Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 27 januari 2016

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

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

15 januari 2016

Mozartplantsoen

Het plaatsen van 2 ballenvangers op trapveldje

Bouwen

18 januari 2016

Havenstraat 3

Het wijzigen van de gevel

Monument

18 januari 2016

Kweldamweg 8

Het vervangen van het bestaande stalgebouw voor een schaapskooi

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

22 januari 2015

Julianaplein

Plaatsen nieuwe hekwerken

bouw		

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.
De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 23 januari 2016 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.
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 realiseren van een vloeistofdichte vloer, Molendijk 194

Wet Milieubeheer

Drechtstedendinsdag

Op 3 november 2015 is een melding ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het veranderen van
de inrichting, zijnde een machine- en lierenfabriek, gelegen aan de
Industrieweg 57 te Sliedrecht. De verandering betreft het uitbreiden
van het bedrijf met het naast gelegen pand aan de Industrieweg
51A. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-15-233558.
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.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten om
aan SPIE-Infra Hofman, ten behoeve van de inrichting gelegen aan
de Industrieweg 41a, 3361 HJ te Sliedrecht, in het belang van de
bescherming van het milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen.
Het opleggen van maatwerkvoorschriften gebeurt op grond van het
bepaalde in artikel 8:42 van de Wet milieubeheer en het bepaalde
in het “Activiteitenbesluit milieubeheer”.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 28
januari tot en met 1 maart 2016 ter inzage in de Publiekshal van het
gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht van 9:00 - 15:00 uur,
telefoon 14 0184.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking.
Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van
een bezwaarschrift gericht aan burgemeester en wethouders van
Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Een bezwaarschrift kan
worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na de
datum van verzending van deze beschikking. Een bezwaarschrift
moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te
bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt
gemaakt, de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt
u een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening
bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling
Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.

Colofon

Op 2 februari 2016 vindt er weer een Drechtstedendinsdag plaats,
dit keer in Landvast, Haven 4 in Alblasserdam. Tien keer per jaar
vergaderen de Drechtraadraadsleden over onze regio. Dit wordt
Drechtstedendinsdag genoemd.
Op 2 februari staat Drechtstedendinsdag bijna geheel in het teken
van de Sociaaleconomische analyse van de Drechtsteden “Zichtbaar Samen Maritiem” van G.J. Jansen. Tijdens deze avond gaat de
Drechtraad uitgebreid met elkaar én met een aantal partners uit de
regio aan de slag!
Deze Drechtstedendinsdag begint met een themabijeenkomst van
17.00 tot 18.00 uur door over het jaarplan en de meerjarenstrategie
van InnovationQuarter. De Drechtraad heeft daarna een besloten
thematafel. In het tweede deel van de avond van 20.45 tot 22.10 uur
formuleert de Drechtraad in groepen haar politieke visie op “Zichtbaar Samen Maritiem”. Tussen 22.15 en 22.30 uur is er een plenaire
terugkoppeling. De Drechtraad vergadert van 22.35 tot 23.00 uur.
Meer informatie op www.drechtraad.nl. Heeft u vragen? Stuur ze
aan regiogriffie@drechtsteden.nl

Deze week grijze container aan de
beurt

Postadres
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
Twitter
@sliedrechtgem
Facebook
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
LET OP, van 25 t/m 29 januari (week 4) worden de grijze containers
voor plastic, blik en drankpakken geleegd. Meer informatie is te
vinden op: Sliedrecht.afvalinfo.nl.

Voor uw meldingen over
de openbare ruimte
www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994
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Fietswrakken verwijderactie Sliedrecht
Op 12 januari 2016 zijn tijdens een grootscheepse fietswrakkenstickeractie een groot aantal fietswrakken gelabeld op de volgende
locaties:
- 10 hoog flats
- Adama van Scheltemastraat
- Nachtegaal flat
- Lijsterhof
- Station Sliedrecht
- Station Baanhoek
Rechtmatige eigenaren kunnen hun eigendom tot 10 februari 2016
ophalen. Na deze datum worden de wrakken verwijderd en 13 weken opgeslagen bij de gemeentewerf, Lelystraat 111 te Sliedrecht. Na
11 mei 2016 worden de wrakken gerecycled dan wel vernietigd.
Openingstijden gemeentewerf: maandag t/m vrijdag van 9.30 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Evaluatie oud en nieuw: rustig verloop
en minder schade dan vorig jaar
Na afloop van de jaarwisseling wordt bij alle betrokken partijen geïnventariseerd hoe de jaarwisseling is verlopen. Daarbij hoort ook
een overzicht van schade aan gemeentelijke eigendommen.
Politie, brandweer en suswachten
De politie meldt dat de jaarwisseling zeer is rustig verlopen. Er
waren slechts twee meldingen geweest: een van rook uit een ondergrondse container en een van geluidsoverlast door een feestje.
Ook op straat was het zeer rustig en rond de uitgaansgelegenheden
waren er geen bijzonderheden.
De brandweer Sliedrecht is tijdens de jaarwisseling in totaal 11 keer
uitgerukt. Het ging om kleine buitenbrandjes, branden in containers
en twee automatische brandmeldingen. Het waren kleine beheersbare incidenten waarbij de brandweer niet met problemen of agressie geconfronteerd geweest is. Alles is rustig verlopen.
Ook voor de Suswachten is oudejaarsnacht rustig en zonder bijzonderheden verlopen. De Kerkbuurt was rustig, het was een probleemloze nacht.
Schade gemeentelijke eigendommen
De totale schade aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk
is ruim € 7.700,00. Naast afvalbakken en ondergrondse containers,
zijn ook verkeersborden en het rioolgemaal beschadigd.
2015 vs. 2016
Na afloop van de jaarwisseling 2014-2015 bedroeg het totaalbedrag
aan schade gemeentelijke eigendommen € 11.280,-. Het schade bedrag is deze jaarwisseling aanzienlijk lager dan vorig jaar. Dit wordt
met name veroorzaakt door het feit dat er dit jaar 9 afvalbakken
minder zijn vernield dan vorig jaar mede doordat ze tijdelijk afgesloten waren.

Subsidieregeling verwijderen
asbestdaken

Website
www.sliedrecht.nl
Twitter
@sliedrechtgem
Facebook
facebook.com/
gemeentesliedrecht

Vanaf heden kunnen particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
stimuleert op deze manier de verwijdering van asbestdaken vanaf
2016 tot en met 2019.
Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?
Particulieren, (agrarische) ondernemers, non-profit organisaties en
overheden die de rekening betalen voor het verwijderen van een
asbestdak, komen in aanmerking voor subsidie als het oppervlakte
van het asbestdak meer dan 35 m2 is. Een andere voorwaarde is
dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd
bedrijf. Deze regeling geldt niet voor overheden die een asbestdak
laten verwijderen uit naam van een wettelijke taak.

Uw inzamelwijzer
2016 raadplegen,
downloaden
en/of printen?

Beschikbaar subsidiebudget
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak, met een
maximum van €25.000 per adres. Het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu stelt voor 2016 een budget van €10 miljoen beschikbaar
voor subsidiëring.

sliedrecht.afvalinfo.nl

Duurzaamheidslening
Het college zal in het 2e kwartaal van 2016 aan de raad een voorstel voorleggen om de Verordening voor de Duurzaamheidslening
aan te passen zodat ook voor het verwijderen van asbestdaken in
Sliedrecht een duurzaamheidslening kan worden aangevraagd.
Aanvragen en meer informatie
U kunt dit jaar een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ga voor het aanvragen van de subsidie en
voor meer informatie naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. Daar vindt u ook alle
voorwaarden voor deze subsidie.

Waterbewustzijn
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan
de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt
ons ook kwetsbaar. Ons land is voor 60% overstroombaar. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Ook blijft het elke dag weer
een hele klus om te zorgen voor voldoende zoetwater. We zijn in
Nederland nooit klaar met ons water. Weten hoe hoog het water bij
overstroming komt in uw straat? Kijk op www.overstroomik.nl

Oproep
De gemeente Sliedrecht roept de eigenaar op van de witte
boot op trailer, zonder kenteken, die al geruime tijd geparkeerd staat op de parkeerplaats tussen de Weresteijn en
Prickwaert te Sliedrecht. De eigenaar gelieve zich binnen
twee weken na het verschijnen van dit bericht te melden
bij de gemeente aan de Industrieweg 11. Na deze weken
zullen de boot en trailer worden verwijderd. Op grond van
artikel 5:30 Awb kan afhankelijk van de staat de boot en
trailer 13 weken worden opgeslagen, dan wel onmiddellijk
worden verkocht of vernietigd. De bedoelde boot op trailer
valt onder “Kampeermiddelen e.a.”, waarvoor het verboden
is deze langer dan 7 dagen te plaatsen of te hebben op of
aan de openbare weg te parkeren, zoals gesteld in de A.P.V.
(Algemene Plaatselijke Verordening) artikel 5:6.

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

Deltaprogramma
Binnen de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken elf gemeenten
samen met Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, provincie
Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de
waterveiligheid in de regio. Dat doen we als onderdeel van het
landelijke Deltaprogramma. We bereiden ons nu al voor op mogelijk
ingrijpende maatregelen die op middellange termijn (over 10 jaar)
genomen moeten worden. Dijkversterking heeft effect op de woon-,
werk- en leefomgeving en is niet eenvoudig. Daarom kijken we nu
al wordt waar toekomstige slimme verbindingen tussen waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Zodat het gebied
straks niet alleen veilig is, maar ook prettig om in te wonen en
werken.
Kijk voor meer informatie op www.a5h.nl.

Informatie over afval
en afvalinzameling:

Geen internet? Laat iemand
anders of de gemeente uw
inzamelwijzer afdrukken.

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/
sliedrecht/evenementenkalender. Na het akkoord van de
Internetredactie worden uw
evenementen en activiteiten
geplaatst op de website van
de gemeente Sliedrecht.

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

