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Koninklijke Onderscheiding voor
de heer L.L. Pijl
Burgemeester Bram van Hemmen heeft op vrijdag 5 juli in de raadzaal
van het Sliedrechts Museum een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt
aan de heer L.L. Pijl. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. De heer Pijl ontving zijn Koninklijke Onderscheiding na afloop
van de officiële heropening van het Sliedrechts Museum.
De heer Pijl heeft de afgelopen 27 jaar veel betekend voor het
Sliedrechts Museum. Hij was van 1992 tot 1996 penningmeester van de
Stichting Sliedrechts Museum. Sinds 1996 tot op heden is hij penningmeester van de Stichting Vrienden van het Sliedrechts Museum.
Ook op andere gebieden heeft de heer Pijl zich verdienstelijk gemaakt
voor Sliedrecht. Hij was van 1990 tot 1995 penningmeester van de
Stichting Theater De Bonkelaar te Sliedrecht. Van 1992 tot 2001 was hij
penningmeester van de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen.
Daarnaast was hij van 1993 tot 2014 penningmeester van de Sociëteit
Ken U Zelven.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
Bram van Hemmen: Vanmiddag opening van het vernieuwde Sliedrechts
Museum en de tijdlijn van 1000 jaar #mooiSliedrecht. De opening met een
schaar natuurlijk, maar wat voor een: een schaar van een oude kledingmaker uit ons dorp. Beetje aan
de botte kant, dat wel 😉.  Een nieuw Huis van Verhalen heb ik het genoemd. En nieuw is het zeker,
met spannende nieuwe glazen vloerdelen, waar maar weinig mensen over heen durven. Of een
prachtige plek voor een glas in lood scherm dat gemaakt is door Ton Berg. Ooit hing het in een
hoofdkantoor van een verzekeraar in Sliedrecht. Na noest speurwerk teruggevonden in een kelder
💪😉 Een aanrader #mooiSliedrecht kan hier trots op zijn 👍

Twitter
Piet Vat: De kamer van de
burgemeester in vervlogen tijden
met eigentijdse figuranten in
#MooiSliedrecht

Social media-berichten van de week

Zaterdag Open
imkerij dag
Natuur- en Milieu Educatiecentrum ‘De Hooizolder’ doet op zaterdag
13 juli van 11.00 tot 16.00 uur mee aan de landelijke open imkerij dag.
Deze dag staat in het teken van de bijen en insecten.
Ruiken en proeven
Het leslokaal is ingericht met allerlei imkermaterialen en er is een doorlopende diaserie over bijen en insecten. Je kunt kiezen uit verschillende
activiteiten zoals een insecten hotel timmeren, zaad bommetjes maken,
lippenbalsem maken of een imker pak aantrekken, en als je durft kun je
een kijkje nemen in een bijenvolk. Natuurlijk kun je ook bijenproducten
zien, voelen, ruiken en proeven. De imker van ‘De Hooizolder’ en andere
vrijwilligers van gemeente Sliedrecht staan je graag te woord.

Heeft u ze al gezien?
Twee nieuwe bloemrijke bermen
De eerste resultaten van de dit jaar ingezaaide bloemenmengsels zijn zichtbaar langs de Ouverture
(Baanhoek-West) en de Kubus (Noord-Oost Kwadrant).

Bloemetjes en nog veel meer
Het is algemeen bekend dat het niet goed gaat met de insecten. Een
van de oorzaken is dat veel tuinen zijn ingericht met harde materialen.
Met een paar kleine wijzigingen kun je je tuin aantrekkelijker maken voor
bijen, hommels en andere insecten. We geven je graag tips.
Welkom
Altijd al iets meer over bijen en insecten willen weten? Kom dan op
zaterdag 13 juli naar: NME ‘De Hooizolder’, Burgemeester Feitsmapark 1,
3362 BZ Sliedrecht. We zijn open van 11.00 tot 16.00 uur.
Kleur het etiket mooi in, knip het uit en kom even aan op 13 juli bij het
NME en wie weet, krijg je iets lekkers...

Zomerbloemen
Honing
‘De Hooizolder’

✁

✁

De gemeente Sliedrecht heeft hier om de biodiversiteit te vergroten wilde bloemenmengsels gezaaid. Op dit
moment bloeien de eerste wilde bloemen en zijn er veel bijen en vlinders zichtbaar op deze bloemstroken. In
de loop van het seizoen komen de hogere soorten in bloei. Bij geschikt weer zullen deze tot in oktober blijven
bloeien.
Deze bloemenmengsels helpen wilde bijen en vlinders bij het vinden van nectar (voedsel) en plekken om eitjes
af te zetten. Hierdoor dragen ze bij aan het vergroten van biodiversiteit in het stedelijk gebied.
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Enquête Parallelweg

Buiten bezig in Sliedrecht

De huidige Parallelweg is een
belangrijke verkeersader voor
het hele dorp Sliedrecht. Groot
onderhoud aan de Parallelweg is
nodig om de hoeveelheid verkeer
nu en in de toekomst goed te
kunnen verwerken.

➊	Burgemeester Feitsmapark: bij NME centrum de Hooizolder: open
imkerijdag op zaterdag 13 juli.
➋	Middenveer: aanleg parkeervakken en herinrichting westelijk deel van
de wijk, t/m september.
➌	Molendijk: in gedeeltes afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege
het aanleggen van nieuwe leidingen voor gas, water en elektra t/m
eind 2019.
➍	Thorbeckelaan kruising met Simon Stevinstraat en De Savornin Lohmanlaan: afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege aanleg rotonde
t/m half augustus.
➎	Weresteijn-Noord: deels afgesloten vanwege herstraten t/m 31 juli.
Omleiding via Prickwaert.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• eikenprocessierups verwijderen
• openbare verlichting vervangen
• grasmaaien
• kroos verwijderen
• heesters en hagen knippen en scheren
• machinaal onkruid bestrijden op verharding
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• schoffelen en wieden
• vegen met veegwagen
• watergeven nieuwe beplanting
• zwerfvuil verwijderen

Hierbij kijkt de gemeente
Sliedrecht ook gelijk naar het
verhogen van de capaciteiten.
De gemeente wil graag van alle
ondernemers uit de Nijverwaard,
als dagelijks gebruikers van de
Parallelweg, horen wat er speelt
op de Parallelweg en welke
wensen ondernemers hebben.
De uitkomsten van deze enquête
gebruikt de gemeente voor het
maken van een schetsontwerp
voor de herinrichting van de
Parallelweg.
De inrichting van de Parallelweg
hangt uiteraard ook samen met
hoe de Nijverwaard zich in de
toekomst verder ontwikkelt als
bedrijventerrein en
woonboulevard. Naast uw wensen
voor alleen de Parallelweg is de
gemeente dus ook benieuwd naar
wat er speelt op de Nijverwaard en
wat uw wensen voor de

Enquête groot onderhoud
Parallelweg

Nijverwaard zijn. De gemeente
zal deze uitkomsten ook benutten
voor planvorming gericht op
versterking van de woonboulevard
en het bedrijventerrein.

Voor in de bekendmakingen:
Kijk op www.sliedrecht.nl/
sliedrecht-onderneemt om de
enquête in te vullen.

Geen spoedaanvraag reisdocument
Op donderdag 18 juli en vrijdag 19 juli is het niet mogelijk om een spoedaanvraag te doen.
We krijgen die dagen een update van het aanvraagstation reisdocumenten.

Wet Milieubeheer
Op 26 april 2019 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het oprichten van een
garagebedrijf gelegen aan de Molendijk 122 te Sliedrecht. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-19-352326.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de
aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter
heeft.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

28 juni 2019

Burg.Ypeijstraat 9

Het vergroten van de dakkapel aan de achtergevel

Bouwen

3 juli 2019

Parallelweg 6a

Het plaatsen van een beschoeiing

Bouwen

3 juli 2019

Stobbe 22

Het plaatsen van een blokhut en een erfafscheiding

Bouwen

4 juli 2019

Rembrandtlaan 41

Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 juli 2019

Thorbeckelaan en Talmastraat

Het oprichten van 23 woningen

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

5 juli 2019

Fazantplein 3

Wijziging leidinggevende slijterij Dirck III

5 juli 2019

Terrein van Blauwe Lis, Vivaldilaan

Burendag 2019

28 september 2019

5 juli 2019

Diverse locaties

Collectevergunning De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

11 t/m 16 november 2019

8 juli 2019

Kerkbuurt 32

Exploitatievergunning Stadskaffee

Verleende vergunningen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 juli 2019

Sportlaan 1 (parkeerplaats)

Het organiseren van een besloten barbecue

16 juli 2019

5 juli 2019

Lijsterweg 60 (IJsbaanterrein)

Activiteitenweek KNOTS

22 t/m 30 augustus 2019

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Activiteit

2 juli 2019

Kerkbuurt 101

Opening Sliedrechts Museum

6 juli 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
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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

