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Informatie voor inwoners
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Geef jouw mening over het
Gemeentenieuws
Via het Gemeentenieuws informeert de gemeente inwoners van
Sliedrecht onder andere over nieuws, besluiten en plannen van B&W, de
Gemeenteraad, bijeenkomsten, openbare bekendmakingen, evenementen en activiteiten. Het Gemeentenieuws is ook online te vinden op
www.sliedrecht.nl. We zijn benieuwd hoe we Gemeentenieuws kunnen
verbeteren en daar hebben we jouw hulp voor nodig.
Laat ons je mening weten door deze vragenlijst in te vullen:
https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/vragenlijsten

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
Nationaalbaggermuseum: Kom spelen tijdens de
Baggerweek van 20 t/m 24 augustus! Leer baggeren
en vaar met baggermodelboten in onze BaggerPraktijk
Tuin #baggervet #baggerpret #museum #mooisliedrecht

Twitter
Gelinde: Oude luchtfoto van #Sliedrecht
in het Sliedrechts museum (aanrader!).
Zie jullie de #watertoren?

Social media-berichten van de week

Oproep: kandidaten voor
gemeentepenning gezocht

Rioleringswerkzaamheden Talmastraat
In opdracht van gemeente
Sliedrecht voert KUIPERS infra
vanaf maandag 26 augustus
rioleringswerkzaamheden uit in de
Talmastraat. De werkzaamheden
duren naar verwachting t/m vrijdag
6 september.
Werkzaamheden en bereikbaarheid
De werkzaamheden bestaan uit
het vervangen van de riolering.
Zo worden onder andere het
hoofdriool en de huisaansluitingen
vervangen. Tijdens de werkzaamheden wordt een omleiding
ingesteld.

Heeft u vragen aan de
gemeente? Bel 14 0184

Op zaterdag 7 december 2019 is het Landelijke Vrijwilligersdag. Ter
gelegenheid van deze dag reikt de gemeente de Sliedrechtse gemeentepenning uit aan personen die zich jarenlang vrijwillig hebben ingezet
voor een vereniging, organisatie of stichting. De uitreiking vindt plaats
op 7 december. De gemeente Sliedrecht is trots op haar vrijwilligers en
vindt het belangrijk om haar waardering voor vrijwilligers te tonen.
Kent u kandidaten die voor de Sliedrechtse gemeentepenning in
aanmerking komen?
De gemeentepenning kan worden toegekend aan personen die zich
individueel of in georganiseerd verband, in belangrijke mate en op
een breed terrein verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente
Sliedrecht of haar inwoners. Deze inzet moet vrijwillig en gedurende een
langere tijd zijn geleverd. In uitzonderlijke gevallen kan ook sprake zijn
van een kortere periode van inzet als een persoon op meerdere terreinen
binnen de Sliedrechtse samenleving actief is en/of de verdienste een
buitengewoon karakter heeft.
Aanvraagformulieren
De toekenning van een gemeentepenning wordt genomen door een
besluit van het college van burgemeester en wethouders. Aanvraagformulieren kunnen telefonisch worden aangevraagd bij mevrouw
M. Visscher-van Dorth, telefoonnummer (0184) 495 816 of via een email
naar m.visscher@sliedrecht.nl.
Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden
ingediend tot uiterlijk maandag 7 oktober 2019.

Aanvraag reisdocument
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!
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Buiten bezig in Sliedrecht

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.
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Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten
zijn genomen ten behoeve van het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen
op de volgende locaties:
Dr. Kuyperstraat 55, Boog 22 en Populierenhof 40.
De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit
in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Sliedrecht.
De besluiten met de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentekantoor aan de
Industrieweg 11.

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

Voedselverspilling
Koop en kook op maat, zo hoef je
niet veel weg te gooien. Of vraag
een kennis of buur om mee te
eten. Ken je www.kliekipedia.nl al?
Op deze site staan allerlei recepten voor het gebruiken van kliekjes. Ook worden er tips gegeven
om eten langer of beter te kunnen
bewaren, zodat je er
langer van kunt genieten! Mocht
je etensresten toch weg willen
gooien dan uiteraard in de groene
container (indien mogelijk).

Huisvestingsverordening
gemeente Sliedrecht 2019
De raad van de gemeente Sliedrecht heeft in haar vergadering van
9 juli 2019 de Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2019
vastgesteld. Deze verordening treedt na bekendmaking (met terugwerkende kracht) op 1 juli 2019 in werking.
Onder de opschortende voorwaarde dat de Huisvestingsverordening
gemeente Sliedrecht 2019 door de raad zou worden vastgesteld zijn door
het college van burgemeester en wethouders eerder op 21 mei 2019 de
navolgende documenten vastgesteld:
a)	Lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen, zoals bedoeld in
artikel 2.1.11, sub a van de Huisvestingsverordening Sliedrecht 2019;
b)	Beleidsregels betreffende de omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte, zoals bedoeld in de artikelen 3.1.5 en 3.1.8
van Huisvestingsverordening Sliedrecht 2019;
c)	Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen,
zoals bedoeld in artikel 4.6 van de Huisvestingverordening Sliedrecht 2019.
De lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen en deze beleidsregels
treden in werking op de dag na die van de bekendmaking.
De Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2019, de lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen en deze beleidsregels kunnen worden
ingezien in het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht, maar zijn
ook te raadplegen op www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de
huisvestingsverordening , de lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen
en de beleidsregels kan contact worden opgenomen met Wim Labee
(0184) 495 918.

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:
Bosman, L
Cotoranu, TP
Hooi, AdCE
Smith, DP

09-07-1964
25-05-1994
15-05-1986
29-04-1990

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,

09-07-2019
09-07-2019
27-05-2019
20-06-2019
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.

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.

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.
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Omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 augustus 2019

Jacob Catsstraat 24-54

Het renoveren van de portiekwoningen

Bouwen

9 augustus 2019

Naast Baanhoek 323

Gebruiken van de grond voor tuin en erf

Strijdig gebruik bestemmingsplan

9 augustus 2019

Weresteijn 55

Gebruiken van de grond voor tuin en erf

Strijdig gebruik bestemmingsplan

9 augustus 2019

Waalstraat 13

Het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel

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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

6 augustus 2019

Scheldelaan 15

Actiemarkt Boaz Kerk

5 oktober 2019

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Rectificatie verleende ontheffing betreft ingekomen aanvraag
Datum ingekomen

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

5 augustus 2019

Kerkbuurt

Schenken alcoholhoudende drank tijdens de Late Summer Fair

7 september 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
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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

