Burg. Winklerplein / Simon
Stevinstraat

Locatie voor de kermis

Strijdig gebruik
bestemmingsplan

Ingetrokken aanvraag met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum intrekking

Adres

Omschrijving

Activiteit

4 mei 2019

Stationsweg 221

Het plaatsen van een voetgangersbrug

Bouwen

6 mei 2019

Monteverdistraat 27

Het realiseren van een overkapping op het voorerf

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 Rot-terdam, 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:
- Nieuwbouw Diesel Motoren Service, Sopraanweg
Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Het plaatsen van een airco-unit aan de zijgevel, Piet Heinstraat 9
- Het kappen van een boom op het voorerf van de woning, Prof. Snelliusweg 6
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

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

