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Primeur voor uitbreiding begraafplaats
technologie in de grond,- weg- en
waterbouw.

PIETTER
KOMT NAAR
SLIEDRECHT

Primeur duurzame technologie in
de grond,- weg- en waterbouw
Op woensdagmiddag 1 december
wordt de 100% elektrisch aangedreven Silent Piler in gebruik genomen. Om dit bijzondere moment
in de spotlights te zetten geeft
wethouder Ton Spek om 13.00 uur
het startsein. Na aﬂoop is er om
14.00 uur een educatieve kindermiddag met PIETTER. Iedereen is
van harte welkom.

Woensdag 1 december
start aannemer Gebr. De Koning met de
werkzaamheden aan de begraafplaats te Sliedrecht
Daarom komt Pietter naar Sliedrecht toe, alle kinderen zijn welkom vanaf 14.00 uur.

PIETTER komt dit jaar voor het eerst met Sinterklaas mee naar Nederland. Al snel komt hij erachter
dat de verkeersregels in Nederland anders zijn dan in Spanje. Wanneer hij een boete krijgt voor
foutparkeren wil PIETTER echt alles weten over de verkeersregels. Hoe werkt een stoplicht? Hoe ga
je over een rotonde? Waarvoor is een zebrapad? Waarom moet ik extra opletten bij een bouwplaats
waar ook grote bouwmachines zijn?
Kom allemaal naar de parkeerplaats bij de Goeman Borgesiusweg ter
hoogte van de Tiendweg. Er is GRATIS limonade en popcorn en na afloop
krijg je ook een kadootje mee.
Allemaal komen dus!
Voor ouders/begeleiders is er koffie met iets lekkers.

PIETTER komt woensdagmiddag
1 december naar Sliedrecht
PIETTER komt dit jaar voor het
eerst met Sinterklaas mee naar
Nederland. Al snel komt hij erachter
dat de verkeersregels in Nederland
anders zijn dan in Spanje. Wanneer
hij een boete krijgt voor foutparkeren wil PIETTER echt alles weten
over de verkeersregels. Hoe werkt
een stoplicht? Hoe ga je over
een rotonde? Waarvoor is een
zebrapad? Waarom moet ik extra
opletten bij een bouwplaats waar
ook grote bouwmachines zijn?

Mobiele prikbus komt weer naar
Sliedrecht!

Prik tegen
corona
in uw buurt
Kom langs zonder afspraak van:
Wanneer:

Woensdag 1 t/m Zaterdag 4 december

Waar:

• Bonkelaarplein
• Parkeerplaats ziekenhuis
(tegenover het station)

Tijd:
Tussen 12:00 en
18:00 uur.

Vaccineren is gratis.
U bepaalt of u een
vaccinatie wilt.

Meer informatie
over de vaccinatie
tegen corona?
Kom langs om uw
vragen te stellen.

Welkom zonder
afspraak
Neem een geldig
rijbewijs, ID-kaart of
paspoort mee.

Gemeente

Sliedrecht

Medio november is aannemer
Gebr. De Koning gestart met de
voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de

begraafplaats in Sliedrecht. Op
woensdagmiddag 1 december beleeft de gemeente Sliedrecht een
primeur als het gaat om duurzame

Kom allemaal naar de parkeerplaats
bij de Goeman Borgesiusweg ter
hoogte van de Tiendweg. Er is
GRATIS limonade en popcorn en
na aﬂoop krijgen alle kinderen een
kadootje. Voor ouders/begeleiders
is er koffie met iets lekkers.

Raadhuis als middelpunt van de samenleving én
huis van de democratie
voor de Sliedrechtse samenleving,
gemeenteraad, college en medewerkers van de gemeente. Hiermee wil het college niet alleen het
Raadhuis weer een centrale plek
geven in de samenleving en de
democratie maar ook een bijdrage
leveren aan de diversiteit en duurzaamheid van onze gemeente.
De gemeenteraad ontvangt eind
2021 een voorstel van het college,
begin 2022 gaat de gemeenteraad
in gesprek over dit voorstel.

Het college stelt de gemeenteraad
voor om het bijna 100 jaar oude
Raadhuis een centrale plek te

geven in de Sliedrechtse samenleving. Wij willen in het Raadhuis een
ontmoetings- en werkplek maken

Renovatie carillon
Het is al even geleden dat we de
vrolijke klanken uit het torentje
van het raadhuis hebben gehoord.
Het mechanisme van het carillon
is gedemonteerd en wordt op dit
moment gereviseerd bij Royal
Eijsbouts Klokkengieterij. Naar verwachting zullen de klanken weer
begin 2022 te horen zijn.

Woensdag 1 tot en met zaterdag 4
december komt de GGD voor de
tweede keer met een prikbus naar
Sliedrecht. Inwoners van Sliedrecht
en omgeving kunnen zich hier
gratis laten vaccineren.
Dichtbij, gratis, zonder afspraak
De prikbus is bedoeld voor inwoners die nog niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Iedereen
vanaf 12 jaar kan in de bus zonder
afspraak een vaccinatie krijgen
met een vaccin dat beschermt tegen corona. Voor kinderen van 12
tot en met 15 jaar geldt dat er een
volwassen persoon bij moet zijn.
Kinderen van 16 en 17 jaar mogen
alleen komen.
Openingstijden en locatie
Data: woensdag 1 december t/m
zaterdag 4 december
Tijden: 12.00 – 18.00 uur
Locaties: Bonkelaarplein en parkeerplaats ziekenhuis (tegenover
het station)

Vaccineren
Door de inzet van de prikbus
in de wijk hoopt de GGD en de
gemeente dat meer inwoners zich
laten vaccineren tegen het coronavirus. De komende weken is de
prikbus op verschillende plekken
in Zuid-Holland Zuid te vinden. Kijk
op www.prikkenzonderafspraak.nl
voor meer informatie.
Voorlichting
Inwoners kunnen in de bus ook informatie krijgen over de vaccinatie
tegen corona van voorlichters van
de GGD. Het geven van informatie
over de coronavaccinatie is een
belangrijk onderdeel van de
prikbus. Vanuit de GGD zijn bij de
locaties (meertalige) voorlichters,
medisch- en administratief personeel aanwezig.
ID en mondkapje meenemen
Iedereen die een prik wil, moet
een legitimatiebewijs laten zien
en een mondkapje dragen. Ook
kinderen moeten een legitimatiebewijs laten zien.

Nieuwsbrief Samenwerkingspartners:

Korting op de zorgverzekering met de Gemeentepolis Drechtsteden

Voor 2022 biedt de Sociale Dienst Drechtsteden weer de mogelijkheid om een
gemeentepolis af te sluiten via de VGZ. Een

inwoner uit de Drechtsteden sluit hiermee
een basis- en een aanvullende ziektekostenverzekering af die veel zorgkosten ruim
vergoedt. Voor deze uitgebreide zorgverzekering betalen zij minder dan normaal, want
de sociale dienst betaalt mee en de verzekeraar geeft korting.
Aanmelden voor de Gemeentepolis Drechtsteden (vanaf 1 januari 2022) is mogelijk van

16 november tot en met 31 december 2021.
De zorgverzekering wordt afgesloten op
www.gezondverzekerd.nl/Drechtsteden.
Voor wie is de Gemeentepolis Drechtsteden?
Deze gemeentepolis is interessant voor
mensen met een laag inkomen en hoge
zorgkosten. Voor een relatief lage premie
kan de inwoner een zeer uitgebreide verzekering afsluiten.

Heeft een inwoner lage zorgkosten, maar
weinig reserve om onverwachte zorgkosten
op te vangen? Ook dan kan deze zorgverzekering interessant zijn.
Wilt u meer weten over de Gemeentepolis
Drechtsteden? Kijk dan op de website van
de Sociale Dienst Drechtsteden:
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd.
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Buiten bezig in Sliedrecht
sloten voor al het verkeer t/m
vrijdag 24 december.
In verband met herstraatwerkzaamheden.
➍ Vogelbuurt-zuid diverse straten
afgesloten van 27 september
t/m 23 december.
In verband met vervanging
riolering.
Betreft de straten Reigerlaan,
Roerdompstraat, Nachtegaallaan, Meerkoetstraat en
Kievitlaan die in fases worden
afgesloten.
Wegomleidingen
➊ Wekelijkse afsluiting Burg.
Winklerplein vanaf woensdag
6 mei 2020 Voor de weekmarkt
is er in verband met Corona
maatregelen een uitbreiding
nodig. Daarom vindt er iedere
week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg plaats.

➋ Middelste deel Grevelingenlaan, Krammerstraat en
Haringvlietstraat in 3 fases
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 25 oktober t/m
vrijdag 24 december.
In verband met herstraatwerkzaamheden.
➌ Noordelijk deel P.C. Hooftlaan
tussen de Rembrandtlaan en
de P.A. de Genestetstraat afge-

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• bomen snoeien
• blad ruimen

Denk mee en kijk mee!
de melding en is er meer over een
verdachte of adres bekend? Nader
onderzoek kan nieuwe feiten
opleveren. Pas als die feiten de
anonieme melding onderbouwen
dan kunnen de opsporingspartners
overgaan tot actie en kan de
M.-tip:
• worden toegevoegd aan een
onderzoek
• aanleiding zijn tot het opstarten
van een nieuw onderzoek
• aanleiding zijn voor het heropenen van een oude zaak
Sinds 2020 werkt de gemeente
Sliedrecht samen met Meld Misdaad Anoniem (M.). Dit betekent
dat meldingen die bij M. gedaan
worden, naar de gemeente worden doorgestuurd als die voor de
gemeente van belang zijn.
In sommige gevallen is het fijn om
anoniem te kunnen melden. Jij
kent bijvoorbeeld de dader, maar
de dader kent jou ook. Je hebt informatie over ernstige criminaliteit,
maar er kunnen redenen zijn waarom je niet naar de politie kan of
durft. Een lastig dilemma. Hiervoor
biedt M. een vangnet.
M. is het onafhankelijke meldpunt
waar je anoniem informatie kunt
geven over criminaliteit. Je kunt
bij M. melden over bijvoorbeeld
moord en doodslag, mishandeling,
overvallen, brandstichting, wapenof mensenhandel. Maar ook met

informatie over fraude en corruptie
kun je bij M. terecht.
Anoniem
De anonimiteit van de melder
staat bij M. op de eerste plaats.
Het team van medewerkers
heeft maar één doel voor ogen:
jouw anonimiteit beschermen.
Jouw anonimiteit is voor M. zelfs
belangrijker dan het oplossen van
een onderzoek.
Melding
M. is een onafhankelijke organisatie en is géén politie. Alleen als
jouw anonimiteit gewaarborgd
kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar diverse
partners, zoals de politie of de
gemeente. Zij kunnen hiermee
niet zomaar ergens binnenvallen
of iemand aanhouden. Een anonieme melding moet eerst worden
getoetst. Kloppen de gegevens in

Een M.-melding is hiermee een
puzzelstuk in een groter geheel en
wordt onderdeel van de gebruikelijke onderzoeken van bijvoorbeeld
de politie. De opsporingsinstanties
zijn zelf verantwoordelijk voor
wat er met de informatie wordt
gedaan. Zij moeten zich daarbij
houden aan bestaande wet- en
regelgeving voor het doen van
onderzoeken.
Melden
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
22.00 uur en in weekenden en op
feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur.
Je kunt 24/7 online melden in een
beveiligde omgeving.
Meld Misdaad Anoniem via 08007000 of meldmisdaadanoniem.nl

Op weg naar aardgasvrij Sliedrecht

Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, moet de
CO2-uitstoot omlaag. Bijvoorbeeld
door minder aardgas te verbranden. Daarom gaat Nederland
op weg naar een aardgasvrije
toekomst. Als een van de 'proeftuinen aardgasvrije wijken' loopt
Sliedrecht-Oost hierin voorop.
Projectleider Lucien van der Plaats
geeft een update.
Het rijk heeft Sliedrecht-Oost
geselecteerd voor het Programma
Aardgasvrije Wijken (PAW). De
gemeente kreeg hiervoor een
subsidie van € 3.850.000,-. "Het
overgrote deel hiervan gebruikt
de gemeente om het aardgasvrij
maken van particuliere woningen
betaalbaar te maken voor de
eigenaren", zegt Lucien van der
Plaats. "Daarnaast gaat een klein
deel naar Tablis Wonen, als ondersteuning bij het aansluiten van
huurwoningen op het warmtenet.
Ook gaat er subsidiegeld naar
Waardeburgh voor het aansluiten
van verzorgingstehuis Parkzicht."
Buurtaanpak
De subsidie is dus vooral bedoeld
om woningeigenaren te stimuleren
over te stappen op het warmtenet.
Van der Plaats: "We doen dit per
buurt. Woningeigenaren ontvangen per buurt een aanbod om de
woning aardgasvrij te maken. Ze
betalen een eigen bijdrage van
maximaal € 2.000,-, of € 500,- als
ze al elektrisch koken. Voor dit
bedrag vinden alle noodzakelijke
aanpassingen in en rond de woning plaats. Bijvoorbeeld nieuwe
radiatoren of extra isolatiemaatregelen, of het afwerken van muren
en vloeren."
De Horst
Begin dit jaar is de buurtaanpak
gestart in De Horst. De eigenaren
van de 46 koopwoningen in deze
wijk konden meedoen aan kennissessies. Zo kregen ze veel informatie over aardgasvrij wonen. Niet
alleen over het warmtenet, maar

ook over een warmtepomp en isoleren. Een buurtgroep dacht mee.
Lucien van der Plaats: "Uiteindelijk
hebben 8 woningeigenaren gevraagd om een maatwerkaanbod.
Hierin staat wat er in de woning
nodig is om de overstap naar het
warmtenet te maken."
Sperwerstraat 1-80
Ondertussen onderzoeken de
eigenaren van de ﬂat Sperwerstraat
1-80 de mogelijkheden voor een
andere warmtevoorziening. Een
daarvan is aansluiting op het
warmtenet. Begin 2022 maken de
woningeigenaren hun keuze.
Vogelenzang
Dit najaar zijn we in gesprek
gegaan met de woningeigenaren
in de Vogelenzang. "We kiezen
in deze buurt voor een meer persoonlijke, vraaggerichte aanpak",
zegt projectleider Van der Plaats.
"Bewoners blijken vooral vragen
te hebben over aansluiting op het
warmtenet. Ze zien dit eerder als
een eventuele optie voor aardgasvrij dan bijvoorbeeld een warmtepomp. Vooral door de vele isolatiemaatregelen en hoge kosten die
bij een warmtepomp nodig zijn. Dit
zagen we ook in De Horst. Ook in
de Vogelenzang kunnen bewoners
een woningopname krijgen voor
een maatwerkaanbod."
Meer weten? Kijk op
www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Warmtenet Sliedrecht
HVC heeft in Sliedrecht-Oost
een hoofdnet aangelegd voor
het warmtenet. De eerste ﬂats
van Tablis Wonen nemen hier al
warmte van af. Het warmtenet
draait nu nog op een tijdelijke
gascentrale. In 2023/2024
gaat het warmte gebruiken die
vrijkomt bij slibverbranding. De
bedoeling is om daarna ook gebruik te maken van aardwarmte.
Meer info: www.hvcgroep.nl/
warmtenet-sliedrecht

Niet in mijn pand!
Illegale prostitutie, wapenopslag,
drugsproductie… Niet in mijn
pand! Dat is de boodschap die we
pandeigenaren willen meegeven.
Goed en veilig verhuren
Verhurende pandeigenaren
vormen een belangrijke rol in
goede verhuur. Kleine signalen
die misschien niet zo opvallen

kunnen al duiden op criminele
huurders. Denk aan klagende
buren over een chemische geur,
veel klusgeluiden of huurders die
een voorkeur hebben aan contant
betalen.
Via www.nietinmijnpand.nl leest u
meer over de signalen.

Heeft u vragen
aan de gemeente?
Bel 14 0184
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Gladheid? Gemeente Sliedrecht staat paraat

De winter komt er weer aan.
Dat betekent ook dat het glad
kan worden op de weg. De
buitendienstmedewerkers van de
gemeente Sliedrecht staan van
1 november 2021 tot 1 april 2022
paraat om gladheid te bestrijden.
24 uur per dag, 7 dagen per
week.

Gladheidsbestrijdingsplan
Voor een goede uitvoering
hebben we een gladheidbestrijdingsplan gemaakt. Hierin staat
hoe we de gladheid op de wegen
aanpakken. De belangrijkste
punten op een rij:
• Wijst de weersverwachting
op gladheid? Dan strooien we
de wegen met zout. Als het

sneeuwt, maken we de wegen
sneeuwvrij met onze sneeuwschuivers.
• Moet u de weg op? Houd dan
de weersvoorspellingen in de
gaten. Maak ramen, spiegels en
lampen sneeuw- en ijsvrij en pas
uw rijgedrag aan als het glad is.
• We strooien niet alleen de
doorgaande wegen, maar
ook een aantal doorgaande
fietsroutes. Verder plaatsen
we bij de opritten van de dijk
zogenaamde zoutkisten.
• Natuurlijk kunnen we niet overal komen. Daarom vragen we u
om zelf mee te helpen door uw
stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Denkt u ook aan anderen
die dit misschien niet zelf kunnen? U kunt gratis strooizout
ophalen bij de gemeentewerf.
Meer weten?
Kijk op www.sliedrecht.nl (zoek
op gladheid). Het gladheidbestrijdingsplan ligt ter inzage in de
centrale hal van het gemeentekantoor.

Ontwerpbestemmingsplan 'Hoogspanningsverbindingen, Gemeente Sliedrecht'
Inhoud bestemmingsplan
Vanuit het Rijk was een uitkoopregeling van kracht voor woningen
die pal onder de hoogspanningsverbindingen zijn gelegen. De
gemeente heeft deze uitkoopregeling actief bij de betrokken
bewoners onder de aandacht
gebracht. Geïnteresseerde eigenaren konden zich tot 1 juli 2021
bij de gemeente aanmelden voor
deelname aan de uitkoopregeling.
De deelnemende woningen liggen
aan de Baanhoek en de Rivierdijk.
Een van de voorwaarden bij de
uitkoopregeling van het Rijk is, dat
na uitkoop de bestemming van de
betrokken percelen zodanig dient
te worden gewijzigd, dat er niet
meer op de percelen mag worden
gewoond. Het voorliggende
ontwerpbestemmingsplan 'Hoogspanningsverbindingen' komt
tegemoet aan deze voorwaarde.

ving-Ruimtelijke plannen/
Bestemmingsplan/Ontwerpbestemmingsplannen

Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan geeft aan deze percelen een
groenbestemming.
Ter inzage
Vanaf vrijdag 26 november 2021
ligt het ontwerpbestemmingsplan
gedurende zes weken ter inzage,
dus tot en met donderdag
6 januari 2022.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan op een drietal manieren
raadplegen:
- In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl
via de knop 'Plannen zoeken’
(identificatienummer:
NL.IMRO.0610.bpHoogspanningverb-2001)
- Op de website van de gemeente,
www.sliedrecht.nl, onder
Wonen & omgeving/Omge-

Mogelijkheid indienen zienswijzen
Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
ligt, kunt u een zienswijze indienen
op het ontwerpbestemmingsplan.
Uw zienswijze kunt u zenden aan
de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA
Sliedrecht. Wilt u een mondelinge
zienswijze indienen, dan kunt
u een afspraak maken met een
medewerker van de afdeling RO&E
via telefoonnummer 14 0184.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het
bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie,
telefoonnummer 14 0184.

Grondverplaatsing
Benedenveer-Parallelweg
In de woonwijk Benedenveer is in
maart 2021 grond afgegraven om
daar een waterberging te maken.
Hierdoor kan bij grote regenbuien
het water makkelijker opgevangen
worden. Zoals we weten is de
grond in Sliedrecht vervuild door
de uitstoot van PFOA in eerdere
jaren. De verplaatste grond is
onderzocht. Afgelopen week zijn
de resultaten van de onderzoeken
gedeeld met betrokkenen.
Samenwerken
Samen met andere gemeenten
zetten we ons in om de uitstoot
van alle soorten PFAS naar 0 te
krijgen. PFOA wordt inmiddels niet
langer uitgestoten en intussen is
deze stof ook verboden. Ook is
gemeente Sliedrecht met andere
gemeenten een rechtszaak begonnen om de vervuiler aansprakelijk
te stellen voor de schade die
wij hebben geleden, lijden en
mogelijk in de toekomst nog zullen
lijden als gevolg van de uitstoot
van PFOA en GenX-stoffen. Het
college wil graag dat de grond
waar de Sliedrechters op wonen
zo gezond en veilig mogelijk is. We
moeten in deze regio helaas rekening houden met deze vervuiling
die in het verleden ontstaan is en
die dus niet zo maar weg is.
Verplaatsing
De grond die door de aannemer
uit het Benedenveer is gehaald,
is naar de Parallelweg gebracht.
Hiervoor heeft de gemeente een
vergunning afgegeven. Naar
aanleiding van deze grondverplaatsing hebben we een verzoek
tot handhaving ontvangen. Deze
inwoner van Sliedrecht heeft aangegeven dat hij van mening is dat
de grond die van de Benedenveer

kwam vervuilder was dan het
gebied waar het naar toe gebracht
is. De gemeente heeft deze klacht
heel zorgvuldig onderzocht,
meerdere malen omdat de onderzoekers en de gemeente verbaasd
waren dat de resultaten steeds
anders waren. We hebben moeten
constateren dat de hoeveelheid
grond en de vervuiling beide niet
in orde waren, maar beiden binnen
de marges van eventuele overschrijding. Het college heeft de
bezwaarmaker geïnformeerd over
dit collegebesluit.
Betrokken inwoners
Naast het gesprek met de bezwaarmaker is de gemeente het
afgelopen jaar in gesprek geweest
met inwoners de heren Lavooi
en Keesmaat over deze grondverplaatsing. Beide heren zetten
zich in voor de veiligheid en gezondheid van onze Sliedrechters.
In het gesprek waarin wethouder
Goverde hen informeerde over het
collegebesluit gaven zij aan dat
zij geen oordeel konden geven
over het collegebesluit en dat zij
nog stukken willen inzien op basis
waarvan het besluit tot vergunning
destijds is genomen. Het college
waardeert hun kritische betrokkenheid. Wethouder Goverde heeft
toegezegd dat zij alle stukken
ontvangen.
Lokaal handelingskader
Door de PFAS in de grond is
en blijft het lastig om grond te
verplaatsen en dat heeft gevolgen
voor onze ontwikkelingsprojecten.
Om ontwikkelingen mogelijk te blijven maken blijven we zoeken naar
oplossingen. Daarbij staat voorop
dat de inwoners van Sliedrecht
gezond en veilig kunnen leven.

Het Bonkelaarhuis
Heeft u vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp,
zorg & welzijn en werk & inkomen?
U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis.

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of www.sliedrecht.nl/fixi

Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, Telefoon: (0184) 420 539
info@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

16 november 2021

Burgemeester Winklerplein

Ten gehore brengen van versterkt geluid tbv bezoek van Sinterklaas

27 november 2021

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

18 november 2021

Burgemeester Winklerplein

Ten gehore brengen van versterkt geluid tbv bezoek van Sinterklaas

27 november 2021
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 november 2021

Veerstoep 12

Vergroten van de woning aan de achterkant

Bouwen

17 november 2021

Molendijk 99

Bouwen van een schuur

Bouwen

18 november 2021

Prinsenweer 38

Het gebruiken van de grond naast de woning als erf en tuin

Handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening

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.

Colofon
Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184
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
WhatsApp 06-3643 2597
Twitter @sliedrechtgem
Facebook.com/gemeentesliedrecht
Instagram.com/gemsliedrecht
Milieupark
Lelystraat 111
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur
Informatie over afval en afvalinzameling:
Sliedrecht.afvalinfo.nl

Fixi
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht bij Fixi
via www.sliedrecht.nl/fixi

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
officielebekendmakingen.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

