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Inloopbijeenkomst Dijkvisie
Bent u benieuwd hoe de Rivierdijk er in de toekomst uit komt te zien? En wilt u meedenken over de definitieve
inrichting en het straatmeubilair? Dat kan tijdens de inloopavond Dijkvisie Rivierdijk. De deuren van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 staan op 20 juni tussen vijf uur ‘s middags tot zeven uur ‘s avonds voor u open.
Wij tonen daar het voorlopig ontwerp van de Dijkvisie ter plaatse van de Rivierdijk en lichten dat waar nodig toe.
Met dit project versterken we de samenhang van het hele dijklint van Sliedrecht (Kerkbuurt, Molendijk, Baanhoek
en Rivierdijk). Zo komen er 100 nieuwe lantaarnpalen van het type zoals die zijn toegepast op de Kerkbuurt. Op
verschillende plekken komen plantenbakken, hekken en bankjes.
We zijn heel benieuwd wat u van de plannen vindt. We verzamelen uw meningen en verwerken deze waar mogelijk in het definitief ontwerp.
Via deze link kunt u meer vinden over de Dijkvisie:
https://www.sliedrecht.nl/wonen-en-leefomgeving/plannen-en-projecten/dijkvisie-sliedrecht-2017-2027.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Social media-berichten van de week

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
Bram van Hemmen: Drukke dag in #mooiSliedrecht 👍.
Moest kiezen en er maar een braderiedagje van gemaakt
😉. Daardoor ook een dagje met veel ontmoeting en
gesprekken met bekenden en onbekenden. Blijf ik leuk
vinden, de veel kleurigheid van ons dorp 😉.  Achtereenvolgend bij Calvijnschool
de braderie van de Beth-El, op de Kerkbuurt en tot slot op de fiets naar de
Merwebolder voor de Bolderbraderie. Daar weer een mooie stapel stripboeken
gescoord 😜. Ondanks het natte weer en de veelheid aan braderieën overal
gezelligheid en drukte gezien 💪👍.

Instagram
Fotocammeraatj: #netherlands #bestofthenetherlands
#instanetherlands #thenetherlands #netherlandsphoto
#netherlandsphotographer #netherlandsphotography
#sliedrecht #mooisliedrecht #sliedrechtinbeeld #nikon
#nikonnl #nikoncamera #photography #flowers #flowerstagram
#flowersoftheday #flowersmakemehappy #flowersphotography #poppies #redpoppies
#poppiesfield #poppiesofinstagram #poppiesflowers #wildpoppies #naturelandscape
#natureview #naturephotography #landscapephoto #landscapephotographer

Verwijderen fietswrakken
Op de volgende locaties zijn in de week van 10 – 14 juni jl. een aantal
fietsen gelabeld:
- 13 fietsen bij station aan het Stationsplein
- 2 fietsen bij station Baanhoek
- 11 fietsen bij de Valkhof
- 7 fietsen bij de Havik
- 1 fiets bij de Nachtegaal flat
- 3 fietsen bij de Sperwerstraat
- 1 fiets bij de Reigerlaan
- 4 fietsen rond het Burgemeester Winklerplein
- 1 fiets bij de Rijnstraat
- 1 fiets bij de van Goghstraat

Verbindingsfunctionaris gezondheid en verslavingen

Rechtmatige eigenaren kunnen hun eigendom tot uiterlijk 28 juni 2019
weghalen.Na deze datum worden de fietsen verwijderd van de openbare
weg en 13 weken opgeslagen bij het Milieupark Sliedrecht.
Na 27 september 2019 worden de wrakken vernietigd.
Milieupark Gemeente Sliedrecht, Lelystraat 111, 3364 AH Sliedrecht,
telefoonnummer (0184) 495 937. Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 08.00 -16.00 uur. Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur

Sinds de zomer van 2018 is er in Sliedrecht een Verbindingsfunctionaris actief. De verbindingsfunctionaris
richt zich op jongeren en volwassenen waar (risico’s op) verslavingsproblemen aan de orde zijn. Zoals de
naam al zegt, legt de Verbindingsfunctionaris een verbinding tussen deze jongeren en volwassenen en organisaties die hen kunnen helpen. Denk hierbij aan het Sociaal team Sliedrecht, jongerenwerk en de politie.
De verbindingsfunctionaris gaat mee de straat op, zorgt voor concrete afspraken en is contactpersoon tussen de
betrokkenen, zijn/haar familie en de betrokken organisaties. Met de inzet van de Verbindingsfunctionaris werken
we aan een gezond en veilig Sliedrecht.
Meer informatie en contact
Wil je meer weten over de verbindingsfunctionaris of wil je met hem in contact komen?
Stuur een mail naar verbindingsfunctionaris@sliedrecht.nl.

Wegomleiding/wegafzetting
te Sliedrecht
In verband met festiviteiten tijdens het Baggerfestival is de
Havenstraat, Dr. Langeveldplein, Kerkstraat en een deel Merwestraat
afgesloten voor al het verkeer. Vanaf de rotonde StationswegRembrandtlaan blijft éénrichtingsverkeer mogelijk naar de Kerkbuurt,
Kerkstraat en Wilhelminastraat. Voor hulpdiensten is het mogelijk om
via de Oranjestraat, richting Wilhelminastraat of Kerkstraat te rijden
of omgekeerd. Deze afsluitingen gelden van vrijdag 28 juni 13.00 uur
t/m zondag 30 juni 02.00 uur.
Meer informatie over het Baggerfestival?
Kijk op www.baggerfestival.nl.

Voorkom wachten, maak een afspraak
Heeft u al plannen voor de zomervakantie? Is uw paspoort of
identiteitskaart nog geldig? Maak
anders tijdig een afspraak om een
nieuw reisdocument aan te vragen.
Tegen de zomervakantie is het
altijd extra druk in de Gemeentewinkel. Maak een afspraak en wij
helpen u op de afgesproken tijd.
Kijk op www.sliedrecht.nl voor
welke producten u nog meer een
afspraak kunt maken.

Hoe maakt u online een afspraak?
Dat gaat snel en gemakkelijk! U
gaat naar www.sliedrecht.nl, zoek
een product in het digitale loket
linksonder en vul het formulier in.
De afspraak is definitief als u een
bevestiging per e-mail ontvangt.

Ook voor het afhalen van uw
paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs kunt u een afspraak
maken. Wilt u telefonisch een
afspraak maken? Uw afspraak
verzetten of afzeggen? Bel ons via
telefoonnummer 14 0184.
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Buiten bezig in Sliedrecht

➊	Molendijk: afgesloten tussen de Geulstraat en L. van der Wielstraat t/m
21 juni en afgesloten tussen L. v. d. Wielstraat en de Kroonstraat vanaf
24 juni. Reden: het aanleggen van nieuwe leidingen voor gas, water
en elektra. Daarna nog diverse afsluitingen t/m 12 juli.
➋	Ouverture (het westelijk deel): verkeershinder voor gemotoriseerd
verkeer door aanleg kabels voor de nieuwe woningen t/m vrijdag
21 juni op werkdagen van 09.00 t/m 15.30 uur.
➌	Thorbeckelaan kruising met Simon Stevinstraat en De Savornin
Lohmanlaan: afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege aanleg
rotonde t/m half augustus.
➍	Dr. Kuyperstraat (Staatsliedenbuurt) tijdelijk afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer vanwege aanleg warmtenet tot en met 12 juli.
➎	Talmastraat (Staatsliedenbuurt): t/m 29 juni aanleg warmtenet,
doorgaand verkeer blijft mogelijk.
➏	Weresteijn-Noord: beperkt bereikbaar vanwege het ophogen van de
binnenpaden t/m augustus.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• grasmaaien
• heesters en hagen knippen en scheren
• overhangend groen snoeien
• machinaal onkruid bestrijden op verharding
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• schoffelen en wieden
• vegen met veegwagen
• watergeven nieuwe beplanting
• zwerfvuil verwijderen

Omgevingsvergunning
Rembrandtlaan 45 - 51 Sliedrecht
Het college van Sliedrecht maakt bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) juncto 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo een omgevingsvergunning
heeft verleend voor het oprichten van een medisch centrum aan de
Rembrandtlaan 45 - 51 te Sliedrecht.
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt voor een
periode van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11. Ook zijn de stukken te raadplegen via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl onder IMRO-code NL.IMRO.0610.
OVRembrandtlaan-3001.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze
hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot
het ontwerpbesluit niet tijdig een zienswijze hebben ingediend, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht een beroepsschrift indienen bij de
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam. Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend. De
termijn daarvoor is zes weken, nadat het besluit aan de desbetreffende
belanghebbende bekend is gemaakt (14 juni 2019).
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam
en het adres van de indiener, de datum van het beroepschrift, de gronden van het beroep en een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt
griffierecht geheven. Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bij spoed (als u van mening bent dat u een eventuele uitspraak in beroep
niet kunt afwachten) kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (adres en website zie
hierboven). Belangrijk is dat u dit alleen kunt doen als u ook een
beroepschrift heeft ingediend.

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

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:
‘t Hoen, D

31-01-1985

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, uitke-

08-05-2019
ringsinstanties, 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.

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 Parallelweg 3 Sliedrecht
Het college van Sliedrecht maakt bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) juncto 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo een omgevingsvergunning
heeft verleend voor het vergroten van een bedrijfsgebouw aan
Parallelweg 3 te Sliedrecht.
De omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken ligt voor een
periode van zes weken voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11. Ook zijn
de stukken te raadplegen via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder IMRO-code ‘NL.IMRO.0610.
pbParallelweg3-3001’.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen
het ontwerpbesluit, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij met
betrekking tot het ontwerpbesluit
niet tijdig een zienswijze hebben

ingediend, op grond van de
Algemene wet bestuursrecht een
beroepsschrift indienen bij de
Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
Het beroepschrift moet schriftelijk
worden ingediend. De termijn
daarvoor is zes weken, nadat het
besluit aan de desbetreffende
belanghebbende bekend is gemaakt (14 juni 2019).
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de
naam en het adres van de indiener,
de datum van het beroepschrift,
de gronden van het beroep en

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
Telefoon: (0184) 420 539
info@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Save the Date
Bewustwordingsbijeenkomst KVO Bedrijventerreinen
25 september 2019
van 18.00-22.00 uur
Op gastlocatie van DGS Arbo Sportlaan 101, Sliedrecht.
Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij uw accountmanager
bedrijven via E.smit@sliedrecht.nl. Meer info over het KVO:
www.sliedrecht.nl/sliedrecht-onderneemt/keurmerk-veilig-ondernemen.

een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt griffierecht
geheven. Er kan ook digitaal
beroep worden ingesteld bij
genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
Bij spoed (als u van mening bent
dat u een eventuele uitspraak in
beroep niet kunt afwachten) kunt
u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam
(adres en website zie hierboven).
Belangrijk is dat u dit alleen kunt
doen als u ook een beroepschrift
heeft ingediend.
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

11 juni 2019

Benedenveer 14

Het plaatsen van een schuur met overkapping

Bouwen

13 juni 2019

Veerstoep 22

Het verbouwen van de woning

Bouwen

17 juni 2019

- Piet Heinstraat 2 t/m 22
-A
 dmiraal de Ruijterstraat 57 t/m 83
-H
 ugo de Grootstraat 86 t/m 96

Verduurzaming van een gemeentelijke monument:

Handelingen met gevolgen voor
beschermde monumenten

17 juni 2019

Kerkbuurt 14a

Het kappen van een boom

Kappen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

14 juni 2019

Landinistraat 2 t/m 72

Het gewijzigd bouwen van het appartementengebouw (36 appartementen)

Bouwen/ Strijdig gebruik bestemmingsplan

14 juni 2019

Touwbaan 20a t/m 20e & 22a
t/m 22e, Zeeldraaier 19a t/m
19e en 20a t/m 20e.

Het bouwen van twee nieuwe woongebouwen voor ASVZ

Bouwen

14 juni 2019

Zeeldraaier

Het kappen van 11 bomen. Er is een herplantplicht van 12 bomen opgelegd

Kappen

14 juni 2019

Prinsenweer 20

Het bouwen van een schuur met overkapping

Bouwen

14 juni 2019

Prof. Snelliusweg 61

Het bouwen van een berging

Bouwen/Strijdig gebruik
bestemmingsplan

14 juni 2019

Sopraanweg 9

Het realiseren van een bedrijfsgebouw met kantoor

Bouwen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

14 juni 2019

IJsbaan 4

Het realiseren van een overkapping op het voorerf

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.
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 kappen van een boom aan de zuidzijde van de woning, Albrechtplein 43

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

11 juni 2019

Lijsterweg 60

Opening winterwerk

21 september 2019

11 juni 2019

Sportlaan 1

Barbecue

16 juli 2019

31 mei 2019

Landgraafstraat 6

Gedoogbeschikking coffeeshop

-

13 juni 2019

Benedenveer 3

Tentenkamp 2019

5 & 6 juli 2019

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

12 juni 2019

Sportlaan 1

Slam FM feest

15 juni 2019

12 juni 2019

Kerkbuurt

Zomerbraderie

15 juni 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

