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Werkzaamheden ruiming
graven begraafplaats afgerond
Eind vorig jaar is gestart met de werkzaamheden met betrekking tot
het ruimen van 355 graven en het herinrichten van delen van de
gemeentelijke begraafplaats in Sliedrecht.
Op de plaatsen waar geruimd is, kan nu weer opnieuw begraven worden.
Op de begraafplaats vinden per jaar ongeveer 170 begrafenissen plaats.
De herinrichting van de begraafplaats bestond uit het ophogen van de
begraafplaats met 80 cm. De structuur van de bestaande paden is
behouden.

#mooisliedrecht
#grootindoen

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Social media-berichten van de week
Twitter
Nathalie de Winter: Hoe fraai wil je het hebben?
#bloesem #blossom #mooisliedrecht

Koningsdag in Sliedrecht

Facebook
Onder grote belangstelling werd de adoptie
van dit monument overgedragen aan de
nieuwe groep Henri Dunant leerlingen.

Officiële overdracht Cross-line monument
Donderdagochtend 19 april vond om 10.00 uur de 33e officiële overdracht van het Cross-line monument
plaats aan het Albrechtplein. Groep 8 van de Henri Dunantschool droeg officieel de adoptietaak van het
oorlogsmonument over aan groep 7 van deze school.
Vrijheid is waardevol
Tijdens een korte bijeenkomst op het gemeentehuis heette burgemeester Bram van Hemmen iedereen welkom
en benadrukte hij hoe waardevol vrijheid is. Enkele leerlingen van de Henri Dunantschool droegen daarna hun
zelfgeschreven gedichten voor. Vervolgens verplaatste het gezelschap zich naar het Cross-line monument aan
het Albrechtplein waar bloemen werden gelegd.
Doel van de adoptie is de leerlingen vertrouwd maken met de ontstaansgeschiedenis van het monument en hen
leren begrijpen waarom men bereid was zijn leven te geven voor vrijheid. Ook wordt meer inzicht gegeven in
historische en hedendaagse ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen.
U kunt de speech van de burgemeester en de video-impressie zien op www.sliedrecht.nl.

Op vrijdag 27 april wordt voor de vijfde keer Koningsdag gevierd. Op
deze feestdag vieren we de verjaardag van onze Koning, die dit jaar 51
jaar wordt. Het belooft weer een mooie dag te worden!
Koningsdag begint voor het gemeentehuis met de gebruikelijke aubade.
Ook zingt het kinderkoor een paar prachtige liederen met muzikale ondersteuning van Crescendo. Na het gezamenlijk zingen van het volkslied,
het hijsen van de vlag en het optreden van Wilhelmus kan de dag beginnen. Er staat een leuk programma klaar. Op www.ovsliedrecht.nl kunt u
het gehele programma inzien.

Aanmelden kranslegging 4 mei

De gemeente Sliedrecht geeft inwoners, instanties en verenigingen
altijd de kans om een krans te leggen tijdens dodenherdenking op
4 mei 2017.
Wilt u tijdens de ceremonie op 4 mei een krans of bloemen leggen bij
het monument op de Stationsweg? Meldt u zich dan voor dinsdag 1 mei
a.s. aan bij Marjolein Visscher, via telefoonnummer (0184) 495 816 of per
email m.visscher@sliedrecht.nl. Uiteraard is het ook toegestaan om na de
herdenking in stilte bloemen bij het monument te leggen.
Rolstoel gebonden
Bent u rolstoel gebonden en wilt u de ceremonie bij het monument
bijwonen? Geeft u dit dan ook door aan Marjolein Visscher voor 30 april.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is
genomen ten behoeve van:
- Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Landinistraat.
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 besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage in de hal van het Gemeentekantoor aan de
Industrieweg 11.
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Oproep: stuur je mooiste #mooisliedrecht-foto in
Ben je een trotse Sliedrechter?
En houd je ervan om de mooiste
beelden vast te leggen? Dan zijn
we op zoek naar jou!
Stuur je beste, leukste, gekste of
gewoon de allermooiste
#mooisliedrecht-foto op naar
communicatie@sliedrecht.nl.
De leukste foto’s worden
gepubliceerd in de krant onder de
hashtag #mooisliedrecht en
worden misschien ook opgenomen in onze beeldbank voor onze
andere communicatie-uitingen
zoals de website en social media.
Hier links zie je een ingezonden
foto van Hans van der Aa.

Leden gezocht voor Adviesraad Sociaal Domein
De gemeente Sliedrecht zoekt in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) twee nieuwe leden
voor de ASD. De ASD geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle
onderwerpen die vallen binnen het sociale domein: van wonen, welzijn en zorg (Wmo) tot werk, inkomen (Participatiewet) en Jeugd. De ASD heeft nu vooral behoefte aan leden met kennis en/of ervaring op het gebied van de
Participatiewet of de jeugdhulp.
Gevraagd en ongevraagd
De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken zij door de ogen van de
Sliedrechtse inwoners. Daarbij baseren zij zich op informatie van de inwoners, op ervaringen van gebruikers en
op kennis van professionals. Daarnaast volgt de adviesraad hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk
en zijn alert op knelpunten.
Onafhankelijk
De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers, die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die
in het sociale domein spelen. Heeft u belangstelling? Kijk dan voor meer informatie op: www.sliedrecht.nl voor
de profielschets en mail voor 25 mei a.s. een korte motivatie en uw cv naar Mariëtte Teunissen, ondersteuner
van de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl
Wilt u meer informatie? Ook dan kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen.
Gesprekken
In week 22 vinden de gesprekken met mogelijke kandidaten plaats. De voorzitter, een van de leden van de
Adviesraad en een ambtenaar van de gemeente Sliedrecht nemen deel aan het gesprek.

Wat kunt u doen?
Bedek zoveel mogelijk de huid
(ook van het hoofd) bij een bezoek
aan de bossen, parken, duinen en

Het inloopspreekuur van
wethouder Hanny Visser op
vrijdag 27 april gaat niet door.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als
ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
van Dam, RF
30-05-1974
14-03-2018
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 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.

Pas op voor teken!
Het is en zal ook dit jaar weer
oppassen geblazen zijn in onze
Nederlandse natuur. In het groen
om ons heen (bos, duin, heide,
park en óók de eigen tuin) lopen
wij tot november risico’s. Veroorzaakt door teken! Omdat de teek
maar 1,5 tot 2 mm groot is, valt zijn
kleine formaat mens en dier vrijwel
niet op.

Inloopspreekuur
wethouder
Visser

op de heide. Teken komen uitsluitend bij mensen en dieren in actie
als ze deze signaleren. Honden
nemen teken mee als ze tegen
takken schuren of door hoog gras
lopen. Controleer uzelf en uw
huisdier altijd na terugkomst uit de
natuur. Doe dat vooral bij kleine
kinderen. De kans op Lyme-ziekte,
oftewel Lyme-borreliose, blijft voor
een mens en dier minimaal als een
teek binnen 20 uur op de juiste
manier wordt verwijderd en het
wondje ontsmet wordt met 70%
alcohol.

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.

Sociaal team Sliedrecht is er voor
al uw vragen over wonen, zorg &
welzijn, inkomen, opvoeden en opgroeien. Inloop maandag, dinsdag
en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur. Of bel voor een afspraak: (0184) 420
539. Mailen kan ook: info@sociaalteamsliedrecht.nl
Sociaal Team Sliedrecht,
Sociaal Team Sliedrecht,
Jeugd (0-18)
Volwassenen (18 –100+)
tel. 0184 420 539
tel. 0184 420 539
Nicolaas Beetstraat 2-6
Industrieweg 11
Sliedrecht
Sliedrecht

Informatie voor inwoners
woensdag 25 april 2018

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

Algemene Plaatselijke Verordening
Aangevraagde vergunningen
Datum aangevraagd

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

13 april 2018

Kerkbuurt

Braderie

9 juni 2018

17 april 2018

Molenpad

Buurtfeest

15 juni 2018

Verleende vergunningen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

19 april 2018

Diverse

Collecte Stichting dieren steun

2 t/m 7 juli 2018

19 april 2018

Stationsplein 8

Koningsbal

26 april 2018

19 april 2018

Diverse

Spandoek Koningsdag

20 t/m 27 april 2018

Bijzondere Wetten
Verleende ontheffingen Drank- en Horecawet
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

19 april 2018

Stationsplein 8

Schenken van alcoholhoudende drank

26 april 2018

19 april 2018

Dr. Langeveldplein

Schenken van alcoholhoudende drank

5 mei 2018

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

19 april 2018

Lelystraat 105

Overkapping en erfafscheiding

Bouwen

19 april 2018

Sperwerstraat 70

Omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige bewoning

Strijdig gebruik
bestemmingsplan

20 april 2018

Dorlandsweer 101

Wijzigen van de voorkant garage

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

20 april 2018

Prof. Keesomlaan 1

Plaatsen dakkapel op de voorkant van de woning

Bouwen

20 april 2018

Vivaldilaan 102

Plaatsen berging naast de woning

Bouwen; Strijdig gebruik
bestemmingsplan

20 april 2018

Rondo 26 t/m 84

Gewijzigde vergunning voor het oprichten van 30 appartementen

Bouwen; Strijdig gebruik
bestemmingsplan

20 april 2018

Parallelweg 24 en 28

Wijzigen van de in- en uitritten

In- en uitrit

20 april 2018

Dorlandsweer 80

Omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige bewoning

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.

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

