Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 13 januari 2016
Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende aanvragen voor driehoeksborden en spandoeken
- Het plaatsen van driehoeksborden ten behoeve van de open
avond Griendencollege, route 1.

Gemeente blijft zakken voor lege
verpakkingen gratis verspreiden
via supermarkten

Publiekshal/frontoffice
ma, di, vrij: 09.00 - 12.00 uur
wo en do: 14.00 - 19.30 uur

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

Kantoren/backoffice
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)

Spreekuur wethouder
Wethouder Hanny Visser houdt iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot
16.00 uur spreekuur in de hal van het gemeentekantoor. Het inloopspreekuur van vrijdag 15 januari wordt verplaats naar de ochtend
tussen 10.00 en 11.00 uur.

Informatie over afval en afvalinzameling:
sliedrecht.afvalinfo.nl
Geen internet? Laat iemand anders of de
gemeente uw inzamelwijzer afdrukken.

Vrijwilligerswerk: een goed voornemen
voor 2016!
Na het afsluiten van 2015 is 2016 voor velen weer begonnen met
de bekende goede voornemens.
Bekijk je de Top 10 Nieuwjaarsvoornemens 2016, dan springt daar,
naast “Meer tijd doorbrengen met familie en vrienden”, “Stoppen
met roken en drinken” en “Afvallen” ook uit: “Iets weggeven aan
anderen”.

Voor bewoners van flats, appartementen en bovenwoningen staan
er op ruim dertig plekken verzamelcontainers voor lege verpakkingen. Kijk voor de locaties op sliedrecht.afvalinfo.nl
De speciale zakken voor lege verpakkingen van plastic, blik en
drankenpakken zijn gratis op te halen bij de meeste supermarkten,
de kringloopwinkel, het milieupark en het gemeentekantoor. Ruimte
om afval te scheiden hoeft geen probleem te zijn. Nieuw zijn namelijk de kleinere 35 liter zakken. Ook de 50 liter zakken zijn nog
steeds gratis verkrijgbaar!

Sociaal Team Sliedrecht
Bij vragen, informatie of advies over maatschappelijke
ondersteuning of Wmo-voorzieningen, kunt u terecht bij
het Sociaal Team Sliedrecht, te bereiken via onderstaande
contactgegevens.
Wmo-loket (gemeentekantoor)
Industrieweg 11
3361 HJ SLIEDRECHT
(0184) 495 835
infoWmo@sliedrecht.nl
Openingstijden: werkdagen van 09:00 - 15:00
www.welzijnswerksliedrecht.nl

ZwerfAfvalPrikkers gezocht

135 vacatures in Sliedrecht
Op het gebied van vrijwilligerswerk zijn er momenteel 135 vacatures
in Sliedrecht. Zoveel vacatures, zoveel verschillende functies in alle
denkbare sectoren. Loop eens binnen tijdens het spreekuur van het
Vrijwilligerspunt en laat u informeren over de mogelijkheden. Het
inloopspreekuur is op maandag van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met C. Brouwer, tel.
0184-416 729 of e-mailen vrijwillig@welzijnswerksliedrecht.nl.
Kijk ook eens op de website van het Vrijwilligerspunt in Sliedrecht:
www.welzijnswerksliedrecht.nl (klik op Vrijwilligerspunt).

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.

Iets weggeven aan anderen
Met “iets weggeven” wordt niet per sé geld bedoeld. Het kan ook
zijn dat je besluit om elke week een paar uur vrij te maken om de
boodschappen van je oude buurvrouw of buurman te doen en een
praatje met haar of hem te maken. Of dat je eindelijk dat vrijwilligerswerk in het buurthuis of verzorgingshuis gaat doen wat je al
heel lang leuk lijkt. Tijd is veel waardevoller dan geld en andere
materiële zaken. Dit is een cliché, maar daarom niet minder waar.
Het mes snijdt aan twee kanten
Je hoeft niet werkloos te zijn om aan vrijwilligerswerk te denken.
Veel mensen doen naast hun betaalde baan of huishouden vrijwilligerswerk. Leeftijd speelt ook geen rol: van 15 tot 85, er is voor
iedereen wel iets wat aansluit bij de interesses.
Als je graag een goede invulling aan je dag wilt geven, (nieuwe)
sociale contacten wilt opdoen, dan is vrijwilligerswerk een goede
manier om je goed of beter te voelen.
Bedenk wat jij leuk vindt om te doen, wat je kunt of waar je ervaring
in wilt krijgen en kom in actie voor jezelf en voor een ander.

Bezoekadres
en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184
Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Verleende aanvraag voor een standplaatsvergunning
- Het innemen van een tijdelijke standplaats van een promotionele
actie voor “Hello fresh” op 20 januari, 17 februari en 16 maart 2016.

Uw inzamelwijzer 2016 raadplegen,
downloaden en/of printen?

Colofon

Is het zwerfafval bij u in de omgeving voor u een doorn in het oog?
En wilt u zich inzetten als Zapper (ZwerfAfvalPrikker) bij u in de
buurt? De gemeente heeft een grijper, een ring en vuilniszakken beschikbaar! Aanmelden kan op het milieupark, het gemeentekantoor
of via gemeente@sliedrecht.nl
Iedereen kan helpen om zwerfafval uit ons straatbeeld te laten
verdwijnen. Heel eenvoudig door die rondwaaiende krant op straat
op te pakken en in de afvalbak te gooien. Of door dat blikje of
patatbakje op het trottoir niet te laten liggen, maar in de afvalbak te
gooien. Als we dat allemaal doen, zult u zien dat Sliedrecht er een
stuk schoner uitziet. Dat is belangrijk, want we voelen ons prettiger
in een schone omgeving. U zult zien dat er in een kwartiertje al héél
wat zwerfafval ingezameld kan worden. Een leefbare buurt maken
we samen!

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

