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Update Dupont/Chemours: Tevredenheid over opkomst steekproef PFOA
De afgelopen week was er nieuws over het steekproef bloedonderzoek
PFOA en de herstart van de Delrin-fabriek bij Dupont.
Steekproef bloedonderzoek
GGD Zuid-Holland Zuid en RIVM zijn tevreden met de opkomst voor het
steekproef bloedonderzoek PFOA. Van de uitgenodigde omwonenden uit
Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht nam 63% deel aan het bloedonderzoek, van de controlegroep was dat 37%. Gemiddeld is dat een opkomst
van 57 %. Uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten
Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht werden in totaal 667 mensen uitgenodigd. Naast een controlegroep zijn zo’n 500 personen uit de contourgebieden gevraagd om deel te nemen. Hiervan kwamen er ruim 400 uit
Sliedrecht. In totaal werd bij 382 mensen bloed afgenomen. Het RIVM is de
komende maanden bezig met de analyse van de resultaten van het bloedonderzoek. Deelnemers die hebben aangegeven hun individuele testresultaten te willen ontvangen, krijgen deze medio april 2017 toegestuurd.
Herstart Delrin-fabriek
De productie in de Delrin-fabriek van Dupont is op woensdag 16 november
herstart. Eerder vonden daar twee lekkages van formaldehyde plaats.
DuPont heeft de provincie geïnformeerd dat veiligheidsstudies naar alle
onderdelen van de Delrin-fabriek van DuPont zijn uitgevoerd en er een plan
van aanpak is opgesteld. De veiligheidsstudies en het plan van aanpak van
DuPont zijn door een onafhankelijk expert bekrachtigd. Het college stelt
vast dat de directies van DuPont en Chemours de gemaakte afspraken over
veiligheid en communicatie nakomen. Het college blijft hier alert op.

#Mooisliedrecht
Social media van de week

Twitter: Sliedrecht mooi in
beeld in magazine
Stationslocaties 2017! Met interview @jptanis.
Binnenkort ook digitaal te
lezen! #sliedrechtopdekaart

Instagram: ravdsfotografie
herfst in het Burg Feitsmapark
#Sliedrecht #mooisliedrecht
#sliedrechtinbeeld #herfst
#autumn #n910c #leaves
#picoftheday #note4

De gebitskliniek is
Onderneming van het jaar
Alblasserwaard 2016/2017!

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.

De Gebitskliniek uit Sliedrecht op de Kerkbuurt 126 is op 14 november
jongstleden Onderneming van het Jaar Alblasserwaard in de categorie
“Starter” geworden.

Wmo-loket (gemeentekantoor)
Industrieweg 11
3361 HJ SLIEDRECHT
(0184) 495 835
infoWmo@sliedrecht.nl
Openingstijden: werkdagen van 09:00 - 15:00
www.welzijnswerksliedrecht.nl

Na een selectieprocedure door een speciaal hiervoor door initiatiefnemer
Businesss Event Alblasserwaard samengestelde jury onder leiding van
juryvoorzitter notaris Hans Koppelaar, Teus Boerman, Machiel Pranger
en Michel van Hoorne, is De Gebitskliniek verkozen tot Onderneming
van het Jaar Alblasserwaard 2016/2017. Volgens initiatiefnemer Business
Event Alblasserwaard behoren zij hiermee tot de parels van de Alblasserwaard! Als gemeente zijn wij trots op deze mooie prestatie van één van
onze bedrijven.

Glas in ‘t bakkie: 100% herbruikbaar,
100% in de glasbak
De glasbakken gaan maandagmiddag 28 november tussen 15.00
en 18.00 uur flink rinkelen op het Burgemeester Winklerplein.
Want dan loont het niet alleen voor het milieu, het loont ook voor
u om glas in de bak te gooien! Er wordt namelijk een aardigheidje
uitgedeeld aan mensen die glas in de bak gooien op die plek.
Medewerkers van het promotieteam gaan in gesprek met de winkelende mensen in het kader van de campagne ‘Glas in ‘t bakkie’
dat tot doel heeft meer hergebruik van glas. Sinds 1978 hoort glas
in de glasbak. Het deksel of
de dop op de pot of fles mag
blijven zitten én het glas mag
ongespoeld de bak . Dat voorkomt nare luchtjes en maakt
het wel heel makkelijk om
‘glas in ’t bakkie’ te gooien.
Afval? Samen halen we er uit
wat erin zit!

Hulp bij Thuisadministratie
Bent u de grip op uw financiën
kwijt?
Dan kunt u terecht bij Hulp bij
Thuisadministratie van de Stichting
Welzijnswerk Sliedrecht. Hulp bij
Thuisadministratie biedt ondersteuning op maat wanneer iemand
de grip op de financiën kwijt is,
niet kan rondkomen, of wanneer
de administratie niet op orde is.
De ondersteuning wordt thuis
geboden door een geschoolde
vrijwilliger. De dienstverlening is
kosteloos.
Voor het maken van een afspraak
voor een intakegesprek kan tijdens kantooruren gebeld worden
met (0184) 416 729.
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Sliedrecht op RTL4!
27 november, 16.00 uur
Maandag 21 november werden de opnames gemaakt voor het RTL4
programma ‘Nederland heeft het’. In drie minuten vertelt GertJan van
Ravenswaaij meer over de ontstaansgeschiedenis van Sliedrecht en de
baggercultuur, terwijl hij de mooiste plekjes van Sliedrecht laat zien.
Op zondag 27 november om 16.00 uur wordt het programma uitgezonden. Op zaterdag 10 december is de herhaling.

Milieupark gesloten

Op vrijdag 25 november is het Milieupark gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Ook wordt er die dag geen
afval ingezameld. Zaterdag 26 november is het Milieupark gewoon weer open.
Meer informatie over afval en afvalinzameling is ook terug te vinden via Sliedrecht.afvalinfo.nl.

Algemene
Plaatselijke
Verordening
Op 20 september 2016 heeft
de gemeenteraad de Algemene
Plaatselijke Verordening Sliedrecht
2016 vastgesteld. De verordening
treedt in werking met ingang van
de dag na die van haar bekendmaking. De tekst van de verordening
kan na publicatie zes weken
tijdens openingstijden worden
ingezien in het gemeentekantoor,
Industrieweg 11 te Sliedrecht, maar
is ook te raadplegen op www.
overheid.nl onder het kopje lokale
wet- en regelgeving.

MEDEWERK(ST)ERS GEZOCHT

Cliëntenraad Regio Drechtsteden (CRD) zoekt vrijwilligers
De cliëntenraad komt op voor
de belangen van inwoners uit de
Drechtsteden die werk zoeken of
een minimum inkomen hebben,
zoals een uitkering van de Sociale Dienst. De raad zoekt een
Sliedrechtse vertegenwoordiger
die meedenkt met de raad over
onder andere de plannen en de
gevolgen van het beleid van de
Sociale Dienst Drechtsteden.
Wekelijks houdt de cliëntenraad
een spreekuur dat wordt verzorgd
op het kantoor aan de Singel 328
in Dordrecht. De leden van de raad
bezoeken ook allerlei bijeenkomsten om informatie te verzamelen
over het sociale beleid. Wil jij met
je inbreng de kwaliteit van het sociale beleid verbeteren? En kritisch
meedenken over beleid en de
doelgroep vertegenwoordigen Kijk
dan snel op www.crdrechsteden.nl
voor meer informatie! Vergoeding
conform de richtlijnen van de CRD.

UIT B&W

Tevreden
met Wmoloket
Uit onderzoek bleek
onlangs dat de meeste
inwoners van Sliedrecht
tevreden zijn met het
Wmo-loket. Zo wist 79
procent van de ondervraagden waar ze moesten
zijn met hun hulpvraag.
76 procent gaf aan snel te
worden geholpen. Cijfers
waar ik als verantwoordelijk wethouder blij mee kan
zijn. We scoren op veel onderdelen zelfs hoger dan
de andere Drechtsteden.
Veel taken binnen de Wmo
zijn bij de regionale Sociale
Dienst belegd. Dat gaat in
de praktijk ook prima. Toch
wil ik ook zo veel mogelijk
binnen Sliedrecht blijven
regelen, zodat het voor
inwoners gemakkelijk en
laagdrempelig blijft om een
hulpvraag te doen. Daarom
kiezen we er bewust voor
om altijd medewerkers van
de Sociale Dienst aanwezig
te laten zijn op ons eigen
Wmo-loket in het gemeentekantoor. Zo maken we het
voor iedereen eenvoudig
om een voorziening aan
te vragen in het kader van
de Wmo, zoals hulp bij het
huishouden.
Het Wmo-loket is geopend
van maandag t/m vrijdag
van 09:00 tot 15:00 uur.
Wethouder Hanny Visser

Maatschappelijke
organisaties opgelet!
Staat uw organisatie achter een

We gaan namelijk het tweede jaar in

(zwerf)afvalvrij Sliedrecht? En heeft u

van de piliot ‘schoon belonen’, en er

een goed idee hiervoor? Laat het ons

zijn middelen beschikbaar om uw idee

weten en neem snel contact met ons

te ondersteunen.

op via j.sakko@sliedrecht.nl.
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Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

15 november 2016

Waterwegstraat 1

Het plaatsen van een erfafscheiding

Bouwen

17 november 2016

P.C. Hooftlaan 3

Het kappen van twee bomen

Kappen

17 november 2016

Krausstraat

Het aanleggen van een uitrit

In-/uitrit

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

18 november 2016

Prickwaert 106

Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Bouwen

18 november 2016

De Wiel 5

Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Bouwen

18 november 2016

Februariplantsoen 8

Het realiseren van een erker aan de voorgevel en het vergroten van de entree tot de voorgevellijn

Bouwen

18 november 2016

Prickwaert, sectie G, nummer
3593; Sectie G, nummer 3835;
Prickwaert, sectie G, nummer
3777; Prickwaert, sectie G,
nummer 3772

Het kappen van 29 bomen

Kappen

18 november 2016

Langs de Tiendweg, Sectie G,
nummer 2473; Middenberm
Deltalaan, sectie G, nummer
3226; Langs de Craijensteijn,
sectie G, nummer 3862;
Baaneweer, sectie G, nummer
1686; Groenenweer, sectie G,
nummer 3857; Langs de Deltalaan, sectie G, nummer 3835;
Prickwaert, sectie G, nummer
3627

Het kappen van 24 bomen

Kappen

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

Ingetrokken omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum intrekking

Adres

Omschrijving

Activiteit

14 november 2016

Prof. Lorentzlaan en Prof. Kamerlingh Onneslaan

Het kappen van drie bomen

Kappen

Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende exploitatievergunning
- het uitoefenen van een horecabedrijf aan het Fazantplein 1.

Colofon

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

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

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

Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Publiekshal/frontoffice
Ma, di, vrij: 09.00 - 12.00 uur
Wo en do: 14.00 - 19.30 uur

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

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

Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht op de
Servicelijn via www.sliedrecht.nl

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

Storingsnummer openbare ruimte
(0184) 495 910

Bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmakingen van algemene verbindende voorschriften worden
vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt via
officiëlebekendmakingen.nl

Alleen buiten kantooruren
Milieuklachtennummer
(0888) 333 555
Voor o.a. klachten over
geluidsoverlast en milieumeldingen
(24 uur per dag bereikbaar)

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

