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Portefeuilleverdeling nieuw college Sliedrecht bekend

Vrijdag 6 juli 2018 is de nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld. De verdeling geldt voor de collegeperiode 2018 -2022.
A.P.J. Van Hemmen
Burgemeester

Portefeuilles
- Openbare orde en
veiligheid
- Preventief en correctief alcohol- en
drugsbeleid
-B
 estuur en juridische zaken
-H
 andhaving (excl.
Bouw- en woningtoezicht)
- Informatie en automatisering

J.P. Tanis
SGP-CU

G.J. Visser-Schlieker
PRO Sliedrecht

T.A.Spek
CDA

B. Van der Plas
PvdA

1e loco
vervanger: wethouder Van der
Plas

2e loco
vervanger: wethouder
Spek

3e loco
vervanger: wethouder
Visser

4e loco
vervanger: wethouder Tanis

Portefeuilles
- Economie
- Marketing
- Financiën en
Belastingen
- Drechtstedenbestuur (DSB)

Portefeuilles
- Sociaal, zorg en welzijn
- Cultuur
- Sport
- Onderwijs (incl. kinderopvang en peuterspeelzalen)
- Personeel en organisatie

Portefeuilles
- Wonen
- Milieu en duurzaamheid
- Openbare ruimte
- Verkeer en Vervoer
- Communicatie en
burgerparticipatie
- Recreatie
- Dienstverlening

Portefeuilles
- Ruimtelijke ordening
- Grondbeleid
- Gemeentelijk vastgoed
- Bouw- en woningtoezicht

Informatieavond project
wijk Middenveer
Op woensdagavond 4 juli is door
de gemeente Sliedrecht in samenwerking met civieladviesbureau
Maas & Nienhuis een inloopavond
georganiseerd voor het project
Middenveer. De bewoners van de
wijk Middenveer waren uitgenodigd op het Griendencollege aan
de Prof. Kamerlingh Onneslaan te
Sliedrecht om het ontwerp voor de
wijk in te zien. Op de door de bewoners goed bezochte avond was
er onder het genot van een kopje
thee of koffie de gelegenheid
opmerkingen te maken, vragen te

stellen en ideeën uit te wisselen
over de toekomstige ophoging en
inrichting van de wijk Middenveer.

inbouw van voortstuwingsinstallaties, boegschroefmotoren, generator-compressorsets en de hydraulische installatie aan boord. Direct
gelegen aan de Merwede kunnen
de werkzaamheden voor de wal
worden uitgevoerd en schepen tot

100 ton worden drooggezet.
Het bedrijf is al meer dan een
eeuw verbonden aan de binnenvaart en heeft altijd als zelfstandig
bedrijf bestaan, in het bezit van dezelfde familie gebleven, inmiddels
de vierde generatie Vink.

Mede op basis van de ontvangen
informatie zal de gemeente in
samenwerking met civieladviesbureau Maas & Nienhuis na de
vakantie het definitief ontwerp van
de wijk Middenveer presenteren
aan de bewoners. De planning is
om in maart 2019 daadwerkelijk
aan te vangen met de uitvoering
van de werkzaamheden.

Vink diesels duurzame binnenvaartmotoren
Maandag 9 juli meerde het schip
Wantij (86m x 9 m) aan in onze
Sliedrechtse haven. In 2017
ontwikkelde Vink diesel, vooruitlopend op de nieuwe emissienorm
Euro Stage V, een duurzame binnenvaartmotor. Het schip Wantij is
voorzien van twee duurzame Vink
MX motoren.
Afgevaardigden van de Europese
Commissie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Expertiseen InnovatieCentrum Binnenvaart
(EICB), en overige deskundigen
vergaderden maandag in het
Raadhuis over de nieuwe wet- en
regelgeving. Wethouder Ton Spek
was namens de gemeente aanwezig. Per 1 januari 2019 moeten
nieuw aangeschafte dieselmotoren
met een vermogen onder de 300
kW voldoen aan de nieuwe emissienorm Stage V. Voor motoren met
een vermogen boven de 300 kW is
de ingangsdatum 1 januari 2020.

Vink diesel is wereldwijd een
voorloper
Het bedrijf gebruikt de bewezen
en beproefde technieken van de
Euro VI truck als basis voor het
ontwikkelen van deze duurzame
binnenvaartmotor, een wereldprimeur in dit segment. Met de
motoren wordt antwoord gegeven
op de vraag naar aanpassing van
de binnenvaartvloot naar ‘groene
voortstuwing’, die voldoet aan de
eisen van nieuwe wet- en regelgeving zoals gesteld door overheden,
opdrachtgevers, verladers of
havendirecties.
Ten opzichte van de huidige motoren wordt de volgende emissiereductie behaald; CO >67%, NOx
85% en PM (roet) met 93%. Ook
verbruiken de motoren tot 20%
minder brandstof, dit in combinatie
met de lage onderhoudskosten,
geeft deze motor een gunstig
terugverdienmodel.

#mooisliedrecht

Over Vink diesel
Vink diesel is een modern bedrijf
dat is gespecialiseerd in dieselmotoren voor scheepvaart en industrie. Naast service, reparatie en
revisie aan dieselmotoren verzorgt
Vink diesel de volledige uit- en

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Social media-berichten van de week
Twitter
angela @angelvz_82: Mooi zonnig einde van de dag
#Sliedrecht #MooiSliedrecht #Sunshine #Sunset #nature

Instagram
ronald.tromp: Mooi gezinnetje.
#sliedrecht #zwaan #swan #summer
#instapic #estate
#picoftheday
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Overhangend groen
Veel bomen, hagen en struiken groeien zo sterk uit dat ze over voetpaden en wegen hangen. Dit kan hinder opleveren voor voetgangers,
rolstoelgebruikers, fietsers en auto's. Zij worden soms gedwongen van
het trottoir te stappen en van de rijweg gebruik te maken om het overhangende groen te ontwijken. Dit veroorzaakt veel ongemak en brengt
bijvoorbeeld bij belemmering van zicht soms zelfs de verkeersveiligheid
in gevaar. Verwijder regelmatig het hinderend overhangend groen uit
uw tuin. Bekijk tijdens de snoeiwerkzaamheden in uw tuin het groen
ook eens vanaf de openbare weg en vanuit de situatie van uw buren.
Lage knotbomen worden frequent geknot door de buitendienst van de
gemeente. Zo zorgen we er samen voor dat Sliedrecht er weer netjes uit
ziet.
Uiteraard kunt u ook melding doen indien gemeentelijke struiken hinderlijk overhangen. U kunt dit melden bij de servicelijn via de website of via
het telefoonnummer van de servicelijn 14 0184.

Waar kan ik met overtollige grond naar toe?
De gemeente heeft de afgelopen periode regelmatig vragen
gekregen van bewoners over
waar ze met grond (bijv. uit de
tuin) terecht kunnen. Op de gemeentewerf wordt namelijk geen
grond ingenomen. Grondbanken
bieden wel die mogelijkheid. In
Sliedrecht gaat het dan onder

meer om De Rivierendriesprong.
Grondbank de Rivierendriesprong
onderscheidt zich doordat ze
geen hoger tarief rekenen voor
PFOA-houdende grond. Dit is een
goede locatie voor wie kleinere
hoeveelheden grond wil storten.

Voor grotere partijen grond is
er sinds kort in Dordrecht een
gronddepot Stadswerven. Deze is
ingericht om zand te verzamelen
om de noordelijke insteekhaven
te kunnen dempen. Grond die hier
naar toe gebracht wordt moet wel
vooraf worden gekeurd.

Afwezigheidskaart
Gaat u binnenkort op vakantie of een
tijdje weg? Neem bij vakantie of
afwezigheid preventieve maatregelen,

Heeft u vragen aan de
gemeente? Bel 14 0184

zoals het goed beveiligen van uw
woning. Op www.politie.nl kunt u
diverse inbraak-preventietips vinden.
Er is meer mogelijk

Intrekken mandaatbesluit openbaar lichaam
Drechtsteden Startersbeurs
De directeur van de Sociale Dienst
Drechtsteden trekt per 15 juli 2018
het mandaatbesluit openbaar
lichaam Drechtsteden Startersbeurs in. Met dit mandaatbesluit
werd voorzien in een instrument
om jongeren de mogelijkheid te
bieden om via een leerwerktraject
gedurende zes maanden relevante

werkervaring op te doen. Door het
Drechtstedenbestuur is besloten
de Startersbeurs aan te bieden
tot en met 31 december 2017. Alle
lopende trajecten zijn inmiddels
beëindigd en het mandaatbesluit is
daarmee overbodig geworden.

In uw wijk is een aantal bewoners actief

Sociaal Team
Sliedrecht

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

Het Sociaal team Sliedrecht
is er voor al uw vragen over
opvoeden & opgroeien, zorg &
welzijn, huisvesting & wonen,
dagbesteding & inkomen. U
kunt langskomen of bellen
voor een afspraak: (0184) 420
539. Mailen kan ook: info@
sociaalteamsliedrecht.nl

van verdachte of opmerkelijke situaties.
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

geplakte envelop naar de gemeente

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

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen ten behoeve van:
- Realiseren gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Zoutstoep 99.
- Verplaatsen bestaande gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
naar Ruysdaelstraat 43.
De officiële bekendmakingen zijn 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.

Sociaal team Sliedrecht
tel. 0184 420 539
Nicolaas Beetstraat 2-6
3362 TT Sliedrecht
Inloop: maandag t/m vrijdag
08.30 -17.00 uur
Sociaal team Sliedrecht
(Ouderen) Advies en
voorzieningen
tel. 0184 495 835
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Inloop: maandag, dinsdag en
vrijdag
09.00 – 12.00 uur


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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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

4 juli 2018

Prof. Snelliusweg 14

Het plaatsen van een dakopbouw

Bouwen

4 juli 2018

Touwbaan 1

Het plaatsen van een parkeeroverkapping

Bouwen

6 juli 2018

Zuiderzeestraat 32, 58, 70, 86, 92 en 94

Het plaatsen van een transparante balkonbeglazing

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

6 juli 2018

Poelenstoep 17

Kappen van een kersenboom

Kappen

6 juli 2018

Februariplantsoen 1

Kappen van een berk in de voortuin

Kappen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit be-zwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw
naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemoti-veerd, 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 voorlo-pige
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.

Drank en Horeca vergunning
Ingediende aanvragen
Verleende vergunning

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

2 juli 2018

Kerkbuurt West

Ontheffing drank en horecawet: Late summer fair

8 september 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

2 juli 2018

Kerkbuurt West

Late summer fair

8 september 2018

4 juli 2018

Stationsweg 2

Bingo bijeenkomst

24 augustus 2018, 28 september 2018 & 26
oktober 2018

5 juli 2018

Maaslaan 6a

Kom Eens Kijken markt

1 september 2018

9 juli 2018

Schoutsweer

Buurtbarbecue Werenbuurt

8 september 2018

Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

6 juli 2018

Sportlaan 1

Besloten barbecue

12 juli 2018

Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

6 juli 2018

Populierenhof 17

Buurtfeest

1 september 2018

Verleende vergunningen

Geaccepteerde meldingen

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

