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Flow Drechtsteden

Snelle solarboten en een kijkje in de maritieme maakindustrie
Spectaculaire races met snelle, duurzame zonneboten, het nieuwste
van het nieuwste qua techniek en ontwikkelingen en binnenkijken
bij enkele toonaangevende bedrijven in de maritieme maakindustrie:
tijdens Flow Drechtsteden op 6 en 7 september kun je het allemaal
beleven en ontdek je welke kansen de maritieme maakindustrie je op
al die fronten te bieden heeft.
Informatiemarkt
Het Energieplein vormt deze twee
dagen het hart van Flow
Drechtsteden. Hier zijn op
zaterdag 7 september, naast
spectaculaire Solar Sport
One-wedstrijden, ook allerlei
bedrijven en scholen aanwezig
waarbij je kennis kunt maken met
de nieuwste ontwikkelingen en de
talloze carrièrekansen die ze je te
bieden hebben. Vaar bijvoorbeeld
een stukje met een door 10XL
geprinte boot, bewonder een
prototype (op schaal) van Edorado
Marine, de maritieme hightech

start-up die werkt aan elektrisch
aangedreven speedboten.. Of laat
je in het Technolab van Solar Sport
One inspireren door de verhalen,
kennis en ervaring van de teamleden van de snelle solarboten. Ook
scheepsmotorendistributeur Koedood Marine Group is aanwezig,
net als de Duurzaamheidsfabriek
en Loket Zwijndrecht waar je voor
al je vragen rondom opleidingen
in de maritieme sector en techniek
terecht kunt.
Bedrijfsbezoeken
Ook als je altijd al eens een kijkje
hebt willen nemen bij bedrijven in
de maritieme sector, is dit je kans.
Meld je bijvoorbeeld aan voor
een rondleiding bij de Dordtse
Scheepswerf Kooiman Hoebee.
Hier kun je die dag zelf zien hoe
een groot binnenvaartschip op de
wal wordt gezet. Bolidt Campus in
Hendrik-Ido-Ambacht dompelt je

onder in de wereld van kunststof.
Bezoek hier het Bolidt Innovation
Center, waar alles draait om
innovatie. Bolidt specialiseert zich
in het ontwikkelen, produceren en
aanbrengen van thermohardende
kunststoffen voor vloeren en
scheepsdekken. Deze expertise
brengt Bolidt over de hele wereld:
van Saoedi-Arabië voor de
designvloer van het King Abdulaziz
Center for World Culture tot het
grootste cruiseschip ter wereld, de

Symphony of the Seas. Ook Veth
Propulsion in Papendrecht opent
die zaterdag de deuren voor het
publiek. Voor alle bedrijfsbezoeken dien je je vooraf aan te
melden. Kijk op flowdrechtsteden.
nl voor de tijden en om een plek
tijdens een van de rondleidingen
te reserveren.
Solarbotenspektakel
Heb je zin in wat actie? Dan moet
je zeker op het Energieplein zijn.

Social media-berichten van de week

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
Nathalie_de_winter
#tree #flowers # flowerstagram #mooisliedrecht

Instagram
Piet Vat
In #mooiSliedrecht gaan bedrijvigheid en
wonen samen op. #zokanhetook

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Het water rondom het Eiland van
Dordrecht vormt beide dagen het
wedstrijdterrein van de spectaculaire zonnebootraces van Solar
Sport One. Met boten die via
zonnepanelen energie opwekken
strijden de teams tegen elkaar
om met zo weinig mogelijk waterweerstand de snelste tijden neer
te zetten.
Kijk voor meer informatie, alle
activiteiten en tijden op
www.flowdrechtsteden.nl.

Budget duurzaamheidslening is op door grote vraag
Dit jaar heeft de gemeente Sliedrecht al aan 29 inwoners een duurzaamheidslening verstrekt. Daarmee is de regeling zo succesvol dat
het beschikbare budget niet meer toereikend is om nieuwe aanvragen
te kunnen toewijzen. De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds biedt mogelijk een passend alternatief voor de lokale
duurzaamheidslening.
De duurzaamheidslening is bedoeld om inwoners van Sliedrecht
te helpen hun woning energiezuinig te maken. Via de regeling is
het mogelijk om tegen gunstige
voorwaarden een bedrag tussen
de 2.500 en 15.000 euro te lenen.
De regeling is in 2011 in het leven
geroepen. Sindsdien heeft de
gemeente Sliedrecht in totaal 77
duurzaamheidsleningen verstrekt.
In 8,5 jaar tijd is in totaal 371.372
euro uitgeleend om woningen
energiezuiniger te maken. Van
die 77 leningen zijn er 29 in de
periode 1 januari t/m 31 juli 2019
toegewezen. In de eerste zeven
maanden van dit jaar is er in totaal
voor 136.550 euro aan leningen
verstrekt.
Het budget voor deze leningen
is daarmee volledig gebruikt.
Daarom is het vanaf nu niet meer
mogelijk om nieuwe leningen

te verstrekken. De gemeente
gaat kijken of er nieuw budget
beschikbaar kan worden gesteld.
Dit najaar komt daarover naar verwachting meer duidelijkheid.
Alternatief
In afwachting hiervan kan voor het
treffen van energiebesparende
maatregelen (mogelijk) een vergelijkbare energiebespaarlening
van het Nationaal Energiebespaarfonds worden aangevraagd. Ook
kunnen mensen een beroep doen
op de energiebespaarlening van
het Nationaal Energiebespaarfonds.
Het grootste verschil met de
duurzaamheidslening is dat de
duurzaamheidslening lokaal wordt
ingevuld. De gemeente bepaalt
lokaal welke maatregelen worden
gefinancierd en welke doelgroepen voor de duurzaamheidslening
in aanmerking komen.

De energiebespaarlening heeft
vaste energiebesparende maatregelen die gefinancierd kunnen worden. Een belangrijk aandachtspunt
is dat de energiebespaarlening
een maximum van 75% stelt bij
het financieren van zonnepanelen.
Meer informatie hierover vindt u op
www.energiebespaarlening.nl.

Energieloket Sliedrecht
Voor meer informatie over het
verduurzamen van uw woning
verwijzen we ook graag naar het
Energieloket Sliedrecht. Daar
vindt u bijvoorbeeld ook nadere
informatie over subsidies om uw
woning te verduurzamen, zoals de
Investeringssubsidie Duurzame

Energie. Deze subsidie van het
Rijk geeft u een tegemoetkoming
bij de aankoop van zonneboilers,
warmtepompen, biomassaketels
en pelletkachels en kan gecombineerd worden met andere
regelingen.
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Aanvraag reisdocument

Buiten bezig in Sliedrecht

Op dinsdag 20 augustus krijgt het aanvraagstation reisdocumenten een update. Het is op dinsdag 19 augustus
niet mogelijk om een aanvraag te doen voor een paspoort of identiteitskaart. Ook het ophalen van de documenten is die dag niet mogelijk. Op maandag 19 augustus kunt u geen spoedaanvraag doen. Woensdag 21 augustus
bent u tussen 14.00 en 19.30 uur weer van harte welkom voor een aanvraag of het ophalen van een reisdocument. Voorkom wachten en maak een afspraak!

➊	Middenveer: gefaseerd afgesloten voor verkeer vanwege herinrichting
tot en met voorjaar 2020
➋	Molendijk: in gedeeltes afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege
het aanleggen van nieuwe leidingen voor gas, water en elektra t/m
eind 2019.
➌	Vogelbuurt-Noord en Thorbeckelaan: tijdelijke overlast op diverse
plekken door het graven van proefsleuven in wegen en groenvoorzieningen, als voorbereiding op aanleg warmtenet, tot september.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• openbare verlichting vervangen
• bomen opkronen
• 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
• water geven nieuwe beplanting
• zwerfvuil verwijderen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
• de nieuwbouw van een woning op het adres Baanhoek 337a.
De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 8 augustus tot en met 18 september 2019
ter inzage:
- in de publiekshal van het gemeentekantoor van Sliedrecht, van 9:00 - 15:00 uur, Industrieweg 11, algemeen tel.
nr. 140184.
- digitaal via de website van de gemeente Sliedrecht (www.sliedrecht.nl)
Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Dienstverlening:
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Evenementen en activiteiten
aanmelden op www.sliedrecht.nl
Via de website van de gemeente Sliedrecht kunnen evenementen en
activiteiten worden aangemeld voor de evenementenkalender. De evenementenkalender is te vinden op www.sliedrecht.nl/evenementenkalender.
Na het akkoord van de Internetredactie worden uw evenementen en
activiteiten geplaatst op de website van de gemeente Sliedrecht.

Heeft u vragen aan de
gemeente? Bel 14 0184

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

29 juli 2019

Mozartplantsoen 2

Het aanleggen van een in/uitrit

Uitrit aanleggen/veranderen

29 juli 2019

Thorbeckelaan 51

Het aanpassen van het kozijn aan de achterkant van de woning

Bouwen

30 juli 2019

Joost vd Vondelstraat 25-181

Het plaatsen van een tijdelijke containerlift

Bouwen

1 augustus 2019

L. van der Wielstraat 1

Het plaatsen van een privacyscherm

Bouwen

2 augustus 2019

Beyerinckstraat 10

Het realiseren van een inrit, het verbreden van een inrit en het realiseren van extra parkeerplaatsen

Uitrit aanleggen/veranderen

2 augustus 2019

t.h.v. rijksweg A15 ten zuiden
van sportpark de Lockhorst

Het kappen van twee essen bomen

Kappen
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2 augustus 2019

Prof. Snelliusweg 28

Het omzetten van een woning naar onzelfstandige woonruimte

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2 augustus 2019

Sportlaan 255

Verbouwen van het bedrijfspand en het plaatsen van twee daklichten

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

2 augustus 2019

Troelstralaan 1-5, 7-11 en 13-17

Het bouwen van negen beneden/bovenwoningen

Bouwen

2 augustus 2019

Rembrandtlaan 45-51

Het kappen van twee bomen

Kappen

2 augustus 2019

Kweldamweg 8

Afwijken van het bestemmingsplan gedurende het jaarlijks terugkerend tweedaagse evenement (eind augustus/begin september) voor een periode van 10 jaar

Strijdig gebruik
bestemmingsplan

2 augustus 2019

Kweldamweg 51

Het oprichten van een zonnepark en het kappen van 79 bomen. Er is een herplantplicht opgelegd van 79 bomen.

Bouwen/Kappen

2 augustus 2019

Reinenweer 60

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Bouwen

2 augustus 2019

Veerstoep 22

Het maken van een constructieve doorbraak in de woning

Bouwen

2 augustus 2019

Mozartplantsoen 6

Het aanleggen van een oprit naast de woning

Uitrit aanleggen/veranderen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 augustus 2019

Vogelenzang 31

Het realiseren van een in/uitrit

Uitrit aanleggen/veranderen

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig
- Het kappen van twee bomen, Kerkbuurt 14a
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 16 bomen, diverse locaties
- Het bouwen van schuur met overkapping en het realiseren van een schutting, Lekstraat 2
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
Ingekomen aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

29 juli 2019

Kerkbuurt

Living statue and art festival

28 september 2019

30 juli 2019

Hoek Prof. Kamerlingh
Onneslaan/Rembrandtlaan

Promotie maatschappelijke instellingen

2 oktober 2019

5 augustus 2019

Zuiderstraat

Straatfeest/BBQ

12 oktober 2019

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 augustus 2019

Kweldamweg 8

Black Horse Cup

30 en 31 augustus 2019

1 augustus 2019

Touwbaan

ASVZ jubileum feesten

27 augustus t/m 7 september
2019

1 augustus 2019

Lijsterweg 60

Opening winterwerk hervormde gemeente

21 september 2019

5 augustus 2019

Kerkbuurt

Late Summer Fair

7 september 2019

5 augustus 2019

Johannes Kraaijeveldstraat en
omgeving

Winterfair Out of the Door

22 november 2019

6 augustus 2019

Rietzangerstraat

Burendag

31 augustus 2019

6 augustus 2019

Griendkade

Buurtfeest

24 augustus 2019
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Drank & Horecawet
Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 augustus 2019

Kweldamweg 8

Schenken alcoholhoudende drank tijdens de Black Horse Cup

30 en 31 augustus 2019

5 augustus 2019

Fazantplein 3

Het wijzigen van de leidinggevenden

5 augustus 2019

Kerkbuurt

Schenken alcoholhoudende drank tijdens de Late Summer Fair

7 september 2019

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

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

