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Gemeentewinkel twee zaterdagochtenden open

Elk jaar is het voor de start van de zomervakantie extra
druk in de gemeentewinkel. Veel bewoners komen in die
periode naar de gemeente om paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen. Om bezoekers tijdens deze drukte
tegemoet te komen, is de gemeentewinkel extra open op
drie zaterdagochtenden.

Op zaterdag 30 juni en 7 juli is iedereen welkom vanaf 9.00
tot 12.00 uur. Bezoekers zijn op deze zaterdagen welkom
voor het aanvragen van hun:
• Nederlandse paspoort
• Nederlandse Identiteitskaart
• Rijbewijs
• Uittreksel / afschrift (kan ook digitaal)

#mooisliedrecht
#grootindoen

• Adreswijziging (kan ook digitaal) en
• Ophalen van uw documenten
Voorkom lang wachten
Om lang wachten te voorkomen, maakt u een afspraak via
www.sliedrecht.nl of belt u naar de gemeente. U bereikt ons
op telefoonnummer 14 0184.

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Social media-berichten van de week
Instagram
elrine_fotografie: Could stay here for hours. But then the sun
was already under ;) #insta_nature #sunset #sunrise_and_
sunsets #redsky #redsun #holland #natuurmonumenten #naturelovers #fav_skies #thingsaroundtheworld
#picturestokeep_rural #nofilter #nature_lovers #unedited #water #ig_discover_holland
#dutch_connextion #super_holland #sun #hey_ihadtosnapthat #landscapetake #zonsondergang

Inschrijven basisschool

Instagram
remko_kenter: Nu officieel: Sliedrecht volleybalhoofdstad van Nederland!
#bettertogetger #grootindoen #sldrcht #volleybal #sliedrechtsport #top
#breedte #fundamentcmv #samen

Verwijderen fietswrakken
Op de volgende locaties zijn in de week van 18 – 22 juni jl. een aantal
fietswrakken gelabeld:
-

1 fiets bij de Douwes Dekkerstraat
1 fiets bij de Adema van Scheltemastraat
5 fietsen bij de Valkhof
2 fietsen bij de Nachtegaal flat
5 fietsen bij de Sperwerstraat
4 fietsen bij de Kamerlingh Onneslaan
5 fietsen bij de Reigerlaan
21 fietsen bij station aan het Stationsplein + station Baanhoek

Rechtmatige eigenaren kunnen hun eigendom tot uiterlijk 6 juli 2018
weghalen.
Na deze datum worden de wrakken verwijderd van de openbare weg en
13 weken opgeslagen bij het Milieupark Sliedrecht. Na 5 oktober 2018
worden de wrakken vernietigd.
Milieupark Gemeente Sliedrecht
Lelystraat 111, 3364 AH Sliedrecht
Telefoonnummer (0184) 495 937
Wordt uw kind tussen 30 september 2018 en 1 oktober 2019 vier jaar? En heeft u uw kind nog niet
ingeschreven bij een basisschool?
Dan is dit voor u reden om uw kind in te schrijven bij een basisschool naar keuze.
Als hulp bij het bepalen van uw keuze, kunt u terecht op de website www.sliedrecht.nl/onderwijs.

Inloopspreekuur
wethouder Visser
Vanwege de vakantieperiode komt het inloopspreekuur van wethouder Hanny Visser te vervallen vanaf 29 juni t/m 31 augustus.
Op vrijdag 7 september zal het spreekuur weer beginnen.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.00 -16.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur
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Opening vogel- en insectvriendelijke voorbeeldplantsoen
De nieuwe wethouder Ton Spek opende woensdagavond 20 juni 2018
het vogel- en insectvriendelijke voorbeeldplantsoen aan het Bonkelaarplein.
Stichting Sliedrecht Groen heeft dit plantsoen gerealiseerd in samenwerking met de gemeente, Kringloopwinkel Sliedrecht, Stichting de Kaai en
Peter de Winter tuinontwerpen ter gelegenheid van hun 5-jarig bestaan.
Het plantsoen is gerealiseerd op het Bonkelaarplein langs de Stationsweg. Dit project sluit goed aan bij de aansluiting van de gemeente Sliedrecht bij Stichting Operatie Steenbreek.
Met dit voorbeeldplantsoen wil de stichting mensen in Sliedrecht inspireren om een onderhoudsarme tuin te creëren met vaste beplanting die
insecten-en vogelvriendelijk is.
Een vaste plantentuin is – ten opzichte van een betegelde tuin – bij een
hevige regenval een goede oplossing tegen wateroverlast.
(Foto Peter Donk/Sliedrecht24)

Kennisgeving Maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten om aan Rotterdam Steel Works B.V., ten behoeve
van de inrichting gelegen aan Baanhoek 4 en 22, 3361 GK te Sliedrecht, in het belang van de bescherming van
het milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen. Het betreft het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf
waarbij een maatwerkvoorschrift wordt opgesteld voor het aspect geluid.
Het opleggen van maatwerkvoorschriften gebeurt op grond van het bepaalde in artikel 8:42 van de Wet milieubeheer en het bepaalde in het “Activiteitenbesluit milieubeheer”.
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, telefoon (078) 770 85 85, op werkdagen van
08:00 tot 16:00 uur.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen
deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift
gericht aan de burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Een bezwaarschrift
kan worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na de datum van verzending van deze beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokkenbelangen, dat vereist.

Uitloop werkzaamheden
Kerkbuurt-West en Molendijk
De bewoners van de Kerkbuurt-West en Molendijk ontvingen vrijdag 22 juni een bloemetje vanwege de overlast
door wegwerkzaamheden.
De werkzaamheden zijn door omstandigheden uitgelopen
en duren naar verwachting nog tot eind juli. De gemeente
vraagt de bewoners om begrip voor het ongemak.

Afwezigheidskaart
Gaat u binnenkort op vakantie of een
tijdje weg? Neem bij vakantie of
afwezigheid preventieve maatregelen,
zoals het goed beveiligen van uw
woning. Op www.politie.nl kunt u
diverse inbraak-preventietips vinden.
Er is meer mogelijk
In uw wijk is een aantal bewoners actief
als buurttoezichthouder. Zij doen dit om
de veiligheid in uw wijk te vergroten.
Deze wijkbewoners houden op vrijwillige basis toezicht. Zij zijn de extra ogen
en oren voor de politie en de gemeente. Hun rol is met name het signaleren
van verdachte of opmerkelijke situaties.

Openbare basisschool Henri Dunant ontvangt
Vignet ‘Gezonde school’
Vrijdag 22 juni onthulde
wethouder Ton Spek het Vignet ‘Gezonde school’ bij de
basisschool Henri Dunant. Het
vignet ‘Gezonde School’ is een
kwaliteitskeurmerk voor scholen
die werken aan het verbeteren
van de gezondheid van hun
leerlingen.
Na het behalen van minimaal één
themacertificaat mag de school
zich gedurende drie jaar een
Gezonde School noemen.
Kijk voor meer informatie over
(het behalen van) het vignet op
https://www.gezondeschool.nl/
primair-onderwijs/behaal-hetvignet-gezonde-school.

In geval van onraad kunnen zij de politie
informeren en de door u opgegeven
contactpersonen waarschuwen.
Daarvoor kunt u deze kaart gebruiken.

van buurttoezicht terecht komt. Zo doen

Stuur de kaart, uiterlijk twee weken

we samen ons best om inbrekers buiten

voordat u op vakantie gaat, in een dicht-

de deur te houden en kunt u met een
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gerust hart op vakantie gaan.

Sliedrecht. De gemeente zal er dan voor
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zorgen dat uw kaart bij de coördinator
Korps
Divisie of district


AFWEZIGHEIDSMELDING
Afwezig van:

Amsterdam-Amstelland

Brabant Zuid-Oost

Brabant-Noord

Drenthe

Flevoland

Fryslân

Gelderland-Midden

Gelderland-Zuid

Gooi en Vechtstreek

Groningen

Haaglanden

Hollands Midden

IJsselland

Korps Landelijke Politiediensten

Kennemerland

Limburg-Noord

Limburg-Zuid

Midden en West Brabant

Noord- en Oost-Gelderland

Noord-Holland Noord

Stuur deze kaart in een

tot:

Rotterdam-Rijnmond

Twente

Utrecht

Zaanstreek-Waterland

dichtgeplakte envelop
Zeeland

Zuid-Holland-Zuid

naar onderstaand adres.
vts Politie Nederland

Naam bewoner:
Straat:

Politieacademie
Police academy of the Netherlands

Een postzegel is niet
nodig:

Nr:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. de afdeling OOV
Antwoordnummer 22

Telefoon:
Bij onraad de volgende personen waarschuwen:

3350 VD SLIEDRECHT
Handtekening:

Naam:
Straat:
Telefoon

Ik geef toestemming om mijn
gegevens bij buurttoezicht
kenbaar te maken.
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Besluit vervanging archiefbescheiden Drechtsteden
Besluit vervanging personeelsdossiers Drechtsteden
het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Sliedrecht, gelezen het advies van de
gemeentearchivaris van 16 januari
2017 en gelet op artikel 7 van de
Archiefwet 1995, artikel 6, eerste
lid, van het Archiefbesluit 1995 en
artikel 26b van de Archiefregeling.
Besluit:
Artikel 1
1. over te gaan tot vervanging door
digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond
van de vigerende selectielijst voor
archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen voor bewaring of vernietiging
in aanmerking komen, waarna
deze analoge archiefbescheiden
worden vernietigd;
2. reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek vervanging
archiefbescheiden Drechtsteden
en het vastgestelde Handboek
vervanging personeelsdossiers
Drechtsteden.
Artikel 2
1. Deze besluiten treden in werking
met ingang van de eerste dag na

de dag van bekendmaking van dit
besluit.
2. Deze besluiten hebben een
terugwerkende werking voor alle
archiefbescheiden die op basis
van de procedures beschreven in
het Handboek vervanging archiefbescheiden Drechtsteden en het
Handboek vervanging personeelsdossiers Drechtsteden worden
gedigitaliseerd.
Artikel 3
Deze besluiten kunnen worden
aangehaald als:
- Besluit vervanging archiefbescheiden Drechtsteden.
- Besluit vervanging personeelsdossiers Drechtsteden.
Toelichting
De gemeente Sliedrecht neemt
dit besluit tot vervanging vanuit
de zorg voor een goede kwaliteit
van de informatiehuishouding. In
dat kader is een hybride situatie
(papieren archieven in combinatie
met digitale archieven) onwenselijk
omdat er risico’s dreigen op het
vlak van vindbaarheid, samenhang en volledigheid. Ook sluit

volledig digitaal werken aan bij de
ambities van de overheid om alle
dienstverlening aan de burger in
2017 digitaal te laten plaatsvinden.
Het besluit tot vervanging is van
toepassing op archiefbescheiden
in de zin van de Archiefwet 1995
die zijn ontvangen of opgemaakt in
processen van de gemeente Sliedrecht. Eventuele uitzonderingen
(archiefbescheiden waarvan de
originelen na scanning niet worden
vernietigd) zijn beschreven in het
Handboek vervanging archiefbescheiden Drechtsteden en het
Handboek vervanging personeelsdossiers Drechtsteden.
De besluiten betreffen zowel permanent te bewaren als op termijn
te vernietigen archiefbescheiden.
De uitvoering vindt plaats op een
nader te bepalen tijdstip na goedkeuring.
Bij het scannen van papieren
archiefbescheiden is het uiteraard
belangrijk dat de daarin opgenomen gegevens blijven behouden.
Ook moeten de digitale bestanden toegankelijk zijn en blijven.
De gemeente Sliedrecht heeft
hiertoe een reeks waarborgen

georganiseerd die zijn beschreven
in het Handboek Vervanging en
het Kwaliteitshandboek voor de
Drechtstedenorganisaties. Onderdeel van de kwaliteitsbewaking
is de interne monitoring door het
team DIV van het Servicecentrum
Drechtsteden om de werkwijzen
te controleren en te evalueren.
Ook de gemeentearchivaris zal
vanuit zijn toezichthoudende rol
bewaken of de vervanging en het
informatiebeheer voldoen aan de
kwaliteitseisen.
Bezwaar
Het vervangingsbesluit is een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, zoals de
toelichting bij artikelen 6 en 7 van
het Archiefbesluit 1995 expliciet
vermeldt. Het vervangingsbesluit
staat dan ook open voor bezwaar.
Bij de gemeente Sliedrecht kunt u
schriftelijk bezwaar maken. U kunt
geen bezwaar maken per e-mail.
Stuur uw bezwaarschrift naar: het
college van burgemeester en wethouders gemeente Sliedrecht
Postbus 16, 2260 AA Sliedrecht.
U moet het bezwaarschrift on-

dertekenen en in ieder geval het
volgende vermelden:
• uw naam en adres
• de datum
• een omschrijving van het besluit
(bijvoorbeeld datum, kenmerk en
het onderwerp)
• de reden waarom u het niet eens
bent met het besluit.
U ontvangt van de gemeente altijd
een ontvangstbevestiging van uw
bezwaarschrift. Er gelden verschillende termijnen waarbinnen op
een bezwaarschrift een beslissing
moet komen. Wanneer een commissie over het bezwaarschrift adviseert, is de termijn 12 weken. In
alle andere gevallen is de termijn
6 weken. De gemeente kan deze
termijn één keer verlengen met
zes weken. Als een verlenging van
de termijn nodig is, krijgt u daarvan
schriftelijk bericht.
Het indienen van een bezwaar
heeft geen schorsende werking.
Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen.
Dien dan een verzoek in bij de
voorzieningenrechter van de
rechtbank voor een voorlopige
voorziening.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

18 juni 2018

Poelenstoep 17

Vellen van een houtopstand

Kappen

19 juni 2018

Cort van der Lindenlaan 11

Plaatsen van een dakkapel

Bouwen

19 juni 2018

Rivierdijk 534

Snoeien van bomen

Kappen

20 juni 2018

Baanhoek West (Rondo)

Bouwen van 30 woningen

Bouwen

20 juni 2018

Prof. v.d. Waalslaan 2

Het plaatsen van twee tijdelijke schoollokalen

Bouwen

22 juni 2018

Aalscholverstraat 20

Het kappen van een boom

Kappen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

22 juni 2018

Baanhoek 77, 79, 81

Het bouwen van zes appartementen

Bouwen/strijdig gebruiken
bestemmingsplan

22 juni 2018

Poelenstoep 16

Het wijzigen van het kozijn in de voorgevel en het verlengen van kap over de aanbouw

Bouwen/strijdig gebruiken
bestemmingsplan

22 juni 2018

Putterstraat 15

Het plaatsen van een erker

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.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

14 juni 2018

Populierenhof (parkeerplaats)

Multicultuur Buurtfeest

1 september 2018
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Verleende vergunningen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

21 juni 2018

Sportlaan 1

Tentenkamp

6 en 7 juli 2018

Geaccepteerde meldingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

21 juni 2018

Lijsterweg 60

Gemeenteleden middag met de kerk

8 september 2018

21 juni 2018

Baanhoek
(tussen huisnummer 38 en 40)

Ophalen wensen opknappen speelplek Baanhoek Oost

27 juni 2018

21 juni 2018

Rivierdijk/Rembrandtlaan

Ophalen wensen opknappen speelplek Rivierdijk, Dijktalud

27 juni 2018

21 juni 2018

Kilstraat

Ophalen wensen opknappen speelplek Kilstraat

27 juni 2018

22 juni 2018

Kroonstraat

Ophalen wensen opknappen speelplek Kroonstraat

27 juni 2018

Drank en Horeca vergunning
Ingediende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 juni 2018

Sportlaan 1

Ontheffing drank en horecawet

13 juli 2018

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

