Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 6 januari 2016

Bezoekadres
en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184

Nieuw logo voor gemeente
Vanaf dinsdag 5 januari is de gemeente Sliedrecht te herkennen
aan een nieuw logo. Dit logo werd onthuld tijdens de lancering
van de website op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de Merwebolder, op maandag 4 januari. De nieuwe website is in een fris
jasje gestoken, passend bij het logo van de gemeente. Het nieuwe
logo past ook goed bij de hoge ambities van de gemeente en
geeft eenduidig vorm en uitstraling aan het streven van dit college
om ‘Anders’ en ‘Sneller’ te acteren.

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Publiekshal/frontoffice
Ma - dins: 09.00 - 12.00 uur
Woe - vrij: 09.00 - 15.00 uur

Het nieuwe logo is tot stand gekomen door te kijken wat Sliedrecht,
Sliedrecht maakt. Het wapen, dat door iedereen herkend wordt,
moest er een rol in spelen, net als het water. Deze twee elementen
zie je terug in het logo. Daarnaast zal in de communicatie van
de gemeente veel gebruik gemaakt worden van foto’s van ons
#mooiSliedrecht.

Kantoren/backoffice
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)
Koopavond Publiekszaken
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur
(alleen voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuisaangiften
en uitreksels)

Proces
Alle correspondentiematerialen, zoals brieven en enveloppen, zijn
vervangen door exemplaren met het nieuwe logo. Verder zal het
logo langzaam op steeds meer plekken zichtbaar worden.

Glas in ‘t bakkie!

Plantseizoen aangebroken

Van elke kilo glasscherven uit de glasbak wordt weer een kilo
nieuw glas gemaakt. Uw glas inleveren loont dus de moeite! U
kunt uw glas in de speciale glascontainers doen die op verschillende locaties staan.

Het plantseizoen is weer aangebroken. Dit betekent dat de gemeente tot april weer een aantal beplantingsvakken zal renoveren.
Het betreft beplanting die niet goed meer functioneert. Bestaande
beplanting wordt vervangen door nieuwe, vitale beplanting of door
gras. Daarnaast zullen een aantal plantvakken worden gesnoeid.
Op deze wijze blijft het groen ook in de toekomst een positieve
bijdrage leveren aan de kwaliteit van Sliedrecht.

Sinds kort mag u het deksel of de dop op de pot of fles laten zitten
én u hoeft het glas niet meer om te spoelen voordat u het in de bak
doet. Dit hoeft niet meer, omdat het proces van recyclen verbeterd
is.
Meer gemak
Door de deksels erop te laten voorkomt u nare luchtjes en het is
daardoor ook gemakkelijker om ‘glas in ’t bakkie’ te gooien en zo
het milieu goed te houden.
Meer informatie over afval(inzameling): Sliedrecht.afvalinfo.nl

Kennisgeving beschikking Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben besloten een omgevingsvergunning aan Van den Herik Beheer B.V., te verlenen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning
is ontvangen op 31 maart 2015. Het betreft een aanvraag voor de
gehele inrichting in verband met het veranderen en wijzigen van
de inrichting. De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 24 te
Sliedrecht.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van
7 januari 2016 tot en met 19 februari 2016 ter inzage:
• in de Publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht,
Industrieweg 11 van 9:00 - 15:00 uur, telefoon 140184.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen
naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben
gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Op grond
van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen
van een beroepschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge
artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de
dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het
einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is
ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige
voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist.
Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector
bestuursrecht. Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking
treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een
uitspraak heeft gedaan.
Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.

Colofon

Binnen het bomenbestand van gemeente Sliedrecht zijn er ongeveer 55 grote oude treurwilgen. Dit seizoen worden er weer zo’n
15 gesnoeid om deze veilig te houden. Ook worden dode, niet
aangeslagen, zieke of onveilige bomen (waarvoor kapvergunning is
verleend) verwijdert en vaak vervangen door een nieuwe boom.
De werkzaamheden zullen verspreid door Sliedrecht plaatsvinden.
Het betreft voornamelijk kleinschalige werkzaamheden. De gemeente informeert omwonenden per brief indien de werkzaamheden ingrijpender zijn. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met het team Infra en Groen, bereikbaar via 14 0184.

Vaststelling Drank- en horecaverordening
Het college van Burgemeester en Wethouders maakt
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 27
oktober 2015 besloten heeft tot het vaststellen van de
Drank- en Horecaverordening Sliedrecht 2015. Het betreft
een wijziging van de in december 2014 vastgestelde
verordening. De beleidsregels treden in werking een
dag na de bekendmaking (donderdag 7 januari 2016) en
liggen gedurende drie weken tijdens kantooruren ter
inzage in het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11
te Sliedrecht. Tegen betaling van leges is een afschrift te
verkrijgen. De beleidsregels die zijn vastgesteld op 29
oktober 2013 worden hierbij ingetrokken.

Uw inzamelwijzer 2016 raadplegen,
downloaden en/of printen?
Informatie over afval en afvalinzameling:
sliedrecht.afvalinfo.nl
Geen internet? Laat iemand anders of de
gemeente uw inzamelwijzer afdrukken.

gemeente@sliedrecht.nl
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem
facebook.com/
gemeentesliedrecht
Milieupark
Lelystraat 111
Ma - vrij: 09.30 - 12.00 uur
en 13.00 - 16.00 uur
Zat: 09.00 - 13.00 uur
Voor het opgeven van grofvuil
kunt u bellen: (0184) 495 937
Servicelijn
Voor meldingen, vragen en
klachten over de openbare ruimte
kunt u terecht op de Servicelijn via
www.sliedrecht.nl
Storingsnummer openbare ruimte
(0184) 495 910
Alleen buiten kantooruren
Milieuklachtennummer
(0888) 333 555
Voor o.a. klachten over
geluidsoverlast en milieumeldingen (24 uur per dag bereikbaar)
Brandweer Sliedrecht
Middeldiepstraat 44
3361 VT Sliedrecht
(088) 63 65 640
Bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmakingen
van algemene verbindende voorschriften worden vanaf 1 januari
2014 bekend gemaakt via
www.of cielebekendmakingen.nl
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

Servicelijn
Voor uw meldingen over
de openbare ruimte
www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994
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Maatregel aanpak lucht tunnelmonden A15 en A16
Bestuursorgaan Drechtsteden maakt ter uitvoering van artikel 5.12,
lid 14 van de Wet milieubeheer bekend dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is uitgebreid met een extra
maatregel. Deze maatregel is op 31 oktober 2015 bij het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu gemeld volgens de meldingsprocedure
van het NSL (artikel 5.12, lid 12 van de Wet milieubeheer) en op 30
november 2015 heeft de Staatssecretaris ingestemd met de nieuwe
maatregel.
De maatregel aanpak tunnelmonden A15 en A16 is gericht op het
toepassen van het fijnstof-reductiesysteem op het volledig oppervlak van de Noordtunnel van de A15 bij Alblasserdam. Bij deze pilot
wordt samenwerking gezocht met Studio Roosegaarde binnen het
‘Smog Free Project’. Doel is de FDRS technologie breed toepasbaar
te maken en het effect te monitoren. Daarnaast wordt naar toepas-

singen gezocht voor het opgevangen fijnstof mede als agenderend
middel voor een breder publiek.
Door het treffen van deze maatregel wordt bijgedragen aan verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee wordt voldaan aan het criterium van artikel 5.12, twaalfde lid, van de Wet milieubeheer, dat de
maatregel moet passen of in elk geval niet in strijd moet zijn met het
NSL. Dat betekent dat aannemelijk is gemaakt dat ook met inbegrip
van deze wijzigingen, het NSL blijft waarborgen dat aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan. Na de instemming door
de Staatssecretaris is het bestuursorgaan Drechtsteden verplicht om
de maatregel uit te voeren.
Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen
met mevr. M. Kool van de de gemeente Alblasserdam, telefoon (078)
770 6116 of email: m.kool@alblasserdam.nl.

Servicelijn
Voor uw meldingen over
de openbare ruimte
www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994

