Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 6 april 2016

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

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

25 maart 2016

Vinkenstraat 1 t/m 15 en Het wijzigen van de indeling van het kozijn

Omschrijving

Activiteit
Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Bouwen

Karekietstraat 13 t/m 27 van de woonkamer
29 maart 2016

L. van der Wielstraat 5

		

Het wijzigen van de dakhelling en
dakhoogte van de schuur

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

Bouwen

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig
Voor onderstaand plan is geen omgevingsvergunning nodig:

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

- Het verhogen van de erfafscheiding, Rivierdijk 312.
Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning
Voor onderstaand plan is de aanvraag buiten behandeling gelaten:
- Het vervangen en uitbreiden van het dakkapel, Rivierdijk 446

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Datum activiteit

22 maart 2016

Tussen Vivaldilaan en Rondo

Het organiseren van een pleinfeest

2 juli 2016

23 maart 2016

Havenstraat 1

Het organiseren van een feest met live muziek

		

t.b.v. 100-jarig bestaan café Korevaar

9 juli 2016

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

15 maart 2016

Deltalaan 200

Het organiseren van een voorjaarsmarkt

15 april 2016

24 maart 2016

Stationsweg 4

Het organiseren van activiteiten rondom Koningsdag

27 april 2016

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

Ingediende aanvragen voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning
Datum ontvangst Adres
3 maart 2016

Omschrijving

Kerkbuurt 200	Het verkrijgen van een drank- en horecavergunning voor een paracommerciële
instelling

Verleende aanvragen voor een exploitatievergunning
- het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Leeghwaterstraat 65.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184

Update: RIVM-onderzoek uitstoot PFOA door Chemours (DuPont)
Op 30 en 31 maart is bij 1650 inwoners en bedrijven in Sliedrecht
een brief bezorgd met een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst
over de uitkomsten van het RIVM-onderzoek. Deze bijeenkomst
vond plaats op dinsdag 5 april van 19.00 tot 22.00 uur in het Postillion Hotel in Dordrecht. De brief is verspreid in het ‘blauwe gebied’
op het kaartje van het RIVM, omdat daar volgens de berekeningen
van het RIVM mogelijk verhoogde concentraties PFOA in de lucht
hebben gezeten. Tijdens de bijeenkomst heeft het RIVM een toelichting gegeven op het onderzoek en is meer informatie gegeven
over bodem, water, lucht en gezondheid.
De afgelopen tijd zijn bij de gemeente een aantal vragen binnengekomen over de uitkomsten van het onderzoek en de inloopbijeenkomst. U vindt deze vragen én de antwoorden op de website van
de gemeente. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen en
antwoorden weergegeven.
Is in het onderzoek van het RIVM rekening gehouden met de wind
die meestal zuidwest is?
Ja, het RIVM heeft in het onderzoek rekening gehouden met ‘meteorologie’ waar ook de windrichting onder valt.
Ik heb gehoord dat er brieven zijn verspreid in Sliedrecht. Waarom
heb ik geen brief ontvangen?
De brief met de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst is op 30
en 31 maart bezorgd binnen het contourgebied (Baanhoek, wijk
Baanhoek-West, Craijensteijn, gebied Benedenveer). Hiervoor is
gekozen, omdat in deze wijken volgens de berekeningen van het
RIVM mogelijk een verhoogde concentratie PFOA in de lucht heeft
gezeten. Dat geldt volgens de berekeningen van het RIVM niet voor
de rest van Sliedrecht.
Waarom stuurt de gemeente geen brief aan mensen die in het
verleden in het gebied woonden, maar daarna verhuisd zijn?
Het is voor de gemeente niet mogelijk om dit in kaart te brengen.
Door middel van advertenties en informatievoorziening via de
website stellen we alle relevante informatie ook voor deze mensen
beschikbaar.

Colofon

Waarom is niet gekozen voor een
bijeenkomst in Sliedrecht?
We vinden het belangrijk dat
zoveel mogelijk inwoners en werknemers zo goed mogelijk geïnformeerd worden. De gemeente Dordrecht en Provincie Zuid-Holland
waren al bezig met het organiseren van een inloopbijeenkomst. Na
de publicatie van het RIVM-rapport
is aan Sliedrecht gevraagd hierop
aan te haken. Hier is voor gekozen,
omdat tijdens die bijeenkomst alle
partijen die een rol spelen (zoals
RIVM, Dienst Gezondheid & Jeugd,
Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst) aanwezig zijn om uitleg
te geven en vragen te beantwoorden.
Wat vindt de gemeente van de situatie?
De gemeente neemt dit onderwerp zeer serieus. De uitkomsten van
het RIVM-onderzoek bestempelen we als zorgelijk. We zijn helaas
niet gerustgesteld. Maar er is meer onderzoek nodig om echte
feiten boven tafel te krijgen. Daarom onderschrijft het college van
burgemeester en wethouders de aanbevelingen van het RIVM. Er
is afgesproken dat de gemeente Sliedrecht in de komende periode
nauw betrokken blijft.
Het complete overzicht van vragen en antwoorden vindt u op:
www.sliedrecht.nl. Als u op dit moment gezondheidsvragen heeft,
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Dienst Gezondheid & Jeugd via telefoonnummer (078) 770 8500. Voor overige
vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente via
telefoonnummer 14 0184.

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

Verkeersbesluiten
Het college van Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt
bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen ten behoeve van:
- Het aanwijzen van een of meer parkeerplaatsen voor het opladen
van elektrische voertuigen op de locaties Jac. P. Thijssesingel 26,
Dr. Langeveldplein 30, P.A. de Genestetstraat 1 en Prickwaert 14;
- Tijdelijke afsluiting en parkeerverbod in de P.A. de Genestetstraat
op 23 april 2016 voor een evenement van de Ulu Camii moskee;
- Tijdelijke verkeersmaatregelen kranslegging Crossline-monument
Albrechtplein op 20 april 2016.
De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht.
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage in de
hal van het Gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Vastgesteld bestemmingsplan
Kweldamweg 49
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat de
gemeenteraad op 29 maart 2016 het bestemmingsplan Kweldamweg 49 met ID-nummer NL.IMRO.0610.bp18Kweldamweg49-3001
ongewijzigd heeft vastgesteld.
Ter inzage
In overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf donderdag 7
april 2016 tijdens kantooruren gedurende zes weken, dus tot en
met woensdag 18 mei 2016, ter inzage in het gemeentekantoor,
Industrieweg 11. U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad
‘Bestemmingsplannen’, waarna u de mogelijkheid heeft om het vastgesteld bestemmingsplan op te roepen op het scherm, bijvoorbeeld
door de naam van het bestemmingsplan in te typen of te zoomen op
de kaart. Het bestemmingsplan is ook in PDF te raadplegen op de
website van de gemeente www.sliedrecht.nl via: Ruimtelijke plannen
-> Ruimtelijke plannen in Sliedrecht.
Plangebied
De planlocatie aan de Kweldamweg 49 ligt aan een van de oostwestgerichte wegen in het buitengebied van Sliedrecht. De locatie
grenst aan een waterzuivering (oostzijde en zuidzijde). Het bedrijf
zal uitbreiden in westelijke richting, door het bedrijf over de breedte
van het aangrenzende perceel uit te breiden. Het bedrijf en de uitbreiding liggen aldus in de strook percelen die zijn ontsloten vanaf
de Kweldamweg en die doorlopen tot aan de Betuwelijn, tevens
zijnde de rand van het stedelijk gebied van Sliedrecht.
Mogelijkheid instellen beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan tijdens de termijn
van terinzagelegging beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan
heeft ingebracht, door een belanghebbende die redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en door een
ieder tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan ten opzichte
van het ontwerp. Beroep wordt ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag.

Website Merwedegijzelaars digitaal
erfgoed
De website over de Merwedegijzelaars is sinds 17 maart 2016 digitaal
erfgoed. Anja van der Starre, de
initiatiefneemster en beheerster
van deze site, begon de website
in december 2005. Het begon
als ‘hobby’, maar dat niveau is de De Helsluis waar de landwachters
in een hinderlaag werden gelokt
site inmiddels ontstegen. Heel
verheugd was ze dan ook toen ze in de nacht van 9 op 10 mei 1944.
in februari van de Koninklijke Biblio- Bron: www.merwedegijzelaars.nl
theek (KB) in Den Haag het nieuws
kreeg dat haar site duurzaam bewaard zal worden. Dit houdt in dat
de site raadpleegbaar blijft voor toekomstige generaties door deze
te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden worden sites gearchiveerd door de KB, die als
verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse
cultuur, geschiedenis en samenleving.
Merwerazzia
Op 16 mei 1944 werden aan beide zijden van de Merwede (Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Sleeuwijk en Werkendam) honderden
jonge mannen opgepakt en door de Duitsers weggevoerd. Over
de achtergrond van de ‘Merwerazzia’ heeft Anja van der Starre, als
dochter van één van de slachtoffers, de website opgezet. De site
met een indrukwekkende namenlijst, is een digitaal monument voor
alle slachtoffers van de Merwerazzia: onschuldige mannen die op
16 mei 1944 ten gevolge van een represaillemaatregel hun vrijheid
verloren. Als politieke gevangenen kwamen ze vervolgens in Duitse
kampen terecht waar ze ook tewerkgesteld werden. Van die mannen overleefden 26 het niet. Meer info: www.merwedegijzelaars.nl

Estafette duurzaamheid voor
MKB van start
Op vrijdag 1 april gaf wethouder
Joke Reuwer van Papendrecht
het startsein voor de regionale
duurzaamheidsestafette voor
MKB-bedrijven in de Drechtsteden
bij Care4Cars. Samen met eigenaar Ruud van den Berg zette de
wethouder de estafette in beweging. De garage zal later het stokje
doorgeven aan een ander bedrijf uit de Drechtsteden.
De Duurzaamheidsestafette richt zich op midden- en kleinbedrijven
in de Drechtsteden die graag bijdragen aan het milieu, maar niet
precies weten op welke manier ze de beste resultaten bereiken. Zij
kunnen gratis meedoen aan de estafette die de gemeenten in de
Drechtsteden samen met Stichting Stimular organiseren.

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl
Website
www.sliedrecht.nl
Twitter
@sliedrechtgem
Facebook
facebook.com/
gemeentesliedrecht

Aansluiting
Ouverture - A15
gereed

Foto: Hans Bregman
Na zes weken hard werken is
zaterdag 2 april het nieuwe
kruispunt bij de Ouverture
opengesteld voor verkeer. Alle
rijstroken zijn verdubbeld met
uitzondering van de toerit naar
Gorinchem. De afrit vanaf Rotterdam en de Ouverture vanuit
Sliedrecht is verbreed naar
drie rijstroken. Er zijn verkeerslichten geplaatst met lussen in
het wegdek die reageren op
verkeer en drukte. Vrijdag 8
april wordt de Ouverture technisch opgeleverd en worden
ook de bewegwijzeringsborden geplaatst.

Medewerkers van Stimular gaan bij de deelnemende bedrijven
langs om hun gebouwen en werkprocessen na te lopen. Daarna
vult een medewerker van Stimular het online instrument de Milieubarometer in. De deelnemers zien in één oogopslag hoe hun bedrijf
scoort op verschillende milieuaspecten, zoals energieverbruik,
CO2-uitstoot, water, afvalstromen, transport en papierverbruik.
Achteraf ontvangen ze daarnaast een lijst met praktische besparingsmaatregelen.
Met de Milieubarometer kunnen bedrijven winst boeken op het
gebied van milieu, door kosten te besparen op energieverbruik
en door zich te onderscheiden op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen en zo hun bedrijf toekomstbestendig te
maken. Driedubbele winst dus.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het
mogelijk de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Bij een dergelijk verzoek wordt de inwerkingtreding van
het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Gratis deelname
Deelname aan de Duurzaamheidsestafette voor bedrijven is gratis.
Bedrijven kunnen tot het einde van het kalenderjaar gebruik blijven
maken van de Milieubarometer en eventueel daarna voor 65 euro
per jaar verlengen. Deelnemende bedrijven geven het estafettestokje door aan een ander bedrijf in de regio. Ook bedrijven
die niet deelnemen aan de estafette kunnen een jaar gratis de
Milieubarometer gebruiken via www.milieubarometer.nl/aanmelden/
drechtsteden.

Informatie over afval en afvalinzameling:
sliedrecht.afvalinfo.nl

Meedoen aan de estafette
Er is nog ruimte om mee te doen aan de estafette. Bedrijven hoeven
niet af te wachten tot één van de deelnemers ze vragen het stokje
over te nemen. Zij kunnen zich ook direct aanmelden bij a.schrauwen@stimular.nl.

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

