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Informatie voor inwoners
woensdag 28 augustus 2019

Gemeentenieuws vanaf volgende week in Het Kompas
Met ingang van donderdag 5 september staat het Gemeentenieuws in huis-aan-huisblad Het Kompas
Sliedrecht. De afgelopen vier jaar werden de gemeentelijke pagina’s gepubliceerd in De Merwestreek.
Het contract met die krant liep af en daarom is het Gemeentenieuws opnieuw aanbesteed.
Met het Gemeentenieuws informeert de gemeente inwoners wekelijks over besluiten en plannen van het
college, de gemeenteraad en bijeenkomsten. Ook worden iedere week de openbare bekendmakingen
gepubliceerd op de gemeentelijke pagina’s.
Papieren krant
Het Kompas was de enige partij die voldeed aan de voorwaarden die door de gemeente Sliedrecht zijn gesteld
bij de aanbesteding. Een belangrijke eis was dat het Gemeentenieuws in een papieren krant moet blijven staan.
De uitgever van Het Kompas, uitgeverij BDU Media, geeft die garantie. Behalve in de papieren krant is het
Gemeentenieuws ook online te lezen: www.hetkompassliedrecht.nl.
Het contract met BDU Media gaat in op 1 september. Het Gemeentenieuws verschijnt voor het eerst op
donderdag 5 september in Het Kompas. De gemeentelijke pagina’s zijn dan te vinden vanaf pagina 6.
Het contract met uitgeverij BDU Media is afgesloten voor een jaar met de optie tot verlenging.
Vijf afhaalpunten
Met uitgeverij BDU Media zijn duidelijke afspraken gemaakt over de bezorging van de krant en over hoe er met
bezorgklachten wordt omgegaan. Als extra service bezorgt BDU Media wekelijks een stapel exemplaren van de
krant op vijf afhaalpunten: ASVZ Merwebolder (Touwbaan), Parkzicht (Lijsterweg), ASZ (Stationspark), Bibliotheek
Sliedrecht (Scheldelaan), Gemeentekantoor (Industrieweg).

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
@NationaalBaggermuseum Daarom zijn dijken
#baggervet #museum #mooisliedrecht

Twitter
@janvisr De geur, het licht, de mist,
de zon, de schepen, bedrijvigheid.......
in @Sliedrechtgem #mooisliedrecht

Social media-berichten van de week

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.

Buiten bezig in Sliedrecht

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

Rioleringswerkzaamheden Dr. de Visserstraat
In opdracht van gemeente Sliedrecht voert KUIPERS infra vanaf
maandag 9 september rioleringswerkzaamheden uit in de Dr. de
Visserstraat. De werkzaamheden
duren naar verwachting t/m
maandag 30 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.

➊ T
 almastraat en Dr. de Visserstraat: Deze afsluiting gebeurt in fases
in de periode van maandag 26 augustus t/m maandag 30 september
2019.
➋ Middenveer 47 t/m 65 en 70 t/m 102: Gefaseerd afgesloten voor
verkeer van maandag 26 augustus t/m vrijdag 4 oktober.
➌ Molendijk 56 t/m 88 Molendijk 67 t/m 103: Deze afsluiting gebeurt in
fases van vrijdag 16 augustus t/m vrijdag 6 september 2019.
➍ Verkeerswijziging: Laatste deel Parallelweg-oost afgesloten en
gewijzigd in fietspad. Het gaat hier om een blijvende afsluiting.
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
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

22 augustus 2019

Aleweijnsweer 6

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

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

19 augustus 2019

Stationsweg 4

Wijziging leidinggevende(n)

20 augustus 2019

Diverse locaties

Spandoeken – De scholen zijn weer begonnen

2 t/m 16 september

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

21 augustus 2019

Terrein van Blauwe Lis Vivaldilaan

Burendag 2019

28 september 2019

22 augustus 2019

Diverse locaties

Spandoeken – De scholen zijn weer begonnen

2 t/m 16 september

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

