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Energiecoöperatie gaat voor Sliedrechtse
zonne-energie voor iedereen
Hiermee is de weg vrij voor de eerste zonnepanelen die komen op
het dak van het Griendencollege.

De oprichting van de Sliedrechtse
energiecoöperatie is een stap
dichterbij! Alle inwoners van
Sliedrecht kunnen nu kiezen
voor lokale groene stroom uit
zonne-energie. Ook als je in een
appartement of huurwoning woont
of geen geschikt dak hebt voor
zonnepanelen.

Ondertekening intentieovereenkomst tijdens Klimaatmarkt
Tijdens de Klimaatmarkt op
3 november ondertekenden de initiatiefnemers, wethouder Ton Spek,
VVE Platform Alblasserwaard, de
coöperatie Drechtse Energie en de
directie van het Griendencollege
een intentieovereenkomst. .

Veel bezoekers van de Klimaatmarkt tekenden meteen in voor
één of meer zonnepanelen. Daarnaast konden ze een kijkje nemen
bij verschillende kraampjes over
energie besparen, aardgasvrij wonen en het warmtenet Sliedrecht.
Stichting Steenbreek gaf informatie over klimaatadaptatie door
meer groen en minder stenen. En
NME-centrum De Hooizolder bood
inspiratie voor het inrichten van
een duurzame, levende tuin met
bijvoorbeeld inheemse en eetbare
planten en een insectenhotel.
Meer weten over de Sliedrechtse
energiecoöperatie? Stuur een
e-mail naar zonopsliedrecht@
drechtseenergie.nl.

4 november 2021

Extra coronamaatregelen,
meer aandacht voor basisregels
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besmettingen moeten omlaag.
Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht.
De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.
Wassen

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

1,5 meter is een
veilige afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs
nodig:

Hier draag je verplicht een
mondkapje:

Horeca, zoals cafés en restaurants.*

In het openbaar vervoer en in vliegtuigen.

Evenementen, zoals festivals en professionele
sportwedstrijden.

Informatieavond Burgemeester
Winklerplein
Om omwonenden, vastgoedeigenaren en belangstellenden te informeren over de nieuwe plannen
van het Burgemeester Winklerplein
organiseert de gemeente samen
met de ontwikkelaar Windroos
Bouwgroep een informatieavond.
Deze informatieavond vindt plaats
op woensdagsavond 17 november
in Partycentrum De Lockhorst.
Tijdens deze avond kan men de
nieuwe plannen bekijken. Ook

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes,
perrons en stations, en op het hele vliegveld.
In publieke binnenruimtes, zoals winkels en
bibliotheken.

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea
en monumenten.

In het mbo en hbo en op universiteiten.

Doorstroomevenementen, zoals kermissen,
met uitzondering van jeugdactiviteiten.

Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en
masseurs.

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf
18 jaar.

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Binnensportlocaties, inclusief sportkantines*,
kleedkamers en andere faciliteiten, vanaf 18 jaar.

Deze adviezen gelden per direct:
Werk minstens de helft van de tijd thuis.

* Met uitzondering van afhalen
Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

is er gelegenheid om vragen te
stellen. De informatieavond start
om 18.00 uur tot 20:00 uur.
Reserveren
Vanwege de landelijk aangescherpte Coronamaatregelen en de
capaciteit van de ruimte, vragen
wij u om u vooraf in te schrijven.
Dit kan in vier blokken van elk een
half uur. Tot uiterlijk dinsdag
16 november kunt u zich aanmelden
via www.windroos-sliedrecht.nl.
De informatieavond kan enkel
bijgewoond worden op vertoon
van een geldige Corona QR-code.
Ook wordt het dragen van een
mondkapje op prijs gesteld. Mocht
u verhinderd zijn of vanwege deze
maatregelen de inloopavond niet
kunnen bijwonen? Alle informatie
is de dag na de informatieavond
ook in te zien op
www.windroos-sliedrecht.nl.

Opfrisdag rijvaardigheid Senioren

In het personenvervoer, zoals taxi’s.

Per 6 november ook:

Terrassen.

De gemeente wil het Burgemeester
Winklerplein aanpakken en vernieuwen. Tijdens de beeldvormende vergadering van 25 oktober
heeft de raad positief gereageerd
op de nieuwe plannen. Op
woensdagavond 17 november is
er een informatieavond voor omwonenden, vastgoedeigenaren en
belangstellenden.

Senioren" leest u op onze
website: www.sliedrecht.nl

Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.

Per 6 november ook:

Informatieavond nieuwe plannen
herontwikkeling Burgemeester
Winklerplein

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184

Bent u in het bezit van een
geldig rijbewijs en neemt u als
automobilist nog actief deel aan
het verkeer? Doe dan mee met
de ‘Opfrisdag rijvaardigheid
Senioren”.
De ‘Opfrisdag rijvaardigheid
Senioren” wordt georganiseerd
door de gemeente Sliedrecht
samen met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV)
Drechtsteden en Veilig Verkeer
Nederland. Met de opfriscursus
wordt de rijvaardigheid en kennis
van de (veranderde) verkeersregels opgefrist. Het doel van de
opfriscursus is om senioren in het
verkeer zo lang mogelijk veilig
mobiel te houden. Meer informatie
over de 'Opfrisdag rijvaardigheid

De ‘Opfrisdag rijvaardigheid
Senioren” vindt plaats op donderdag 2 december 2021 op de locatie Partycentrum De Lockhorst
in Sliedrecht. De ochtendsessie
is van 08.30 tot 12.00 uur. De
middagsessie is van 13.00 tot
16.30 uur. De eigen bijdrage is
€ 15,00. Het bedrag kan bij
aanvang van de cursus betaald
worden. Gezien de verwachtte
belangstelling voor deze cursus
is het van belang dat u zich tijdig
opgeeft. Opgeven kan tot uiterlijk
24 november 2021.
Wilt u meedoen?
Aanmelden kan bij Veilig Verkeer
Nederland. Stuur hiervoor een
e-mail naar de heer J.W. de Jong,
jwmj.dejong@planet.nl. Heeft u
vragen? Neem dan contact op via
het e-mailadres of bel naar
06-13520750.

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

Informatie voor inwoners donderdag 11 november 2021

Buiten bezig in Sliedrecht

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
en Krammerstraat in 3 fases
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 25 oktober t/m
vrijdag 24 december. In verband met herstraatwerkzaamheden.
➌ Kruising Genestetstraat/P.C.
Hooftlaan en noordelijk deel
P.C. Hooftlaan in 2 fases afgesloten voor al het verkeer van
dinsdag 9 november 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.
➎ Fietspad Thorbeckelaan deels
afgesloten op donderdag
11 november 2021. In verband
met asfalteringswerkzaamheden voor herstel delen fietspad.
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

Prikken zonder afspraak? Dat kan!
Sinds een aantal maanden maakt
de GGD ZHZ gebruik van een mobiele vaccinatie-unit om mensen
de kans te geven zich te laten
vaccineren dicht bij huis, zonder
afspraak. De mobiele vaccinatie
unit staat in verschillende wijken in
de regio.

informatie. Je kunt altijd binnenlopen om jou vragen te stellen.

Weet je nog niet zeker of je een
vaccinatie wilt? De medewerkers
van de GGD geven jou graag meer

Vergeet je mondkapje en identiteitsbewijs (met BSN nummer)
niet als je langskomt voor je prik.

Donderdag
11 november

Vrijdag 12 november

Vrijdag 12 november

Zaterdag 13 november

Dinsdag 16 november

Woensdag
17 november

Donderdag
18 november

Het Bonkelaarhuis
Heeft u vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp,
zorg & welzijn en werk & inkomen?
U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis.
Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, Telefoon: (0184) 420 539
info@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Vrijdag 19 november

Wat is prikken zonder afspraak?
Op prikken zonder afspraak vind je
alle GGD-vaccinatielocaties waar
je je zonder afspraak kunt laten
vaccineren tegen corona.

Doelgroep:
Belangstellenden van sport- en
beweegorganisaties.
Meer informatie:
Vanuit het Lokaal Sportakkoord
Sliedrecht wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor sporten beweegaanbieders in de
gemeente Sliedrecht.

Kinderen kunnen een hele
uitdaging zijn. Soms zit je met je
handen in het haar! Veel trainers
en coaches herkennen dat. En wat
doe je dan? Daarover gaat de humoristische voorstelling ‘Dat schiet
lekker op zo!’, die op dinsdagavond 23 november in Sliedrecht
te zien is. Meld je nu aan, want dit
mag je niet missen!
In de voorstelling zien we een
coach die een positievere aanpak
probeert bij zijn team. Ook bij zijn
zoon die hij coacht. Maar dat blijkt
in de praktijk nog niet zo makkelijk
te zijn… Een voorstelling vol met

Kom je voor een eerste prik? Dan
maken we meteen een afspraak
voor je tweede prik.

Locatie 1

Locatie 2

De Lange Wei Rembrandthof 85,
3372 XV HardinxveldGiessendam

Gemeente Hardinxveld Giessendam, 12.00 - 18.00 uur
Raadhuisplein 1, 3370 AD

De Lange Wei Rembrandthof 85,
3372 XV HardinxveldGiessendam

Gemeente Hardinxveld Giessendam, 12.00 - 20.00 uur
Raadhuisplein 1, 3370 AD

MFC De Beemd,
Beemdweg West 9, 2969
CD Oud-Alblas
De Lange Wei Rembrandthof 85,
3372 XV HardinxveldGiessendam

Openingstijden

12.00 - 18.00 uur

Gemeente Hardinxveld Giessendam, 12.00 - 18.00 uur
Raadhuisplein 1, 3370 AD

Wijkgebouw Hart van Meerdervoort
Winkelcentrum Passage
Wagenveld (naastgelegen Perkstraat 57 (tegenover Action/Lidl) 12.00 -18.00 uur
Zwijndrecht
parkeerterrein)
Zwijndrecht
Winkelcentrum
Passage Wagenveld
(naastgelegen
parkeerterrein)
Zwijndrecht

Wijkgebouw Hart van Meerdervoort
Perkstraat 57 (tegenover Action/Lidl) 12.00 -18.00 uur
Zwijndrecht

Winkelcentrum
Passage Wagenveld
(naastgelegen
parkeerterrein)
Zwijndrecht

Wijkgebouw Hart van Meerdervoort
Perkstraat 57 (tegenover Action/Lidl) 12.00 -20.00 uur
Zwijndrecht

Winkelcentrum
Passage Wagenveld
(naastgelegen
parkeerterrein)
Zwijndrecht

Wijkgebouw Hart van Meerdervoort
Perkstraat 57 (tegenover Action/Lidl) 12.00 -18.00 uur
Zwijndrecht

Winkelcentrum
Wijkgebouw Hart van Meerdervoort
Passage Wagenveld
Perkstraat 57 (tegenover Action/Lidl) 12.00 -18.00 uur
(naastgelegen
Zwijndrecht
parkeerterrein)
Zwijndrecht
Interesse in andere data? Op https://www.ggdzhz.nl/vaccinaties/wijkgerichte-vaccinaties staat een actueel overzicht.
Zaterdag
20 november

Theatervoorstelling 'Dat schiet lekker op zo!'
Organisatie: Sportief Sliedrecht
Tijd: inloop vanaf 19:00uur,
aanvang om 19:30uur
Locatie: Grienden College

Op de priklocatie moet je nog
steeds een mondkapje dragen en
1.5 meter afstand houden. Als je
door een medisch specialist bent
uitgenodigd voor een derde prik,
zorg dan dat je de uitnodiging bij
je hebt.

herkenbare situaties voor iedereen
die kinderen begeleidt.
De uitvoering op 23 november
aanstaande is voor alle sport- en
beweegaanbieders in de gemeente Sliedrecht. Het vindt plaats in
het Griendencollege (Prof. Kam.
Onneslaan 109, Sliedrecht). De
inloop is vanaf 19.00 uur, de voorstelling zelf van 19.30 tot 20.45
uur, waarna er een toelichting
volgt op het Lokaal Sportakkoord
en er vanaf 21:00uur gezellig met
elkaar kan worden nagepraat tot
21:30uur.

De toegang is gratis. Wel moet je
van overheidswege een coronatoegangsbewijs hebben en moet
je je van tevoren aanmelden. Dat
kun je snel en gemakkelijk doen
via: www.datschietlekkeropzo.
nl. Daar is ook meer informatie te
vinden, zoals de trailer.
Heeft u vragen of wilt u meer weten
over het Lokaal Sportakkoord,
neem gerust contact op via
sportiefsliedrecht@gmail.com.
Tot 23 november! En uh…. vraag
aan andere trainers en coaches of
zij ook meegaan, dan maken we er
een gezellige avond van met z’n
allen.
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Raad van Toezicht Stichting Welzijnswerk Sliedrecht zoekt versterking
vanuit Het Bonkelaarhuis georganiseerd.

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
is op zoek naar een nieuw lid voor
de Raad van Toezicht.
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
(SWS) is een brede welzijnsinstelling die inwoners ondersteunt bij
het maatschappelijk functioneren
op tal van terreinen. Samen met
andere organisaties wordt dit in en

Wat doet de Raad van Toezicht
(RvT)?
De Raad van Toezicht (RvT) houdt
toezicht op de realisatie van de
doelen, missie, bedrijfsvoering en
continuïteit van SWS. Zij geven
gevraagd en ongevraagd advies
en zijn werkgever en klankbord
voor de Manager Welzijn. De
RvT van Stichting Welzijnswerk
Sliedrecht (SWS) bestaat op dit

moment uit drie leden. Omdat één
van onze leden aftreedt, zoeken
wij een nieuw lid voor onze Raad
van Toezicht.
Vacature lid Raad van Toezicht
(RvT)
Deze functie is op vrijwillige basis
en bij voorkeur zoeken zij iemand
die in Sliedrecht woont en een
goed ontwikkelde “maatschappelijke antenne” heeft. Ook moet je
geïnteresseerd zijn in het sociaal
domein en de positie van het

welzijnswerk hierin. Het nieuwe
lid heeft bij voorkeur aantoonbare
bestuurlijke ervaring en kennis van
bedrijfs- en innovatieprocessen.
Ben je enthousiast voor deze
functie? Stuur dan jouw motivatiebrief en je CV vóór 21 november
a.s. naar: Stichting Welzijnswerk
Sliedrecht, t.a.v. Raad van Toezicht,
Bonkelaarplein 7, 3363 EL
Sliedrecht.

voorzitter van de RvT, Gerard de
Haan, telefoon 06-53 387 454. Of
kijk voor meer informatie op
www.bonkelaarhuis.nl/
welzijnswerk/index.html.

Het Bonkelaarhuis is hét startpunt voor vragen op het gebied
van Jeugd & Gezinshulp, Zorg
& Welzijn en Werk & Inkomen.
Diverse organisaties werken in dit
huis intensief samen.

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met de

Woning of bedrijfspand verhuren? Zorg dat je weet hoe je de risico's kunt verkleinen
U bent als verhuurder verantwoordelijk voor een juist gebruik van
uw woning of bedrijfspand. Teelt
uw huurder bijvoorbeeld hennep
in uw woning of bedrijfspand of
liggen er harddrugs opgeslagen,
dan wordt u als verhuurder verantwoordelijk gehouden. De woning
zal dan tijdelijk worden gesloten.
De totale kosten kunnen voor u
daarbij ﬂink oplopen, ook als u
nergens van af wist.
Wat kunt u doen?
Om dit te voorkomen is het goed
als u voorzorgsmaatregelen

neemt. De kans op misbruik van
uw woning of bedrijfspand is dan
een stuk kleiner. Verhuur allereerst
uw woning of bedrijfspand alleen
met een huurcontract en sluit deze
in persoon af (niet via het internet).
Verder is het belangrijk dat u een
aantal voorwaarden in het contract
opneemt waaronder dat de huur
giraal wordt betaald op naam van
de hoofdhuurder en dat de verhuurder de woning of bedrijfspand
periodiek mag inspecteren. Verder
dient u te letten op een aantal punten waaronder het controleren van
de originele identiteitsbewijzen

van alle leden van het huishouden
en ga na drie maanden na of de
woning of het bedrijfspand niet
wordt gebruikt voor illegale praktijken en stel vervolgens om de
drie maanden een controle in. De
gemeente heeft een ﬂyer opgesteld
waarin alle voorwaarden en aandachtspunten staan genoemd.
Meld misstanden
Melding van (vermoedelijke)
misstanden kunt u doorgeven aan
Meld Misdaad Anoniem via het
telefoonnummer 0800-7000 of de
politie via het nummer 0800-8844;

Onderhoud van uw woning of
bedrijfspand
Een woning of bedrijfspand die
slecht wordt onderhouden, lokt
slecht gedrag van de huurder uit.
Wilt u dat de huurder uw woning of
bedrijfspand goed gebruikt, toont
u zich dan een goede verhuurder
die de woning of bedrijfspand
goed onderhoudt.
Gebruik van tussenpersoon/
makelaar
Als u de verhuur en het beheer
heeft uitbesteed is het verstandig
de tussenpersoon opdracht te ge-

ven bovenstaande regels in acht
te nemen. Maak alleen gebruik van
een makelaar die is aangesloten
bij NVM, VBO of andere officiële
organisatie.
Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe u uw
woning of bedrijfspand zo veilig
mogelijk verhuurt? Download
dan de ﬂyer op de website
www.sliedrecht.nl of haal hem af
op het gemeentekantoor binnen
openingstijden.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen
(art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen
van:
Salihi, A

31-10-1996

05-10-2021

Sertgümeç, K

10-06-1979

05-10-2021

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen:
Adres
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals:
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift
naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag
van deze bekendmaking.
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 november 2021

• Aalscholverstraat 18
• Middenveer 6
• Batelier 20
• Leenweer 20-23
• Populierenhof 49, 51, 52, 53, 54, 55
• Berkenhof 4

Het plaatsen van beschoeiing

Bouwen

3 november 2021

Craijensteijn 1

Het kappen van een boom

Kappen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 november 2021

Thorbeckelaan 2

Het plaatsen van een tijdelijke loods op de begraafplaats

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 november 2021

• Bruningsstraat thv bedrijfspand nr. voorzijde Het kappen van zes gemeentelijke bomen
• Elzenhof thv huisnr. 172 achterzijde
Reden: Bomen zijn dood of in slechte conditie
• Thorbeckelaan thv Stobbe 8 achterzijde
• Hoepel thv huisnr. 18 voorzijde
• Stormrand thv huisnr. 22 zijkant
Er is een herplantplicht opgelegd
• Stormrand thv huisnr. 22 zijkant

Kappen

5 november 2021

Adriaan Volkersingel 13

Het vervangen van een kozijn in de voorgevel

Bouwen

5 november 2021

Hoepel 8

Het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak van de
woning

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.

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

