Informatie voor inwoners
woensdag 31 oktober 2018

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

Werkzaamheden Sportlaan,
Stationsplein
Vanaf 29 oktober werken we aan de oostzijde van het Stationsplein tot
aan de kruising met de N482 in een volledige afsluiting. Dit is fase 4 en
bestaat uit twee deelfasen:
Deelfase 4a: start 29 oktober en duurt circa twee à drie weken
• Doorgaand autoverkeer tussen het Stationsplein en de Sportlaan kan de
omleiding via de A15 volgen.
• Bestemmingsverkeer, fietsverkeer en buslijnen 575, 388 en 75 kunnen
tussen het Stationsplein en de Sportlaan via de parallelweg en de inrit
bij het Stationspark hun bestemming bereiken. De bushaltes staan nog
steeds op de huidige plekken.
• De P+R is gewoon bereikbaar via de westelijke inrit naast het Station.
Deelfase 4b: start rond 15 november en duurt circa één à twee weken.
Het verkeer rijdt in deze deelfase als volgt:
• Al het autoverkeer en buslijnen hebben weer volledige doorgang op het
Stationsplein. Ook de P+R is weer via twee inritten bereikbaar.
• Fietsers blijven net als in deelfase 4a gebruik maken van de omleiding
via de parallelweg.
Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen, bedrijven en
verenigingen bereikbaar. Daarvoor is soms een omleiding nodig.
Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

#mooisliedrecht
#grootindoen
Social media-berichten van de week
Twitter
Nathalie de Winter: Zeker weten genieten
#herfst

Instagram
Avdgpictures: Mijn mooiste herinnering
ligt hier #raadhuis #trouwdag #Sliedrecht
#TrotsOpSliedrecht @gemsliedrecht

Collectieve zorgverzekering
Sociale Dienst Drechtsteden
www.gezondverzekerd.nl. Als u
overstapt zorgt VGZ ervoor dat
uw huidige verzekering bij CZ
wordt beëindigd.
3. U kunt overstappen naar een
zorgverzekeraar van uw eigen
keuze
	Wilt u geen gebruik maken van
bovenstaande zorgverzekeraars? Kies dan vòòr 1 januari
2019 een nieuwe zorgverzekering naar eigen keuze uit. Uw
nieuwe zorgverzekeraar zorgt
ervoor dat uw huidige
verzekering bij CZ wordt beëindigd.

Maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering van de Sociale
Dienst Drechtsteden?
Dan maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering bij CZ. In
2019 stopt de samenwerking met
CZ. Dit betekent dat uw collectieve
zorgverzekering bij CZ vervalt vanaf 1 januari 2019. Wat kunt u doen?
U heeft verschillende keuzes voor
uw zorgverzekering in 2019.
Wat zijn uw mogelijkheden voor
2019?
1. U kunt bij CZ verzekerd blijven
	Omdat u nu verzekerd bent bij
CZ, krijgt u in november een
nieuwe polis voor 2019 thuis
gestuurd. Doordat wij niet meer
samenwerken met CZ, betalen

wij niet meer mee aan de
premie. Let op: als u niets doet,
blijft u in 2019 bij CZ verzekerd
tegen de voorwaarden die in
uw nieuwe polis staan. Dit betekent dus dat uw premie in 2019
hoger wordt.
2.	Collectieve zorgverzekering bij
VGZ
	De Sociale Dienst Drechtsteden biedt een collectieve
zorgverzekering aan via VGZ.
Bij VGZ heeft u de keuze uit
drie aanvullende pakketten. Wij
betalen mee aan de premie.
Meer informatie over de pakketten van VGZ kunt u vinden op:

Heeft u vragen over de zorgverzekeringen bij CZ of VGZ?
• Voor CZ: kijk op www.cz.nl of bel
naar 088 555 7777 op werkdagen tussen 8.00 tot 19.00 uur.
• Voor VGZ: kijk op www.vgz.nl/
drechtsteden.nl of bel naar 0900
779 9771 op werkdagen tussen
8.30 tot 17.30 uur.
• Kijk dan op www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd.
• Of bel dan met de klantenservice
van de Sociale Dienst Drechtsteden op 078 770 8910.
Wij zijn op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 8.30 en 12.00
uur en tussen 13.00 en 15.00 uur.
• via WhatsApp, nummer
06 - 362 416 62;
• via het vragenformulier op
socialedienstdrechtsteden.nl/
vragen.

Bladkorven

De bladkorven zijn weer geplaatst. Graag alleen blad en geen groente-,
fruit- en tuinafval in de korven. Ook in november kunt u de groene
container voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten elke week
buiten plaatsen om te legen. Van december tot en met maart is dit om
de week. Meer informatie over afval(inzameling): Sliedrecht.afvalinfo.nl.
Als u behoefte heeft aan een extra container of een grotere groene
container, dan kunt u bellen naar het milieupark op (0184) 495 937 of een
e-mail sturen naar gemeente@sliedrecht.nl. De container wordt dan gratis
afgeleverd.
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Samen bestrijden we de gladheid
Wat doet de gemeente?
De winter is in aantocht en dat betekent dat de (kans op) gladheid
toeneemt. Voor uw veiligheid en om ongelukken te voorkomen
verzorgt het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente de
gladheidbestrijding. Bij gladheid gaan de strooiwagens de weg op.
Prioriteiten van de chauffeurs zijn: de hoofdwegen en de fietsroutes
begaanbaar houden of maken.
Als de temperatuur onder de -5 graden zakt, werkt het zout helaas niet zo
goed. Dan mengen we de pekel met zand.

Wat kunt u zelf doen?
Sowieso voorzichtig zijn, zeker op stukken weg/fietspad die in de
schaduw liggen. Als u uw eigen stoep wilt schoonhouden, dan kunt u dat
het beste doen met een sneeuwschuif of een bezem. Bij de
gemeentewerf aan de Lelystraat 111 kunnen inwoners van Sliedrecht gratis
strooizout halen om de gladheid te bestrijden. Wilt u dan wel een emmer
of een zak meenemen? U kunt ook keukenzout gebruiken.
Gladheidbestrijdingsplan
Vanaf november 2018 tot april 2019 ligt er het gladheidbestrijdingsplan
ter inzage in het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11. U kunt het
plan van maandag t/m vrijdag van 9.00 -15.00 uur inzien. Ook kunt u de
website raadplegen: www.sliedrecht.nl/gladheid.

Klachten Merwestreek
Ontvangt u de Merwestreek niet, of kent u iemand die de Merwestreek niet ontvangt? Wij hebben de
laatste tijd meerdere klachten ontvangen over de bezorging van de Merwestreek. Voor het melden van
deze klachten kunt u bellen met de Merwestreek (088) 0561595. Om een goed en helder beeld te
krijgen is het voor ons belangrijk dat de klachten goed geregistreerd worden. Voor een goede registratie
hebben wij dus de postcode en huisnummer nodig. De klachten kunnen ook worden doorgegeven via
onze website www.demerwestreek.nl/pagina/bezorgklacht

Het Bonkelaarhuis
Heeft u vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen? U kunt terecht bij Het
Bonkelaarhuis.
Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, (0184) 420 539, info@sociaalteamsliedrecht.nl, www.sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is
genomen ten behoeve van:
- het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Douwes Dekkerstraat 21.
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.

Melden storingen
Openbare Verlichting
De dagen worden korter en de avonden langer. De openbare
verlichting gaat daarom steeds vroeger aan. Mocht de straatverlichting
niet branden, dan is de kans groot dat de lamp stuk is of dat er een
kabelstoring is. U helpt ons als u deze storingen aan ons doorgeeft.
Hoe eerder wij een melding krijgen hoe eerder wij de storing kunnen
oplossen.
Wat kunt u doen bij verlichting die niet brandt?
U kunt de storing melden op de website van gemeente Sliedrecht.
Via de knop ‘Servicelijn’ kunt u een wijklijnmelding doen. Daar kiest u
voor ‘Straatverlichting en Verkeerslichten’. Voor een snelle afhandeling is
het belangrijk om de straatnaam, het lantaarnpaalnummer en het
dichtstbijzijnde huisnummer of herkenningspunt te vermelden.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de soort storingen die er zijn en hoe lang het
duurt voordat een storing wordt opgelost, dan kunt u op
www.sliedrecht.nl/straatverlichting meer informatie vinden.
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 oktober 2018

- Stationsweg thv. De Speler
- Parallelweg thv. Bruningstraat
- Tiendweg thv. Stormrand
- Elzenhof thv. huisnr 148
- Frans Halsstraat thv. huisnrs. 5/17
- Burg. Feitsmapark, vaste plantentuin thv. Prof Lorentzlaan
- De Wiel thv. huisnr 9
- Thorbeckelaan thv. De Horst 113
- Alg. Begraafplaats

Het vellen van 10 hout opstanden. Reden kap: beheer gemeentelijke bomen Kappen
in verband met slechte conditie van de bomen of bomen zijn dood.
Bomen worden weer herplant.

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.

Buiten behandeling laten aanvraag
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

29 oktober 2018

P.A. de Genestetstraat 58

Wijzigen van zelfstandige woonruimte naar niet-zelfstandige woonruimte

Handelen in strijd
regels ruimtelijke
ordening

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

16 oktober 2018

Locatie nader te bepalen

Circus Freiwald

Augustus 2019

23 oktober 2018

Diverse locaties

Collecte ZOA

24 t/m 30 maart 2019

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

