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Gesprek Hans Tanis en Rijkswaterstaat over N3 en A15
Er is een duidelijk aanspreekpunt nodig voor mensen en bedrijven die
ideeën hebben om de overlast tijdens werkzaamheden aan de N3 en
de A15 te verminderen. Dat vindt de Sliedrechtse wethouder Hans
Tanis, die ook regiobestuurder van de Drechtsteden is en
Bereikbaarheid in zijn portefeuille heeft. Hij hield zijn pleidooi vrijdag
op een bijeenkomst van projectleiders van Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat begint in 2019 met
de verbreding van de A15 tussen
Papendrecht en Sliedrecht. Een
jaar later staat groot onderhoud
voor de N3 tussen Dordrecht en
Papendrecht op het programma.
Het zijn ingrijpende projecten die
nodig zijn voor meer veiligheid en
een snellere doorstroming. Maar
tijdens de werkzaamheden zal
het verkeer er veel overlast van
ondervinden.
Aanspreekpunt
Tanis constateert dat er nu geen
duidelijk aanspreekpunt is voor
mensen en bedrijven die goede
ideeën hebben om de overlast te
beperken. “Willen we de overlast
beperken moeten we onder
andere extra openbaar vervoer inzetten. Dat vereist afstemming met
Qbuzz en de waterbus. Aanvullende alternatieven als watertaxi
moeten we ook onderzoeken.”

Bedrijfsleven
Volgens Tanis is het belangrijk om
het bedrijfsleven te betrekken:
“Ondernemers zijn in staat om
met vernieuwende oplossingen te
komen. Maar dan moeten ze wel
weten waar ze met hun voorstellen
terecht kunnen.” Zijn uitspraken
zijn nadrukkelijk geen verwijt aan
Rijkswaterstaat. “Zo’n aanspreekpunt kan ook worden opgezet
door lokale overheden. Maar we
moeten daar samen wel afspraken
over gaan maken.”
Wel is Tanis kritisch op de communicatie rond de grote projecten
over de N3 en de A15. Volgens
hem gebeurt er weliswaar veel op
dat gebied, maar hij constateert
ook dat de informatie over het
aanpakken van de twee wegen
nog niet iedereen bereikt. “Dat is
wel hard nodig”, stelt Tanis. “We
moeten met elkaar onze verant-

#mooisliedrecht

woordelijkheid nemen, anders
loopt de regio echt vast.”
Waardering
Als wethouder en regiobestuurder
heeft Tanis veel waardering voor
de manier waarop Rijkswaterstaat

de grootschalige werkzaamheden
in de Drechtsteden aanpakt. Hij
prees met name de samenwerking
tussen Rijkswaterstaat, lokale
overheden en het bedrijfsleven
die volgens hem op veel gebieden
voordelen oplevert.

Voor meer informatie over de
komende werkzaamheden aan de
N3 en de A15:
https://www.rijkswaterstaat.nl/
wegen/projectenoverzicht/n3-a15a16-aanpak-drechtsteden/index.
aspx
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Twitter
FB
Instagram

Social media-berichten van de week
Twitter
Dag van Toen: Zomaar een historisch verhaal
@dagvantoen. 30 november 1978, “In Sliedrecht
wordt vandaag het eerste IKEA-woonwarenhuis van Nederland
geopend. Nederland is het 23ste land met een vestiging van de
Zweedse woonwinkel met de geel-blauwe kleuren”

Twitter
Baggermuseum @baggermuseum: Tadaaa: de poster
voor onze nieuwe #expositie! In ‘Zand in beweging’ vanaf 23 november te zien in het Nationaal Baggermuseum
- staan de natte zandwinning en het zandtransport centraal
en ontdek je het belang van #zand voor Nederland.
Binnenkort meer info! #sliedrecht #baggeren

Julia Roskott wint tekenwedstrijd Donkere Dagen Offensief
Julia Roskott uit groep 8a van de Prins Willem-Alexanderschool heeft
de tekenwedstrijd rondom het Donkere Dagen Offensief gewonnen.
Haar tekening liet het best de slogan ‘Situatie Verdacht! Aan 112
gedacht?’ naar voren komen. Burgemeester Bram van Hemmen ging
vrijdag 16 november langs in de klas om de prijs aan Julia uit te reiken.
Alle basisscholen in Sliedrecht konden meedoen aan de tekenwedstrijd.
De opdracht was om een tekening te maken, passend bij het thema
‘Situatie verdacht! Aan 112 gedacht?’. Samen voor Sliedrecht ging langs
de scholen om de opdracht uit te delen en de gemaakte tekeningen weer
op te halen. In totaal zijn er 106 tekeningen ingeleverd!
Alle tekeningen zijn bekeken door Samen voor Sliedrecht, de gemeente
en de wijkagent. De tekening van Julia paste het best bij de slogan. Daarmee is zij de winnaar van de tekenwedstrijd en ontving zij uit handen van
de burgemeester haar tekening en een cadeaubon.
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Meedenken! Woont u in de Weresteijn-Noord?
Kom dan langs op de informatieavond!
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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:
du Chatenier, I
17-06-1975
10-10-2018
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.

Wat:	Informatieavond voorlopig ontwerp Onderhoud Weresteijn-Noord. Tijdens deze avond heeft u
de mogelijkheid om kennis te nemen van het voorlopige ontwerp. U kunt hier ook uw opmerkingen kwijt. Deze opmerkingen worden beoordeeld en mogelijk verwerkt in het definitieve
ontwerp
Voor wie: Bewoners Weresteijn-Noord (nr. 25 t/m 95 oneven)
Waar:
Rode Kruis-gebouw, Maaslaan 10
Wanneer: Maandagavond 26 november 2018, aanvang 19.30 uur

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.

Sliedrecht gratis strooizout halen
om de gladheid te bestrijden. Wilt
u dan wel een emmer of een zak
meenemen? U kunt ook keukenzout gebruiken.

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

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.
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.

Parkeerplaatsen

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

Meeweten! Wilt u weten hoe het ontwerp
voor de rotonde van Thorbeckelaan-Simon
Stevinstraat eruit komt te zien?
U bent van harte welkom op de inloopmiddag!

Vorige week zijn de allereerste extra parkeerplaatsen aan de A15-zijde
bij de Kubus en het Trapezium in gebruik genomen.
Fijn dat de gezamenlijke inspanningen van alle partners tot deze mooie
en praktische infrastructurele oplossingen hebben geleid.
Wat:
Inloopmiddag rotonde Thorbeckelaan-Simon Stevinstraat
	De voorbereidingen voor het aanleggen van de rotonde ter hoogte van de Thorbeckelaan –
Simon Stevinstraat zijn in de afrondende fase
Voor wie: Direct omwonenden en geïnteresseerden
Waar:
Makelaar Alblasserwaard, Thorbeckelaan 1
Wanneer: Donderdagmiddag 29 november 2018, 15.00 tot 18.00 uur

Vragen aan de gemeente?
www.sliedrecht.nl
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Wethouder Tanis ondertekent overeenkomst
Kerkbuurt
reclamebelasting is extraatje om
de Kerkbuurt een impuls te geven.”
Vanmorgen hebben de gemeente
en ondernemers een handtekening gezet onder de spelregels
die gelden voor het fonds. Zo is
afgesproken dat de ondernemersvereniging een jaarplan maakt
waarin staat hoe ze het geld gaan
besteden.

De gemeente Sliedrecht en ondernemers uit de Kerkbuurt hebben
vanmorgen afspraken gemaakt over een fonds om de winkelstraat aantrekkelijker te maken. Dat fonds wordt gevuld met de opbrengst van de
reclamebelasting die dit jaar is ingevoerd.

De gemeente en ondernemers uit
de Kerkbuurt hebben op verschillende fronten de handen ineen
geslagen om het winkelgebied
een impuls te geven. Zo is er het
initiatief ‘De Nieuwe Winkelstraat’
met als doel de Kerkbuurt weer
een levendig winkelgebied te
maken.

Die belasting levert ieder jaar
40.000 euro op. Dat bedrag maakt
de gemeente rechtstreeks over
naar de Ondernemersvereniging
Kerkbuurt (OVK) die het fonds
beheert en samen met winkeliers
plannen maakt om het geld te
besteden.

Ook ondernemers op het
Burgemeester Winklerplein en
de meubelboulevard op de
Nijverwaard betalen reclamebelasting. Ook daar geldt dat de
volledige opbrengst naar fondsen
gaat om die winkelgebieden een
impuls te geven.

Wethouder Hans Tanis van Economie benadrukt dat de reclamebelasting puur en alleen is bedoeld
om extra geld vrij te maken voor
de Kerkbuurt. “Als gemeente blijven wij gewoon onze taken op het
gebied van beheer en onderhoud
uitvoeren. De opbrengst van de
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Secuur plastic scheiden is en
blijft belangrijk!
Zacht plastic, blik, sappakken en zuivelpakken gaan in de grijze
container of via de speciale zak in de verzamelcontainer. Dit wordt
hergebruikt tot grondstof.
Het gaat hierbij dus om lege verpakkingen. Ondanks dat de sorteertechnieken steeds beter zijn, worden er (te) veel stoorstoffen aangetroffen. We doen een beroep op u om nog eens goed te kijken wat wel/niet
in welke container mag.
Onderstaande materialen horen NIET bij de lege verpakkingen.
• Bouwzeil, campingzeil of partytenten en touw graag bij het restafval.
• Harde plastic voorwerpen zoals tuinmeubels, emmers, wasmanden en
tuinslangen kunnen in de bak harde kunststoffen op het milieupark.
• Medisch plastic afval, zoals infuusslangetjes, zakken met medicijnen of
injectienaalden kunnen ingeleverd worden bij de apotheek of op het
milieupark.
• Oud papier en karton gaat in de blauwe container of in de verzamelcontainer.
• Piepschuim graag bij het restafval of grote hoeveelheden kunnen apart
worden ingezameld op het milieupark.
Afval goed scheiden, is samen eruit halen wat erin zit! Meer informatie is
terug te vinden op uw persoonlijke digitale inzamelwijzer via
Sliedrecht.afvalinfo.nl

Van uw plastic, blik, en pak worden o.a.
fleecetruien, pannen en speeltoestelleng gemaakt.
Tandpastatubes, colablikjes en vlapakken horen ook bij het
plastic. Verpakkingen wel leeg, maar hoeven niet schoon.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

14 november 2018

Bonkelaarplein 7

Het huisvesten van gemeentelijke instanties

Brandveilig gebruik

14 november 2018

Zwaluwstraat 30

Het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

17 november 2018

Lekstraat 2

Het bouwen van een aanbouw aan de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

16 november 2018

Rivierdijk 20a

Samenvoegen van twee appartementen

Bouwen

16 november 2018

Stationsweg 118

Het aanleggen van een in-uitrit

In- en uitrit

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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

14 november 2018

Diverse locaties

Collecte Bartiméus Fonds:

14 t/m 19 oktober 2019

15 november 2018

P.A. de Genestetstraat 31

Oud & Nieuw feest voor leden

31 december 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

