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Koel in de zomer, warm in de winter

Doe mee met de actie spouwmuurisolatie!
Goede isolatie zorgt voor een prettig en comfortabel huis dat koel is
in de zomer en warm in de winter. Daarom organiseert de gemeente
samen met het Regionaal Energieloket een actie om het isoleren van
uw muren goedkoper en makkelijk te maken.
Waarom meedoen aan deze
actie?
Met spouwmuurisolatie verlaagt
u uw energierekening. De kosten
zijn relatief laag en de terugverdientijd is kort. Daarnaast verbetert
u uw wooncomfort en is het beter
voor het klimaat. Isoleren via de
actie van het Regionaal Energieloket levert uw gemak en kostenvoordeel op. U profiteert van een
hoogwaardig product tegen een
scherpe prijs. De isolatiebedrijven
die deelnemen aan deze actie zijn
gecertificeerde isolatiespecialisten
uit de regio.
Is mijn woning geschikt?
Op www.RegionaalEnergieloket.
nl/Sliedrecht vindt u een checklist
om te zien of spouwmuurisolatie
geschikt is voor uw woning. Hier
kunt u ook het informatiepakket
downloaden en een prijsoverzicht.

Hoe kan ik meedoen?
1) Inschrijven: u kunt zich vrijblijvend inschrijven voor de actie
Spouwmuurisolatie via www.RegionaalEnergieloket.nl/Sliedrecht.
2) Inplannen woningopname: het
isolatiebedrijf neemt contact met
u op om een afspraak te plannen
voor een adviesgesprek.
3) Offerte ontvangen: na uw
adviesgesprek ontvangt u een
persoonlijke offerte voor de isolatiemaatregelen.
4) Beslissen: u besluit zelf of u
mee wilt doen met de actie.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het
Regionaal Energieloket via
vragen@regionaalenergieloket.nl
of via (088) 525 4110.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Social media-berichten van de week
Twitter
Samen voor Sliedrecht: Vandaag besproken of we
iets kunnen doen in #Sliedrecht Aangezien we geen
watertapplaatsen hebben van @Oasendrinkwater gaan
we kijken of we met de komende hitte verfrissingen uit
gaan delen voor ouderen, buiten werkende mensen en
buitenspelende kinderen... Blijf ons volgen!

Woont u in Sliedrecht-Oost?
De wijk Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in de gemeente Sliedrecht waar we met inwoners een aardgasvrije toekomst willen verkennen. De gemeente Sliedrecht, woningcorporatie Tablis Wonen, duurzaam
energie- en afvalbedrijf HVC, netbeheerder Stedin en het Regionaal Energieloket trekken hierin samen
met inwoners op. In de komende maanden maken we daar samen stappen. Ook duurzame maatregelen
horen daarbij.
Voor inwoners van de wijk Sliedrecht-Oost is meedoen met de actie spouwmuurisolatie een mooie eerste
stap naar het verduurzamen van de woning. Als u als inwoner van Sliedrecht-Oost wilt weten of deelname
aan deze actie voor u zinvol is, mail dan naar duurzaamwonen@sliedrecht.nl.
Meer weten over de plannen in Sliedrecht-Oost? Kijk op www.sliedrecht.nl/warmtenet

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram
Twitter
Jelle den Toom: Net gespot op de Rembrandtlaan
in #Sliedrecht. Het kunstwerk ‘Bouwvakker’ heeft
zo te zien ook wel zin in een frisse duik
#zomersetemperaturen #hitte #zwemband
#standbeeld #humor

Nieuwe ontwerpen voor speelplekken in drie buurten

Schommelen, glijden of toch liever wipwappen?
19 juni konden kinderen opgeven hoe ze het liefst spelen op de speelplekken in de Beyerinckstraat,
Alewijnsweer of de Berkenhof. De middag was druk bezocht. De kinderen konden aangeven hoe zij het liefst
spelen. Daarnaast hebben de kinderen hun favoriete speelplek getekend. Met hun wensen maakt de gemeente
nu nieuwe ontwerpen voor de speelplekken. De wensen kunnen tot vrijdag 12 juli ook via
speelplekken@sliedrecht.nl of via (0184) 495 933 worden doorgegeven.

Overhangend groen, daar kunnen
we samen iets aan doen
Bomen, hagen en struiken kunnen zo sterk groeien dat ze over
voetpaden en wegen gaan hangen. Dit kan hinder opleveren voor
voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers en auto’s. Groen dat over het
trottoir of de weg hangt veroorzaakt veel ongemak en brengt soms
zelfs de verkeersveiligheid in gevaar, als mensen moeten uitwijken. De
laatste weken is onze buitendienst daarom druk met het verwijderen
van overhangend groen. Als u desondanks toch een situatie tegenkomt
die u hinderlijk of onveilig vindt, laat het ons alstublieft weten via het
Meldpunt Openbare Ruimte.
Dit is ook een prima moment om overhangend groen uit uw eigen tuin
weg te knippen. We willen u vragen om uw tuin ook eens vanaf de
openbare weg te bekijken en te snoeien als dat nodig is. U kunt uw afval
kwijt in de groencontainer, en als het niet past dan kunt u het naar de
milieustraat brengen. Dan zorgen we samen voor een prettig en veilig
dorp voor iedereen!
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Buiten bezig in Sliedrecht

➊	Havenstraat, Kerkstraat, Dr. Langeveldplein en deel van de
Merwestraat: (naast de haven): Afgesloten vanwege het Baggerfestival
van vrijdagmiddag 28 juni t/m zondagnacht 30 juni
➋	Molendijk: gedeelte tussen L. v. d. Wielstraat en de Kroonstraat
afgesloten t/m 30 juni en gedeelte tussen de Kroonstraat en Molendijk
103 (inrit IHC) afgesloten van 1 t/m 12 juli. Reden: het aanleggen van
nieuwe leidingen voor gas, water en elektra.
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: gedeelte voor nr 108 afgesloten vanwege
herstraten vanaf 1 juli. Omleiding via Prickwaert.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• openbare verlichting vervangen
• 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

Herstart ontwikkeling
Watertorenterrein

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:
Aktar, I
Canales Mesa, R
Grotestam, F

12-11-1984
08-06-1972
12-03-1983

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		
: 2019
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,

13-05-2019
02-05-2019
23-05-2019

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.

1

e
2019

Woensdag 19 juni was de eerste Sliedrechtse Zorgroute. Bijna 400
leerlingen gingen bij lokale bedrijven langs om kennis te maken met
de zorg. De kinderen kregen bij de bedrijven een rondleiding, een
kijkje achter de schermen en mochten een activiteit doen, zoals
bijvoorbeeld bakken of ehbo. Alle collegeleden namen ook deel aan
de Zorgroute. Uit alle hoeken klonken positieve geluiden over de
eerste Sliedrechtse Zorgroute.

De ontwikkeling van het Watertorenterrein aan de Rivierdijk in
Sliedrecht wordt opnieuw opgestart. De gemeente Sliedrecht en de
ontwikkelaar van het terrein, Watertoren NV, hebben afgesproken dat
de ontwikkelaar na de zomer start met een participatieproces om te
komen tot een nieuwe invulling van het braakliggende terrein.
Al sinds 2001 is vastgelegd dat er rondom de watertoren woningbouw
gaat komen. Na jaren van stilstand wordt het planproces weer opgepakt.
Ter voorbereiding op het participatieproces, dat de ontwikkelaar na de
zomer zal starten, worden kennismakingsgesprekken met aanwonenden
georganiseerd. Zij worden hierover per brief geïnformeerd.

Informatieavond en workshop
over herinrichting Middenveer
1 juli gaat Verheij Infra BV aan de slag
met de herinrichting van het Middenveer. Voor de bewoners van de wijk
houdt de aannemer een informatieavond op donderdag 27 juni tussen
18:00 en 20:00 uur. Locatie is het
Griendencollege aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan 109 te Sliedrecht. Het uitvoeringsteam van Verheij stelt
zich voor en er is een toelichting op de werkzaamheden. De kinderen van
de wijk zijn op woensdag 3 juli welkom bij een workshop ‘Zie jij mij? Dan
zie ik jou!’. De workshop begint om 14:00 uur aan de Erasmusplaats en
duurt een uur. Tijdens de workshop informeert Verheij de kinderen over
de veiligheid in de wijk tijdens de werkzaamheden.

Gemeente Sliedrecht bedankt de bedrijven 12 Fly, ASVZ, Bonflex, Bonkelaarshuis, Hof van Sliedrecht,
De Lelie Zorgroep, Eigenwijs Kinderopvang, Gewichtsconsulente Erna Dijkstra, Gezondheidspraktijk
Anneloes, Hoorstudio Strating, Optisport Sliedrecht, Orthomoleculair voedingstherapeut Hetty
Advokaat, Participe, PhilaFeest, Philadelphia locatie Reigerstraat, Protoworkz Electronics Development,
Rivas (Locatie Waerthove), Sportcentrum Alblasserwaard, Samenwerkende apotheken Sliedrecht,
Schrijf je Wijs, Sociale moestuin Sliedrecht, SOJS, United by Music, Verklizan, Verloskundigenpraktijk
Sliedrecht, Stichting Waardeburgh, Yulius en Zeno Zorg.

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.

groot s!
succe
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Zomerstop Financieel Café
Wilt u hulp bij het ordenen van uw papieren, heeft u vragen over geld,
vindt u het lastig om een formulier in te vullen? Kom dan naar het
Financieel Café.
Elke donderdagavond is er een inloopspreekuur van 19.00 - 20.00 uur in
de Bibliotheek aan de Scheldelaan 1 in Sliedrecht. Een afspraak maken is
niet nodig!
In de maanden juli en augustus is er geen Financieel Café. U kunt dan
met uw vragen terecht bij het Bureau Sociaal Raadslieden.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar Het Bonkelaarhuis:
(0184) 420 539. Op donderdagavond 27 juni is er nog wel een Financieel
Café. U bent van harte welkom!
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Wijziging Beleidsregels Participatiewet/
Beleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden
Het Drechtstedenbestuur heeft
in de vergadering van 13 juni
2019 de wijziging van een aantal
beleidsregels vastgesteld.
De beleidsregels Participatiewet
Drechtsteden treden per 1 juli 2019
in werking, evenals de beleidsregels Re-integratie niet-uitkeringsgerechtigden. De voorgaande
versies van deze beleidsregels

komen hiermee per 1 juli 2019 te
vervallen. Bij de beleidsregels
Participatiewet gaat het om een
wijziging in de reiskostenregelingen van de Sociale Dienst
Drechtsteden, waarmee het beleid
in lijn met de huidige uitvoeringspraktijk is gebracht. Aangezien er
in de beleidsregels Re-integratie
niet-uitkeringsgerechtigden wordt
verwezen naar de beleidsregels

Participatiewet Drechtsteden, is in
eerstgenoemde beleidsregels een
kleine technische wijziging doorgevoerd, waarmee de verwijzing
weer kloppend is gemaakt.
Wilt u de beleidsregels inzien, kijk
dan op de website van de Sociale
Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Kennisgeving beschikking van rechtswege
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure

Onderzoek behoefte aan cultuur
Wat vindt u van het cultureel aanbod? Waar heeft
u het meest behoefte aan? U kunt nu uw mening
geven via een enquête. Het onderzoek is startpunt
voor het Cultuurbeleid dat de gemeente Dordrecht
in de tweede helft van 2019 opstelt. Het onderzoek
gaat over culturele voorzieningen en evenementen
die voor alle bewoners van de gehele regio
interessant kunnen zijn.
Iedereen kan nu mee doen! Geef aan wat u het meest waardeert of
mist!
Daarom kunnen alle bewoners van de gemeenten Alblasserdam,
Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht aan het onderzoek meedoen. Iedereen kan tot
en met de zomervakantie de vragenlijst Behoefte aan cultuur invullen via
de website: https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/vragenlijsten
U kunt ook de QR-code gebruiken. Wij danken alle invullers voor hun
medewerking!

Burgemeester en wethouders van
Sliedrecht maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben besloten een omgevingsvergunning aan Cérela Netherlands
B.V. te verlenen.
Op 4 maart 2019 is er een aanvraag om vergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht ontvangen. De
aanvraag gaat over de inrichting
van Cérélia Netherlands B.V.
gelegen aan de Baanhoek 186 te
Sliedrecht. De aangevraagde verandering betreft het realiseren van
een nieuwe productielijn (lijn 6) die
de bestaande productielijnen 4 en
5 vervangt bij uitval vanwege onderhoud en/of schoonmaakwerkzaamheden. Een verandering van
de vergunde productiecapaciteit is
niet aangevraagd.

Beschikking
Vanwege het verstrijken van de
beslistermijn is de vergunning van
rechtswege verleend.
Aangezien de beschikking van
rechtswege tot stand is gekomen
heeft er geen inhoudelijke afweging plaatsgevonden over de aanvraag en zijn geen voorschriften
verbonden aan de vergunning.
Bezwaar
Tegen de beschikking kan door
belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij het college
van Burgemeester en wethouders
van Sliedrecht, Postbus 16, 3360
AA Sliedrecht. Op grond van
artikel 6:7 van de Awb bedraagt
de termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift zes weken. De
termijn vangt, ingevolge artikel 6:8,
eerste lid van de Awb, aan met

ingang van de dag na die waarop
het besluit aan de aanvrager is
toegezonden.
De beschikking treedt op grond
van artikel 6.1, vierde lid, van
de Wet Algemene bepalingen
Omgevingsrecht in werking op
het moment dat de termijn voor
het indienen van een bezwaar is
verstreken of, indien bezwaar is
gemaakt op het moment dat op
het bezwaar is beslist.
De vergunninghouder kan de
Voorzieningenrechter verzoeken
de opschorting van de inwerkintreding op te heffen. Het verzoek
dient te worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

18 juni 2019

Beyerinckstraat t.h.v nr 10
Leeghwaterstraat in groenvoorziening
Beversweer t.h.v. nr 3
Tolsteeg in groenvoorziening
Deltalaan t.h.v. nr 200
Weresteijn t.h.v. nr 74
Kerkbuurt t.h.v 256
Burg. Feitsmapark in groenvoorziening
De Wiel t.h.v nr 2-56
Poelenstoep t.h.v nr 15
Havenstraat t.h.v nr 18
Hoepel t.h.v nr 36
Wilgenhof t.h.v nr 6
Kerkbuurt t.h.v nr 19a

Het kappen van 16 bomen
- 3 elsen
- 2 wilgen
- 1 meelbes
- 1 esdoorn
- 1 kastanje
- 1 levensboom
- 1 venijnboom
- 2 essen
- 2 sierkersen
- 1 cypres
- 1 eik
Reden kap: Onderhoud gemeentelijke bomen (bomen zijn dood/matige
conditie of te groot voor standplaats). Er worden 16 bomen herplant.

Kappen

19 juni 2019

Vogelenzang 10

Het verhogen van de garage

Bouwen

19 juni 2019

Blankenstraat 4

Verbouwen pand

Bouwen

19 juni 2019

Blankenstraat 4

Brandveilig gebruiken van het pand

Brandveilig gebruik

20 juni 2019

Rembrandtlaan 45-51

Het kappen van 2 bomen

Kappen

23 juni 2019

Baanhoek 34C

Het omzetten van een zelfstandig naar onzelfstandige woonruimte

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

21 juni 2019

Albrechtplein 43

Het kappen van een boom. Er is een herplantplicht opgelegd

kappen

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 realiseren van 43 woningen , + Gershwineiland 1 t/m 27 & 2 t/m 12 (Baanhoek West – De Eilanden) en Bernsteineiland 1 t/m 11 & 2 t/m 34
Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Het plaatsen van een schuur met overkapping, Benedenveer 14

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

3 juni 2019

Rembrandtlaan 5

Wijzigen leidinggevende

20 juni 2019

Kerkbuurt 101

Opening nieuwbouw Sliedrechts Museum

6 juli 2019

20 juni 2019

Valkhof (park)

Buurtfeest

24 augustus 2019

21 juni 2019

Kerkbuurt 32

Exploitatievergunning

21 juni 2019

Oude Uitbreiding

Winterfair "Out of the Door"

22 november 2019

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 juni 2019

Diverse locaties

Baggerfestival

27 t/m 29 juni 2019

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Activiteit

20 juni 2019

Reigerlaan

Buurtbarbecue

29 juni 2019

20 juni 2019

Busonisingel

Buurtfeest

21 september 2019

24 juni 2019

Dr. Langeveldplein

Oecumenische kerkdienst

30 juni 2019

Datum activiteit

Drank & Horeca vergunning
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

21 juni 2019

Kerkbuurt 32

Het uitoefenen van een horecabedrijf

Verleende vergunningen/ontheffing
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

24 juni 2019

Dr. Langeveldplein en van den
Houte Willemsplein

Drank en horeca ontheffing

28 en 29 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

