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Gemeente gunt Optisport exploitatie zwembad
De Lockhorst
Optisport is ook de komende vijf jaar de exploitant van zwembad De Lockhorst. Dat is de uitkomst van de aanbestedingsprocedure, waarbij is gekeken welke partij de beste plannen had. Optisport Exploitaties B.V. kwam als
beste uit de bus en heeft de opdracht voor de komende vijf jaar in de wacht gesleept met een optie tot verlenging van nog eens vijf jaar.

Sinterklaasintocht in Sliedrecht
Sinterklaas komt weer naar Sliedrecht toe!
Op zaterdag 17 november 2018 komt de stoomboot met
Sinterklaas en al zijn Pieten aan rond 09:30 uur in de Haven
van Sliedrecht. Kijk voor meer informatie:
www.sinterklaassliedrecht.nl/sinterklaasintocht.html

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

#mooisliedrecht
#grootindoen
Social media-berichten van de week

Instagram
Nathalie de Winter: #tree #trees #tree_shotz
#tree_magic #tree_brilliance #tree_pictures
#tree_love #tree_captures #tree_lovers
#treelover #treelovers🌳 #autumn #autumn🍁 #mooisliedrecht

Twitter
Hanny Visser @WethouderHanny Zojuist te gast mogen zijn bij de lunch
voor onze mantelzorgers. Petje af voor deze kanjers, die zonder klagen
en met veel liefde zorgen voor hun naasten en dat dag in dag uit.

Eigen bijdrage Wmo-voorziening verandert
Met ingang van 1 januari 2019
veranderen de landelijke regels
voor de eigen bijdrage CAK. Dit
heeft ook gevolgen voor inwoners met Wmo-voorzieningen
in de Drechtsteden: vanaf 2019
betaalt u maximaal € 17,50 per
vier weken eigen bijdrage. Veel
Wmo-klanten betalen nu een
eigen bijdrage die lager is dan
€ 17,50. Dit komt doordat dit
bedrag de afgelopen jaren verlaagd was. Vanaf 1 januari sluit de
Sociale Dienst Drechtsteden aan
bij de landelijke regels.
Niet iedereen gaat maximaal
€ 17,50 per 4 weken betalen:
• Bestaat uw huishouden uit meer
dan 1 volwassen persoon en bent
u onder de AOW-leeftijd? Dan
betaalt u geen eigen bijdrage.

•H
 eeft u minderjarige kinderen
met een Wmo-voorziening? Dan
betaalt u geen eigen bijdrage.
•H
 eeft u alleen individuele begeleiding en/of dagbesteding? Dan
betaalt u geen eigen bijdrage.
Als u hiernaast een andere
voorziening heeft, bijvoorbeeld
huishoudelijke ondersteuning,
dan betaalt u daarvoor wel een
eigen bijdrage.
Ook voor koopvoorzieningen
(woning- of autoaanpassingen) is
er een wijziging. Vanaf 1 januari
2019 zal de maximering van 39
perioden komen te vervallen. U
betaalt de eigen bijdrage totdat
de kostprijs bereikt is, of totdat u
de voorziening niet meer gebruikt.
Heeft u deze voorziening gekregen voor 1 januari 2019, dan blijft

de ingestelde 39 perioden gelden.
Daarin wijzigt niets.
Wanneer gaat deze verandering
in?
Het CAK gebruikt deze bedragen
vanaf 1 januari 2019. Deze verandering geldt zowel voor zorg
in natura als PGB. Heeft u een
Wmo-voorziening? Dan ontvangt

u binnenkort een brief van de
sociale dienst. Ook krijgt u een
beschikking van het CAK. In deze
beschikking staat hoe hoog uw
eigen bijdrage precies is. Wilt u
nu al weten hoe hoog uw eigen
bijdrage wordt? Dan kunt u contact
opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925.

Kijk hiervoor op
www.socialedienstdrechtsteden.
nl/aanvragenbijzonderebijstand.
Heeft u hulp nodig bij het doen
van de aanvraag of wilt u graag
een papieren aanvraag doen,
dan kunt u contact opnemen met
de klantenservice van de Sociale
Dienst Drechtsteden.

Ik kan de eigen bijdrage niet
betalen
Veel zorgverzekeraars vergoeden
de eigen bijdrage vanuit de aanvullende zorgverzekering. Vraag
hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Heeft u een laag inkomen en
wordt uw eigen bijdrage niet uit
uw aanvullende zorgverzekering
vergoed? Dan komt u misschien
in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK.

Vragen?
Op www.socialedienstdrechtsteden.nl/eigenbijdrage vindt u
een overzicht van vragen met
antwoorden rondom de eigen
bijdrage CAK. Staat u vraag er niet
tussen? Neem dan contact op met
onze klantenservice. Kijk voor de
contact mogelijkheden op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
contact.

Kom op 26 november naar het MBO Job Event in
de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht
Ben jij MBO-student? Zoek je werk of wil je een carrièreswitch maken? Laat je tijdens het MBO Job Event
informeren en inspireren over de mogelijkheden voor jouw toekomst in de Drechtsteden.
De groeiende arbeidsmarkt heeft je nodig. Bedrijven zitten te springen om MBO-ers. Wil jij in jezelf investeren?
Werkgevers, opleiders en brancheorganisaties uit de techniek, zorg, ICT, bouw, metaal, transport en logistiek
gaan graag met je in gesprek over jouw mogelijkheden. Kom naar het MBO Job Event en ontdek welk baan of
opleiding bij jouw kwaliteiten past.
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50 Dordrecht
maandag 26 november 2018
16.00 – 19.00 uur

www.baasoverjeeigentoekomst.nl
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Grootscheepse fietswrakken actie Sliedrecht
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Technische aanpassing Verordening werk
en inkomen Drechtsteden 2015
De Drechtraad heeft in de vergadering van 6 november 2018 het besluit
genomen om enige technische aanpassingen te doen in de Verordening
werk en inkomen Drechtsteden 2015. In art. 3.3 lid 3 wordt een tekstuele
onvolkomenheid aangepast die niet tot inhoudelijke veranderingen leidt.
Daarnaast wordt de titel zo aangepast dat ‘2015’ komt te vervallen. De
verordening heet tegenwoordig dus ‘Verordening werk en inkomen
Drechtsteden’.

HOE HARDER
DE

KNHAOELTRIESTER
HET GEVAL!

In de week van 19 – 23 november 2018 zal er een grootscheepse stickeractie plaatsvinden met betrekking tot
fietswrakken. De actie zal worden gevoerd door heel Sliedrecht en er zal extra aandacht worden besteed aan de
omgeving van het station.

Intrekking Verordening Persoonsgebonden
Budget Begeleid Werken Wsw
De Drechtraad heeft in de vergadering van 6 november 2018 de Verordening Persoonsgebonden Budget
Begeleid Werken Wsw ingetrokken. Deze regeling had al sinds de invoering van de Participatiewet geen
juridische grondslag meer, maar was tot nu toe nog niet formeel ingetrokken.

Onderzoek naar lood bij kinderspeelplaatsen
De provincie is van mening dat er onderzoek gedaan moet worden naar lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen in Zuid-Holland. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) doet daarom bodemonderzoek bij
kinderspeelplaatsen. Zo wordt duidelijk of extra acties nodig zijn.
U kunt een onderzoeksbureau aan het werk zien
Ook in Sliedrecht gaat een onderzoeksbureau een aantal kinderspeelplaatsen onderzoeken. Het kan zijn dat
u onderzoekers een bodemmonster ziet nemen. Zij nemen dan een klein beetje grond mee, dat daarna in het
lab geanalyseerd wordt. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we begin 2019. Dan wordt duidelijk of er
maatregelen in de betreffende speeltuin nodig zijn.
In Sliedrecht gaat het om de volgende kinderspeelplaatsen:
1. Albrechtplein 39
2. Burgemeester Drijberplein 27
3. Elzenhof 210		
4. Julianastraat 40
5. Kroonstraat 34
6. Middeldiepstraat 78
7. Rivierdijk 358
8. Rivierdijk 435
9. Van den Houte Willemsplein 6
10. Wilhelminastraat 40
OZHZ houdt u op de hoogte
Zodra meer duidelijk is over de uitkomsten van het onderzoek, volgt meer informatie. Heeft u vragen over
bodemonderzoeken naar lood? Bel dan gerust met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via 078-7708585.

#VeiligSliedrecht

Wijziging Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden
De Drechtraad heeft in de vergadering van 6 november 2018 de
wijziging van de Verordening maatwerkvoorzieningen
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden vastgesteld.
Deze wijziging treedt per 1 januari 2019 in werking.
De wijziging komt voort uit de wijziging van de landelijke wet- en regelgeving voor de eigen bijdrage Wmo. Met de wijziging van de Verordening
wordt aangesloten bij het landelijke eigen bijdragebeleid.
Vanuit het Rijk wordt de eigen bijdrage voor alle klanten gemaximeerd op
€ 17,50 per vier weken. De uitzondering op deze regel betreft de groep
meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd. Deze klantgroep
betaalt per 2019 geen eigen bijdrage voor de Wmo.
De minimale eigen bijdrage in de Drechtsteden was tot op heden vastgesteld op € 11,79. Vanaf 2019 gaat ook voor deze klanten een eigen
bijdrage gelden van € 17,50 per vier weken.
Voor klanten met alleen individuele begeleiding en dagbesteding wijzigt
er niets. Zij betalen onder de huidige regels in de Drechtsteden geen
eigen bijdrage. Deze uitzondering blijft ook in 2019 gehandhaafd.

De Drechtraad heeft ook een besluit genomen over de ritprijzen van de
Drechthopper. Deze worden verhoogd, doordat gewerkt gaat worden met
een instaptarief en een kilometertarief. Voor Wmo-geïndiceerde klanten
wordt het opstaptarief € 0,60 en de kilometerprijs € 0,19. Voor klanten
pashouders van 75 jaar en ouder wordt het opstaptarief € 1,50 en de prijs
per kilometer € 0,39.
Wilt u de Verordening inzien, kijk dan op de website van de Sociale
Dienst Drechtsteden www.socialedienstdrechtsteden.nl.
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Inloopmiddag rotonde
Thorbeckelaan-Simon Stevinstraat
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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:
El Allali, Y
19-11-1977
05-09-2018
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.

De voorbereidingen voor het aanleggen van de rotonde ter hoogte van
de Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat zijn in de afrondende fase.
Wilt u zien hoe het ontwerp voor de rotonde eruit ziet? Op donderdag
29 november is er van 15.00 tot 18.00 uur een inloopmiddag bij Makelaar
Alblasserwaard, Thorbeckelaan 1 te Sliedrecht. U bent van harte welkom!

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.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 november 2018

Baanhoek West

Het bouwen van 37 woningen

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 november 2018

T.h.v. bedrijfspand Stationsplein 8
T.h.v. Goeman Borgesiusweg 27
T.h.v. Ambachtsweer 34
T.h.v. Dorlandsweer 60
T.h.v. Reinenweer 1
T.h.v. Reinenweer 1
T.h.v. Prickwaert 34
T.h.v. Prickwaert 42
T.h.v. Prickwaert 170
T.h.v. Deltalaan 1-105
T.h.v. AW de Landgraafstraat 8
T.h.v. P.A. de Genestetstraat 58
T.h.v. P.A. de Genestetstraat 92
T.h.v. Prof Lorentzlaan 58
T.h.v. Prof Lorentzlaan 62
T.h.v. Prof Lorentzlaan 58
T.h.v. Prof Kamerlingh Onneslaan 37-47
T.h.v. Prof Kamerlingh Onneslaan 37-47
Burg. Feitsmapark, T.h.v. Thorbeckelaan
T.h.v. de Wiel 184
T.h.v. Erasmusplaats 9
T.h.v. Rivierdijk 411
T.h.v. Rivierdijk 407
T.h.v. Valkhof 1-80
T.h.v. De Horst 37
T.h.v. IJsbaan 5
T.h.v. Boog 116

Het vellen van 27 houtopstanden

kappen

Touwbaan 1, vijver hoofdingang

Plaatsen van een kunstwerk

Bouwen

12 november 2018

Reden kap: Dode/Matige/Slechte conditie van de bomen
Alle 27 bomen worden herplant

Buiten behandeling laten aanvraag
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

7 november 2018

P.A. de Genestetstraat 17

Het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak van de woning

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.
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

6 november 2018

Fazantplein 3

Ontheffing winkeltijdenwet voor Dirk van den Broek t.b.v. Moonlight shoppen

21 december 2018

9 november 2018

Kerkbuurt 41

Inrichten bouwplaats

29 november 2018 t/m
23 februari 2019

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

6 november 2018

Maaslaan 6

Kerstmarkt

28 november 2018

7 november 2018

Kerkbuurt 101

Opening tentoonstelling Ikea

9 november 2018

Drank en Horecawet
Datum verleend

Adres

Omschrijving

5 november 2018

Rembrandtlaan 5

Exploitatievergunning: Het uitoefenen van een horecabedrijf

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

