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Hoe gaat het met u?
Heeft u een chronische ziekte of beperking? Ervaart u belemmeringen
nu u ouder wordt? Zorgt u voor iemand in uw omgeving als mantelzorger? Of denkt u om een andere reden na over een gezonde leefstijl? De
gemeente Sliedrecht is benieuwd hoe het met u gaat. Breng uw eigen
situatie in beeld en vul twee keer per jaar de online vragenlijst van
Mijnkwaliteitvanleven.nl in.
Door de veranderingen in de
zorg zijn wij als gemeente
Sliedrecht verantwoordelijk voor
de ondersteuning en dienstverlening aan een grotere groep
inwoners. Welke impact hebben
de veranderingen in de zorg op uw
leven? Als wij dit weten, kunnen
we onze nieuwe rol en taken beter
uitvoeren. Mijnkwaliteitvanleven.nl
helpt ons daarbij.
Hoe werkt
Mijnkwaliteitvanleven.nl?
Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor
mensen met een chronische ziekte
of beperking, mensen die door
het ouder worden belemmeringen
ervaren en hun mantelzorgers.

Ook mensen die om andere redenen nadenken over een gezonde
leefstijl kunnen de vragenlijst
gebruiken om hun situatie in beeld
te brengen.
Met de online vragenlijst brengt
u twee keer per jaar uw eigen
situatie in beeld. De vragen gaan
over uw persoonlijke situatie, uw
mogelijkheden en beperkingen,
hoe u uw gezondheid ervaart en
hoe u de zorg en leefomgeving
waardeert. Zo nodig kunt u iemand
vragen u te helpen bij het invullen
van de vragenlijst.
Mijn Kwaliteitsmeter
Na het invullen van de vragenlijst

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

ontvangt u uw persoonlijke overzicht - Mijn Kwaliteitsmeter - met
daarin de informatie wat voor u
belangrijk is. Dit overzicht geeft
houvast op momenten dat het
niet altijd eenvoudig is om te verwoorden waar het echt om draait.
Zo bent u goed voorbereid om in
gesprek te gaan met uw familie,
zorgverlener of de gemeente.

Grootschalig onderzoek
Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, doet u
ook mee aan een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren.
De anonieme resultaten worden
onder de aandacht gebracht bij
beleidsmakers, gemeenten en
zorgorganisaties.
Zo krijgen we als gemeente in

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Social media-berichten van de week
Instagram
Bram van Hemmen:
En morgen is #mooiSliedrecht
weer schoon en opgeruimd.
De mannen van de
buitendienst zijn kanjers
👍💪🔝

Instagram
Peter_uit_dordt: Today we did
a #dredging demo with our
#beaver50 #dredger in #sliedrecht
at the @baggerfestival #baggerfestival #baggerfestival2019 #dredging #beaverdredger
#beaverdredgers #ihcbeaver #royalihc #thetechnologyinnovator #netherlands #bluesky #ship #mooisliedrecht

Sloten met kroos krijgen
schoonmaakbeurt
Maandag 1 juli is begonnen met het schoonmaken van sloten met
kroos. Dat gebeurt op een aantal plaatsen. We beginnen bij De Boog
en later volgen ook de Thorbeckelaan-Thyssesingel en de
Prickwaert-Weresteijn.
Sliedrecht heeft elk jaar weer te maken met de groei van kroos. Dat is
slecht voor de waterkwaliteit. Door het kroos krijgt het water minder
zuurstof. Dit creëert een slechte leefomgeving voor diverse planten en
dieren. Elk jaar haalt een aannemer het kroos met een speciale boot en
een drijvend scherm weg.
De gemeente kijkt ieder jaar met het waterschap welke maatregelen
nodig zijn om de kwaliteit van het water op een aanvaardbaar niveau te
houden.

beeld hoe het met onze inwoners
gaat.
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een
initiatief van Patiëntenfederatie
Nederland in samenwerking met
Mantelzorg Nederland, Per Saldo,
Zorgbelang Nederland, KBOPCOB, NOOM en Ieder(in).

Instagram
Bram van Hemmen: En aan deze
mannen hebben we #baggerfestival2019 voornamelijk te danken;
het bestuur van st Baggerfestival.
Veel, heel veel werk en verantwoordelijkheid voor het plezier
van #mooiSliedrecht. Mannen bedankt en een heel groot
compliment.👏💪👍 Zeker ook voor alle vrijwilligers, sponsors, deelnemers, agenten, beveiligers, cateraars, scholen,
bodes, etc 💐.  En natuurlijk aan alle inwoners van #mooiSliedrecht, zonder gedoe hebben we er samen een mooi festival
van gemaakt. Dank daarvoor 💪👍🔝 Op naar 2021 😉

Afstudeerproject natuurspeeltuin geslaagd
De afgelopen week hebben Watermanagement studenten van het Wellantcollege in Dordrecht werkzaamheden uitgevoerd in de natuurspeeltuin “In de Weer” in Sliedrecht.
Voor Rik, Coen en Jorg was dit hun
MBO niveau 4 afstudeerproject.
Zij hebben elk op hun eigen vakgebied een plan gemaakt om de
gebruikswaarde, de waterkwaliteit
en de natuurwaarde in de natuurspeeltuin te verbeteren. Voor de
uitvoering hebben ze hierbij hulp
gekregen van leerlingen van praktijkschool de Sprong uit Sliedrecht.
De gemeente Sliedrecht zorgde
voor de materialen.
De leerlingen haalden onder
andere veel vuil uit het water,
ze maakten het water dieper en
zorgden ervoor dat het water beter
doorstroomt. Ook schilderden ze
de banken en repareerden picknicktafels. De stapelmuren voor
insecten zijn weer opgeknapt en
de paden hersteld.
Er wordt nog een nieuw naambord
voor de natuurspeeltuin gemaakt.
De studenten hebben een voorziening bedacht om kroos en afval
in het water tegen te houden, dit
werken ze nog verder uit en we
gaan testen of deze oplossing in
de natuurspeeltuin goed werkt.
We zijn heel blij met de inzet
van de studenten en leerlingen
in de natuurspeeltuin, het is een
geslaagd afstudeerproject. Het resultaat mag er zijn: de natuurspeeltuin “In de Weer” is wat onderhoud
betreft weer helemaal op orde.
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Oproep aanhanger

Buiten bezig in Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht roept de
eigenaar op van een aanhanger
zonder kenteken, die al geruime
tijd geparkeerd staat aan de
Beyerinckstraat te Sliedrecht.
De eigenaar van dit voertuig dient
zich binnen twee weken na het verschijnen van dit bericht te melden
bij het cluster Vergunningverlening
Toezicht en Handhaving van de
gemeente aan de Industrieweg 11.

➊	Middenveer: aanleg parkeervakken en herinrichting westelijk deel van
de wijk, t/m september
➋	Molendijk: gedeelte tussen de Kroonstraat en Molendijk 103 (inrit IHC)
afgesloten 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 	Weresteijn-Noord: deels afgesloten vanwege herstraten t/m 31 juli.
Omleiding via Prickwaert.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• openbare verlichting vervangen
• grasmaaien
• kroos verwijderen
• 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

Zonder melding binnen deze
periode zal de aanhanger worden
verwijderd.
Op grond van artikel 5:30 Awb
kan, afhankelijk van de staat, de
aanhanger 13 weken worden
opgeslagen, dan wel onmiddellijk
worden verkocht of vernietigd.
De aanhanger valt onder “Kampeermiddelen e.a.”, waarvoor het
verboden is deze op of aan de

openbare weg te parkeren, zoals
gesteld in de A.P.V. (Algemene

Plaatselijke Verordening) artikel
5:6.

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.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 juni 2019

Parallelweg 3

Het aanpassen van de gevel aan gebouw A

Bouwen

26 juni 2019

Vogelenzang 31

Het aanleggen van een in/uitrit

Uitrit aanleggen of veranderen

27 juni 2019

Kerkbuurt 33-35

Het realiseren van een winkelruimte

Brandveilig gebruik

28 juni 2019

Jacob Catsstraat 24-54

Het renoveren van woningen

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

28 juni 2019

Gershwineiland 1 t/m 27 &
2 t/m 12 en Bernsteineiland
1 t/m 11 & 2 t/m 34

Het realiseren van 43 woningen

Bouwen/ Strijdig gebruik
bestemmingsplan

28 juni 2019

Monteverdistraat 27

Het plaatsen van een berging en overkapping aan de voorzijde van de woning

Bouwen/ Strijdig gebruik
bestemmingsplan

28 juni 2019

Monteverdistraat 3

Het realiseren van een overkapping op het voorerf

Bouwen/ Strijdig gebruik
bestemmingsplan

28 juni 2019

Lekstraat 101

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Bouwen

28 juni 2019

Februariplantsoen 6

Het kappen van drie bomen Er is een herplantplicht van één boom opgelegd

Kappen

28 juni 2019

Kerkbuurt 113a t/m 113d
(appartementen) en 115 a en b
(winkels)

Het realiseren van vier appartementen en twee winkels in het bestaande pand

Bouwen/ Strijdig gebruik
bestemmingsplan

28 juni 2019

Marisstraat 2

Realiseren van een in- en uitrit en kappen van acht bomen.
Er is een herplantplicht van zes bomen opgelegd

Kappen/Uitrit aanleggen of
veranderen

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

27 juni 2019

Rietzangerstraat

Burendag

31 augustus 2019

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

28 juni 2019

Grasveld t.o. Burg. Winklerplein 2a

Groot terras/ vakantieborrel

5 t/m 6 juli 2019

28 juni 2019

Kerkbuurt 125a

Exploitatievergunning

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

