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Gemeentemagazine
Sliedrecht 2019
Akse Media is de uitgever van de gemeentegids Sliedrecht en
start in deze week met de actualisatie van de gids.
Zij nemen contact op met alle redactionele adressen die in de
gemeentegids van 2017-2018 staan. Staat uw organisatie of vereniging nog niet in de gids, dan dient u zich zelf aan te melden voor
plaatsing in het adressengedeelte.

Informatieavond over het nieuwe coalitieakkoord in Griendencollege:
komt u ook?

Dit kan op de volgende manieren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentemagazine
Sliedrecht)
• telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentemagazine Sliedrecht) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Op 19 juni 2018 is het coalitieakkoord ‘Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn’ aangeboden aan de
gemeenteraad. Dit is voor ons het startpunt om ons dorp de komende vier jaar weer een stukje mooier
te maken. En, zoals in het akkoord is te lezen, gaan we dat samen met alle Sliedrechters doen.

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot uiterlijk week 37, 14
september 2018.

Eerste stap is het vertalen van het coalitieakkoord naar een concreet uitvoeringsprogramma voor de
komende vier jaar. Wat gaan we aanpakken? En hoe gaan we dat precies doen? Hier willen we graag
input en ideeën vanuit het dorp voor gebruiken.

Let op
De gemeente Sliedrecht waarschuwt voor oplichters die zeggen
voor het gemeentemagazine te werken. Akse Media is de enige
uitgever.

Daarom organiseert het nieuwe college een informatieavond op donderdag 30 augustus a.s. in het
Griendencollege voor de inwoners van Sliedrecht. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot
ca. 20.30 uur. Naast een korte toelichting op het coalitieakkoord krijgt u volop de kans vragen te stellen
en uw ideeën aan het nieuwe college mee te geven.
Kunt u niet zo lang wachten? Het coalitieakkoord kunt u vinden op de website van de gemeente:
www.sliedrecht.nl/sliedrecht/bestuur/coalitieakkoord 2018-2022. Via het mail-adres
communicatie@sliedrecht.nl kunt u ook de komende periode uw vragen en ideeën al inbrengen.

Vragen aan de gemeente?

Wij zien u graag op donderdag 30 augustus a.s. !
Het college van Burgemeester en wethouders,
Bram van Hemmen, Hans Tanis, Hanny Visser, Ton Spek en Ben van der Plas

Check www.sliedrecht.nl
of bel 14 0184

#mooisliedrecht
#grootindoen
Social media-berichten van de week

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Twitter
We bedanken iedereen die onze berichten over het evenement op zaterdag 29 september
2018 ‘Living Statues and Art Festival’ delen. Samen maken we #Sliedrecht steeds mooier en
we hebben de hulp en steun van iedereen nodig! #kerkbuurt #mooisliedrecht #groot in doen

Wet Milieubeheer
Op 29 juni 2018 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het veranderen van de inrichting,
zijnde een aannemingsbedrijf, gelegen aan de Lelystraat 101-105 te
Sliedrecht.
De verandering betreft het realiseren van een wasplaats en kapschuur
ten behoeve van materieel van het bedrijf. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-18-337630.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de
aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter
heeft.

Wij gaan verhuizen!
Het Sociaal team Sliedrecht gaat verhuizen van
het gemeentekantoor (voormalig wmo-loket) en de Nic.
Beetstraat 2-6 (CJG) naar Het Bonkelaarhuis. Dit vindt plaats
in de week van 27 t/m 31 augustus 2018.
Dat betekent dat wij u die week minder van dienst kunnen zijn
omdat wij druk bezig zijn met in– en uitpakken. De gemaakte afspraken gaan gewoon door. Heeft u echter een dringende vraag
of een spoedvraag, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer
0184 - 420 539
U bent vanaf 3 september 2018 van harte welkom in Het
Bonkelaarhuis voor al uw vragen op het gebied van jeugd &
gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen.
Ons nieuwe adres is: Het Bonkelaarhuis,
Bonkelaarplein 7, 3363 EL Sliedrecht
Tel.: 0184 – 420 539
info@sociaalteamsliedrecht.nl
www.sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden:
Elke dag vanaf
08.30 – 17.00 uur
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Omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 augustus 2018

Baanhoek - West,
project Straus

realiseren van 30 grondgebonden woningen

bouwen

10 augustus 2018

Burgemeester Feitsmapark

kandelaberen van 11 bomen

snoeien

10 augustus 2018

IJsselstraat 29

kappen van een boom

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, Post-bus 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 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:
het tijdelijk plaatsen van twee lokalen CBS Prins Willem Alexander aan de Prof. van der Waalslaan 2 te Sliedrecht
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

