Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 20 april 2016
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

11 april 2016

Craijensteijn 1

Het aanleggen van een tijdelijke inrit aan de Craijensteijn

Activiteit

		

t.b.v. bouwactiviteiten op het terrein “Benedenveer”

11 april 2016

Het aanleggen van een nood in-/uitrit t.b.v. bouwactiviteiten

Craijensteijn 1

In-/uitrit

		

op het terrein “Benedenveer”

In-/uitrit

12 april 2016

Rondo 123

Het oprichten van een schuur

Bouwen

13 april 2016

Kerkbuurt 140

Het plaatsen van schermen voor terras

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

15 april 2016

Lelystraat 67

Het wijzigen van de brandcompartimentering van de bedrijfshal

Bouwen

15 april 2016

Kweldamweg 8-10

Het uitbreiden van de jongveestal

Bouwen

15 april 2016

Kweldamweg 8-10

Het aanleggen van verharding, wijzigen ligging sloot en aanleg beplanting 	Uitvoeren werk,
geen bouwwerk
zijnde

15 april 2016

Weresteijn 79

Het maken van een in- en uitrit aan de achterzijde van de woning

In-/uitrit

12 april 2016

Rivierdijk 106

Het vergroten van de woning met een dakopbouw

Bouwen

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 16 april 2016 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

13 april 2016

Het organiseren van een evenement fietstocht

Diverse straten

Datum activiteit

		

Rabobank Merwestroom

2 juli 2016

14 april 2016

Het organiseren van Woondag Sliedrecht

8 oktober 2016

Parkeerterrein Brouwerstraat

Ingediende aanvragen voor driehoeksborden en spandoeken
-h
 et plaatsen van een spandoek ten behoeve van de aankondiging van een evenement van 11 t/m 25 april 2016 op de locatie Stationsweg,
nabij de noordelijke rotonde naast de twee permanente billboards.
Verleende vergunning voor collectes
- het houden van een huis-aan-huis collecte door de Stichting Dierenasiel Sliedrecht e.o.in de periode van 4 t/m 9 juli 2016.
Verleende ventvergunning
- het verkrijgen van een ventvergunning voor het aanbieden van energiecontracten namens E.on van 25 april 2016 t/m 6 mei 2016.
Acceptatie meldingen
- het organiseren van een multicultureel buurtfeest op 20 augustus 2016 in de Populierenhof t.h.v. nummer 24.
- het organiseren van een sponsorloop op 16 april 2016 op de trottoirs van de Merwestraat, Middeldiepstraat en Oranjestraat.
- het organiseren van een sponsorloop op 22 april 2016 rond de school en op het terrein “in de weer”.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Update: PFOA
Op dinsdag 12 april vond een openbare beeldvormende raadsvergadering plaats over het dossier uitstoot PFOA/Chemours. De vergadering
werd bijgewoond door ongeveer 40 inwoners. Zij kregen net als de
gemeenteraadsleden de kans om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van Chemours, Dienst Gezondheid & Jeugd, Omgevingsdienst
ZHZ, RIVM en wethouder Hanny Visser. De vergadering is in zijn geheel
terug te luisteren via www.sliedrecht.nl/raadsinformatiesysteem.
Vragen
Naar aanleiding van de raadsvergadering kregen we enkele
vragen of mensen zich kunnen aanmelden voor een bloedtest.
Er zijn laboratoria die aanbieden om bloed te laten onderzoeken
op het PFOA-gehalte. Het staat iedereen vrij om daar op eigen
kosten aan deel te nemen. Een breed gezondheidsonderzoek is
voor de gemeente nu niet aan de orde. Uit adviezen van het RIVM
en de Dienst Gezondheid & Jeugd blijkt dat de uitkomsten van
zo’n gezondheidsonderzoek op dit moment niets zeggen over het
PFOA-gehalte in het verleden en de mogelijke gezondheidsrisico’s.
Daarnaast is er geen behandeling mogelijk om het PFOA-gehalte in
het bloed te verlagen. De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk
dat nu eerst de steekproef onder (oud-)inwoners en werknemers in
zowel de binnenste als buitenste contour snel en zorgvuldig wordt
uitgevoerd. Pas dan wordt duidelijk of de berekeningen van het
RIVM kloppen en of er eventueel aanvullend gezondheidsonderzoek nodig is.

Informatie
Wethouder Hanny Visser heeft toegezegd dat de gemeenteraad
elke twee weken op de hoogte wordt gehouden over het dossier
PFOA/Chemours. Inwoners, werknemers en andere belangstellenden worden geïnformeerd via de website en hier in het gemeentenieuws. Voor gezondheidsvragen kunt u tijdens kantooruren
bellen of mailen met de Dienst Gezondheid & Jeugd: 078 - 770
8500 / info@dienstgezondheidjeugd.nl. Voor overige vragen kunt
u uiteraard bij de gemeente terecht, via telefoonnummer 14 0184,
gemeente@sliedrecht.nl, Twitter of Facebook.

Wijziging opening gemeentelijke diensten
Gemeentekantoor/-winkel gesloten
- woensdag 27 april (Koningsdag)
- woensdag 4 mei vanaf 18.00 uur (Dodenherdenking)
- donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag)
Milieupark gesloten
- woensdag 27 april (Koningsdag)
- donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag)
Wijziging ophalen afval
- huishoudelijk- en bedrijfsafval wordt donderdag 28 april opgehaald
- het oud papier (wijk 3) wordt maandag 2 mei vanaf 18.00 uur opgehaald i.p.v. 4 mei
- huishoudelijk afval wordt vrijdag 6 mei opgehaald
- het oud papier (wijk 4) wordt dinsdag 3 mei opgehaald i.p.v. 5 mei
- het oud papier bedrijven wordt vrijdag 6 mei opgehaald i.p.v. 5 mei

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

Woensdag 4 mei a.s.:
Wilt u een krans of bloemen leggen
tijdens Nationale Dodenherdenking?

Overdracht Cross-line monument
E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

De gemeente Sliedrecht geeft inwoners, instanties en verenigingen
altijd de kans om een krans te leggen tijdens dodenherdenking op
4 mei a.s.. Wilt u tijdens de ceremonie op 4 mei a.s. een krans of
bloemen leggen bij het monument aan de Stationsweg? In verband
met de aankondiging en de doorstroming, dient u zich aan te
melden voor 30 april a.s. bij Marjolein Visscher, bestuurssecretariaat gemeente Sliedrecht, telefoon (0184) 495 816 of per email:
m.visscher@sliedrecht.nl. Ook als u rolstoelgebonden bent en de
ceremonie bij het monument wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden
bij Marjolein Visscher. Graag voor 30 april a.s. Uiteraard is het ook
toegestaan om na de herdenking in stilte bloemen bij het monument
te leggen.

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

Jaarrekening 2015 Drechtsteden laat
positief resultaat zien
De samenwerkende Drechtsteden sluiten 2015 af met een financieel
gezond resultaat. Dit blijkt uit de regionale jaarrekening van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). € 17,7 miljoen
vloeit terug naar de zes gemeenten.
De nieuwe zorgtaken van de Sociale Dienst Drechtsteden zijn in
2015 ruim binnen het budget georganiseerd. Wel is er fors meer
uitgegeven aan bijstandsuitkeringen. Ook andere diensten hebben
positief bijgedragen aan het resultaat, bijvoorbeeld door te bezuinigen op de bedrijfsvoering.
Portefeuillehouder Financiën van het Drechtstedenbestuur André
Flach: “2015 was een belangrijk jaar met de focus op de nieuwe
zorgtaken en onzekerheid over de financiële gevolgen. Nu de
resultaten positief zijn, kunnen we onze financiële koers naar de
toekomst verder uitzetten.”
De uitvoering van de nieuwe zorgtaken, de zogeheten decentralisaties, is in 2015 goed verlopen. Er is voor de Wmo bijna 11 miljoen
euro minder uitgegeven dan begroot. Een belangrijke oorzaak is dat
mensen minder een beroep op zorg deden dan werd verwacht. Dat
heeft er mee te maken dat de bestanden van de overheid niet meer
klopten met de werkelijkheid.
Regionaal portefeuillehouder Wmo Karin Lambrechts. “Het was een
bewuste keuze om zuinig aan te doen, gezien de grote financiële
risico’s en onzekerheden. Maar we vonden het heel belangrijk dat
mensen de juiste zorg kregen en dat is gelukt. Het aantal bezwaarschriften en klachten bleef zeer beperkt.”
Lambrechts vindt het een punt van aandacht dat de eigen bijdrage
voor sommige mensen een belemmering lijkt te zijn.

Afval
Wat is afval? Het lijkt een simpele vraag.
Toch is het lastig om een duidelijke definitie
te geven. In de Van Dale staat: afval is alles
‘dat na bewerking als nutteloze rest overblijft’. Maar
eigenlijk klopt die definitie niet meer. Afval is
geen nutteloze rest. Juist niet! We spreken
tegenwoordig over afval als grondstof voor
nieuwe producten. Hoe dat werkt bij verschillende soorten afval, lichten we de komende weken in deze
rubriek toe.
Batterijen
In batterijen zitten verschillende waardevolle stoffen, zoals staal,
lood, kwik en zilver. In de knoopcel van je horloge zitten andere
stoffen dan in de penlite van je wekker.
Daarom worden batterijen eerst gesorteerd voor ze naar de recyclingfabriek gaan. Daar halen ze de stoffen uit de batterij. Met de
metalen uit de batterijen kunnen weer nieuwe batterijen gemaakt
worden, maar ook pannen, auto’s of vangrails. Batterijen kun je op
veel plaatsen inleveren. Bij scholen, supermarkten, een heleboel
andere winkels maar ook op het milieupark. Kijk voor de inleverpunten op: www.legebatterijen.nl

Vandaag, woensdag 20 april, vindt de 31e officiële overdracht plaats
van het Cross-line monument op het Albrechtplein. In het kader
van het project ‘Adopteer een monument’ heeft groep acht van de
Henri Dunantschool vorig jaar de adoptietaak van het monument op
zich genomen. Nu zal deze taak officieel worden overgedragen aan
groep zeven van deze school.
Initiatief
Het project ‘Adopteer een monument’ is een initiatief dat in 1985 is
genomen door de Stichting Februari 1941, die inmiddels de organisatie hiervan heeft overgedragen aan het Nationaal Comité 4 en 5
mei. Het project is gericht op de leeftijdsgroep tien tot twaalf jaar en
wordt in Sliedrecht uitgevoerd door de openbare basisschool Henri
Dunant. De adoptietaak loopt een jaar, waarna deze wordt overgedragen aan de volgende groep.
Adoptie
Met de adoptie is het de bedoeling dat leerlingen vertrouwd raken
met de ontstaansgeschiedenis van het monument en hen te leren
begrijpen waarom ‘hij of zij’ bereid was zijn of haar leven voor het
verkrijgen van vrijheid in de waagschaal te stellen. Ook wordt op
deze manier meer inzicht gegeven in het begrip ‘vrijheid’ en de
historische en hedendaagse ontwikkelingen die een bedreiging
kunnen vormen voor de fundamentele waarden van ons democratisch systeem.

Begroting en jaarrekening het
Parkschap
De gemeente Sliedrecht neemt deel aan de gemeenschappelijke
regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Het Parkschap
stelt jaarlijks een begroting op.
Het Parkschap richt zich op de ontwikkeling van het Nationaal Park
De Biesbosch op het terrein van natuur, recreatie en toerisme. Het
Parkschap is het resultaat van een fusie van meerdere natuur- en
recreatieschappen in Zuid-Holland en Noord-Brabant (Gemeenschappelijke Regeling). Het Parkschap werkt met zoveel mogelijk
organisaties samen om de Biesbosch te versterken als natuur- en
recreatiegebied voor inwoners uit de regio en toeristen, met behoud
van de grote natuurwaarde.
Het college maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2017 van het
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch ter inzage ligt. De ontwerpbegroting ligt met ingang van 21 april 2016 tot en met 19 mei 2016
ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht.
De ontwerpbegroting is vanaf 18 april 2016 eveneens te raadplegen
op de website van het Parkschap: www.np-debiesbosch.nl onder
‘organisatie’.
Het dagelijks bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch heeft de jaarstukken 2015 vastgesteld. De jaarstukken zijn
ter besluitvorming aan het algemeen bestuur van het Parkschap
aangeboden en toegezonden aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling. De vaststelling van de jaarstukken 2015 is
geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur op vrijdag 24 juni 2016. De jaarstukken zijn vanaf 18 april
2016 in te zien op de website van het Parkschap: www.np-debiesbosch.nl onder ‘organisatie’.
Nadere informatie is te verkrijgen bij mw. J. Kalle: (078) 770 4138 of
jt.kalle@dordrecht.nl. Een papieren exemplaar is eveneens opvraagbaar bij mw. J. Kalle; hieraan zijn kosten verbonden.

Gemeente
Sliedrecht telt
officieel 25.000
inwoners
Ons mooie dorp telt officieel
25.000 inwoners. Vorige week
werd de 25.000e inwoner
inschreven in de burgerlijke
stand. Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
had de gemeente op 1 januari
2016 nog 24.959 inwoners. Uit
gegevens van de Historische
Vereniging blijkt dat Sliedrecht
in het jaar 1857 nog 6.000
inwoners had. In 1898 waren
dat er ruim 10.000, oplopend
tot ruim 16.000 in 1953. Burgemeester Bram van Hemmen
brengt binnenkort een bezoek
aan de 25.000e inwoner.

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

