Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 2 maart 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

19 februari 2016

Weresteijn 79

Het realiseren van een in-uitrit aan de achterzijde van de woning

In-/uitrit

19 februari 2016

Rivierdijk 717

Plaatsen dakraam, lichtkoepel of lichtstraal

Bouwen

25 februari 2016

Het Groenevelt 20

Het plaatsen van een dakkapel

Bouwen

Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende ontheffingen van de sluitingstijden
- o
 ntheffing van de sluitingstijden voor de opvoering van een piano-act tot en met 3.00 uur in de nacht van zondag 15 mei op maandag 16
mei 2016, Stationsweg 3.
- ontheffing van de sluitingstijden tot en met 3.00 uur in de nacht van dinsdag 26 april op woensdag 27 april 2016, Stationsweg 3.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Afsluiting Ouverture

Onderhoud Sliedrechtse bruggen
Sliedrecht telt vele bruggetjes die bepalend zijn voor het dorpse
karakter. Sinds december 2015 vindt onderhoud plaats aan deze
bruggen. De komende weken worden de laatste vier bruggen
vervangen.
In week 10 (7-11 maart) gaat het om twee bruggen ten westen van de
Prickwaert richting de Tolsteeg. In week 11 (14-18 maart) zijn de bruggen Boslaan/Rembrandtlaan en Boslaan/Middenveer aan de beurt.
De brug Boslaan/Erasmusplaats krijgt dan een nieuw dek en nieuwe
leuningen.
Daarmee zal het geplande onderhoud aan bruggen voor 2015 en
2016 zijn afgerond. Sinds december zijn er in totaal tien bruggen
vervangen of opgeknapt.

LET OP! Het station, de kerk, de school en het achterliggende
appartementencomplex zijn gedurende de gehele periode bereikbaar via het eerste stukje van de busbaan. Let goed op de borden!
Rij NIET door over de busbaan, de bussluis blijft intact!
Einde werk april
Het werk wordt met een volledige afsluiting op vrijdag 1 en zaterdag
2 april afgerond. Daarna zal de aansluiting Ouverture – A15 een met
verkeerslichten geregeld kruispunt zijn. Mochten de werkzaamheden onverhoopt uitlopen is er nog een reserve weekend gepland, 8
en 9 april. Mocht daarvan gebruik gemaakt moeten worden, wordt u
hierover tijdig geïnformeerd.

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.

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)

Sinds zondag 21 februari is er gedurende zes weken eenrichtingsverkeer ingesteld van west naar oost (van Papendrecht naar Sliedrecht) voor zowel het verkeer vanuit de richting Papendrecht als
Rotterdam. De oprit richting Gorinchem is vanuit de richting Papendrecht bereikbaar. Al het verkeer uit Sliedrecht (behoudens Baanhoek-West) kan gebruikmaken van de aansluiting Sliedrecht-Oost
om richting Gorinchem te rijden.
Bebording
In deze zes weken wordt er volop aan de Ouverture en aansluiting
A15 gewerkt en ondervindt u mogelijk enige vertraging op dit traject. Na ongeveer drie weken worden de rijstroken verlegd, dus let
goed op de bebording en afzetting gedurende de gehele periode.

Colofon

Brandweer Sliedrecht
Middeldiepstraat 44
3361 VT Sliedrecht
(088) 63 65 640

Wijziging ophalen oud papier
Op woensdag 9 maart 2016 is het biddag voor het gewas. Op deze
avond wordt géén oud papier ingezameld. Het oud papier in De Hoven, Molendijk, Kerkbuurt-West, Rivierenbuurt-Zuid en Stationsweg
wordt donderdag 10 maart opgehaald.
Het overige afval wordt gewoon op woensdag ingezameld.

Geen gratis plastic tassen meer
na 1 januari 2016
Winkeliers mogen vanaf 1 januari 2016 geen gratis plastic tas meer
meegeven aan hun klanten. De Rijksoverheid verbiedt dit. Winkeliers kunnen een boete krijgen als ze dit wel doen.
Met het verbod voldoet Nederland aan de Europese verplichting om
het gebruik van plastic tassen te verminderen. Het doel is om zwerfvuil tegen te gaan en verspilling van grondstoffen te voorkomen. De
Rijksoverheid wil met het verbod ook het bewustzijn van consumenten vergroten. Het verbod kan dus bijdragen aan duurzaam gedrag.
Vergoeding voor plastic tas
Wil een winkelier toch een plastic tas meegeven, dan moet hij hiervoor een vergoeding vragen of een tas meegeven van duurzaam
materiaal.
Uitzonderingen verbod gratis plastic tassen
Het verbod op de gratis plastic tas geldt niet als de plastic tas dunner is dan 15 micron. Dat is 0,015 millimeter. Winkeliers kunnen deze
meegegeven met het oog op voedselhygiëne. Zo blijft het tasje om
rauw vlees te verpakken gevrijwaard. Het tasje voorkomt lekken
van vocht en besmetting van andere producten. Een Voorkomen
van voedselverspilling (bijvoorbeeld etenswaren die los worden
verkocht bij het verkooppunt, zoals losse appels).

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

