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Timohuis Open

Vrijdag 15 januari opende wethouder Piet Vat aan de Baanhoek
73 het Timohuis. Op deze plek
kunnen onbedoeld zwangere
jonge vrouwen tot 25 jaar zich op

een veilige plek voorbereiden op
het moederschap. Hiermee ging
de droom van Diana Blokland
en Judith Vermoen na vijf jaar in
vervulling. Piet Vat: ‘Ik ben blij en

dankbaar dat deze nieuwe loot
van beschermde opvang is toegevoegd in ons zorgdorp.’
Deze beschermd wonen-locatie heeft op dit moment twee
plaatsen. De jonge vrouwen die
hiervoor in aanmerking komen
hebben meerdere problemen. De
kleinschaligheid zorgt ervoor dat
de jonge (aanstaande) moeders
zich in een veilige setting kunnen
voorbereiden op het moederschap. Zo leren ze in deze setting
te leven in een gezinssituatie. Hierin is ruimte voor elkaar en waarbij
ook rekening met elkaar moet
worden gehouden. Iedere jonge
moeder krijgt gedurende een jaar
begeleiding op maat, met als doel
om haar en haar kind een goede
start te geven en op weg te helpen
naar zelfstandigheid.

Ervaart u overlast van uw buren?
En lukt het u niet goed om samen
een gesprek te voeren? Neem
contact op met buurtbemiddeling!

Hoe werkt buurtbemiddeling?
U bespreekt met de coördinator
wat er aan de hand is. Als uw
conflict bij buurtbemiddeling thuis-

De gemeente financiert buurtbemiddeling. Voor u is het dus gratis.
Buurtbemiddeling is onafhankelijk,
vertrouwelijk en vrijwillig. U kunt
buurtbemiddeling onder andere

inschakelen bij:
• Geluidsoverlast
• Overlast van kinderen of
huisdieren
• Rommel/stank/vuil rond de
woning/trappenhuis
• Parkeeroverlast
• Tuinerfscheidingen
• Pesterijen

stembureaulid. Wij hebben op dit
moment voldoende aanmeldingen
ontvangen en daarom is aanmelden als stembureaulid niet meer

nodig. Daar zijn we dankbaar voor.
Misschien zijn onze buurgemeenten nog op zoek. Kijk op
www.elkestemtelt.nl en meld je aan!

Omgevingsvergunning
Ontwerpbesluit ter inzage omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure
- Het brandveilig gebruiken van
een ruimte in het gebouw ten
behoeve van een tijdelijk klaslokaal aan de Industrieweg 11
te Sliedrecht, met de volgende
activiteit:
1. Brandveilig gebruiken van
een bouwwerk

Regionale Energiestrategie (RES):
Denkt u (weer) mee?

°Online bijeenkomsten Participatieronde 2
Op 25, 26 en 28 januari van 19:30
tot 21:15 uur organiseren we een
online informatiebijeenkomst over
‘zon in restruimten’ en ‘grootschalige opwek van duurzame energie’.
Tijdens deze avonden kijken we
terug op de informatiebijeenkomst
van december, daarna kijken
we vooruit naar onder andere
mogelijke geschikte locaties en
opstellingen.

Lees meer: https://www.innovationquarter.nl/col/

Voldoende aanmeldingen stembureauleden
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. Onlangs
zochten wij inwoners om mee te
helpen op een stembureau als

Bovengenoemd ontwerpbesluit
ligt met bijgevoegde documenten
vanaf 21 januari 2021 tot 4 maart
2021 op werkdagen tussen 09.00
en 15.00 uur in het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht
ter inzage.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen binnen
genoemde periode schriftelijk of
mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen

Het zakelijk loket is voor bedrijven,
organisaties en instellingen uit verschillende sectoren. Het zakelijk
loket helpt u bij het verduurzamen
van onder andere uw bedrijfslocatie, bedrijfspand en kantoorruimte.
Op de website van het Zakelijk
Enerigeloket vindt u per sector
interessante informatie over energiebesparende maatregelen. Ook
vindt u daar een overzicht van de
partijen waarbij u terecht kunt voor
maatwerkadvies en ondersteuning
bij de uitvoering. Daarnaast vindt
u meer informatie over wet- en regelgeving en subsidies en andere
financieringsmogelijkheden. Neem
dus snel een kijkje op ons eigen
gemeentelijke energieloket: https:// zakelijk.regionaalenergieloket.
nl/sliedrecht

Contact
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen of advies vragen? Neem dan
contact op met de coördinator,
telefoonnummer 078 - 750 89 69
of 078 - 750 89 00. Of mail naar
buurtbemiddeling@meeplus.nl.

Verlenging Corona-OverbruggingsLening
De Corona-OverbruggingsLening
(COL) voor startups, scale-ups en
innovatieve MKBers is verlengd.
Innovatieve ondernemers die
in zwaar weer zitten vanwege
Covid19 kunnen sinds 4 januari
2021 een aanvraag indienen via de
portal.
Bedrijven die eerder dit jaar een
COL toegekend hebben gekregen,
kunnen niet opnieuw aanspraak
doen.

Wilt u als ondernemer in de gemeente Sliedrecht uw bedrijfspand
verduurzamen, maar weet u niet
waar te beginnen? Het zakelijk
Regionaal Energieloket is een eerste stap en bundelt alle informatie
over verduurzamen voor bedrijven:
van energiebesparingstips, subsidies en wet- en regelgeving tot
advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit. Want een
energiezuinige bedrijfsvoering is
toekomstbestendig én een slimme
investering.
Wat kan het zakelijk loket voor u
als ondernemer betekenen?

Buurtbemiddeling
hoort, worden twee bemiddelaars
ingezet. Dit zijn goed getrainde
vrijwilligers. Zij komen bij u thuis
om uw situatie bespreken. Of
doen dit via de telefoon. Daarna
bezoeken zij de buren. Als u beiden instemt, vindt er een gesprek
plaats onder begeleiding van de
bemiddelaars. Tijdens dit gesprek
zoekt u samen naar oplossingen.
En u kunt samen afspraken maken.

Start de verduurzaming van uw
organisatie of bedrijf bij het
Zakelijk Regionaal Energieloket!

worden toegezonden aan het
college van B&W, Postbus 16, 3360
AA Sliedrecht. Voor mondelinge
zienswijzen dient u contact op te
nemen met afdeling Samenleving,
team VTH.
Informatie
Voor meer informatie over bovengenoemd ontwerpbesluit kunt u
contact opnemen met team VTH,
telefoon (0184) 495 955.

Gaan we in de toekomst in het
gebied langs de A15/A16/Kijfhoek
zonneparken en windmolens zien?
Wij kunnen ons voorstellen dat u
daar een mening over heeft en

mee wilt denken. En dat kan! Wilt
u er ook bij? Schrijf u nu dan in op
denkmee.drechtstedenenergie.nl/
sliedrecht.
Waar is er ruimte voor zonnepanelen? Deel uw idee!
Op de website denkmee.drechtstedenenergie.nl kunt u op de
interactieve kaart een locatie
aangeven. Geef dan ook een korte
omschrijving van de locatie mee.
Denk aan ‘langs het fietspad’, ‘onder de reclamezuil’, ‘op het perceel
naast …’. Dat geeft ons een beter
beeld welke locatie u precies bedoelt. U kunt, als u dat heeft, ook
een afbeelding toevoegen.

Wijzigingen Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 14 januari 2021
een gewijzigd Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. Het gewijzigde besluit treedt met
terugwerkende kracht op 1 januari 2021 in werking.
De reden voor wijziging van het Besluit is de indexering van de in het
Besluit opgenomen bedragen.
Wilt u het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden inzien, kijk dan op de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden www.socialedienstdrechtsteden.nl.
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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 Horst hoofdrijbaan deels afgesloten en Horst richting Valkhof afgesloten van maandag
4 januari t/m vrijdag 12 februari
2021, doorgaand verkeer naar
Valkhof blijft mogelijk via
tijdelijke brug In verband met
rioleringswerkzaamheden en
aanleg warmtenet
➌ Valkweg oostelijk deel met
hoek noordelijk deel Vogelenzang afgesloten van maandag
4 januari t/m 12 februari 2021
In verband met aanleg warmtenet
➍ Kroonstraat vanaf maandag
4 januari t/m vrijdag 29 januari
2021 Herstratingswerkzaamheden
➎ Kerkbuurt westzijde ingesteld
als éénrichtingsverkeer vanaf
de Grote Kerk naar de A.W. de

Landgraafstraat van woensdag
13 januari t/m vrijdag 29 januari
2021 In verband met aanleg
gasleiding
➏ Rietlanden vanaf maandag
25 januari t/m vrijdag 5 maart
2021 Herstratingswerkzaamheden
➐ Vervangen openbare
verlichting van januari t/m
maart 2021 In de volgende
straten gaat dit plaatsvinden;
Alewijnsweer, Ambachtsweer,
Beversweer, Blijenburghsweer,
Dorlandsweer, Gildesweer,
Groeneweer, Landskroonweer,
Leenweer, Molshoefweer, Prinseweer, Reineweer, Schoutsweer, Smalweer.
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• sloten schonen
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• openbare verlichting vervangen
• bomen planten Sliedrecht-west

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

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
Kennisgeving Mer-aanmeldnotitie uit
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Reguliere procedure

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat zij op 31 december
2020 van Adviesbureau Opifex, namens gemeente Sliedrecht een
MER-aanmeldnotitie hebben ontvangen. Besloten is dat er voor de
activiteiten, zoals die zijn omschreven, geen milieueﬀectrapport (MER)
behoeft te worden opgesteld.
Locatie: grond- en baggerdepot De Driehoek, Parallelweg ongenummerd
te Sliedrecht
Besluitdatum: 15 januari 2021

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:
Het aanwijzen van twee haaks parkeerplaatsen in de Cort van der
Lindenlaan, in de nabijheid van huisnummer 103, als parkeerplaatsen ten
behoeve van het laden van elektrische voertuigen middels het plaatsen
van bord E4 (parkeerplaats) van het RVV 1990 met onderbord “opladen
elektrische voertuigen”.

Corti, G

05-07-1985

16-12-2020

Kabir, C

26-12-1998

16-12-2020

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.

De oﬃciële bekendmakingen zijn na te lezen op
www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA
Sliedrecht.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na
de dag van bekendmaking van deze besluiten in de Staatscourant een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van 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.
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Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat zij,
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens zijn
een omgevingsvergunning aan Visscher
Scheepsreparatie B.V. te verlenen.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 17 juli 2019 voor een
revisievergunning. De aanvraag betreft de
inrichting gelegen aan de Industrieweg
51b te Sliedrecht.
Datum besluit: 12 januari 2021
Inzage
De beschikking en de overige van belang
zijnde stukken liggen tot zes weken na
publicatie van de openbare bekendmaking

ter inzage in de Publiekshal van het
gemeentekantoor van Sliedrecht,
Industrieweg 11, telefoon 14 0184.
Let op! Als gevolg van de coronamaatregelen gelden aangepaste openingstijden.
Raadpleeg de website
www.sliedrecht.nl voor de
actuele openingstijden.
Beroep
De bekendmaking van deze beschikking
gebeurt door toezending aan de aanvrager.
Ook moet de beschikking ter inzage worden
gelegd. Een dag nadat de beschikking ter
inzage is gelegd, start de beroepstermijn van
zes weken. In die periode kunnen zowel u
als belanghebbenden beroep aantekenen

tegen deze beschikking. Het beroepschrift
moet in tweevoud ingediend worden bij de
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Digitaal beroep instellen kan bij genoemde
rechtbank via https://loket.rechtspraak.
nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33.
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op
de genoemde website staan de precieze
voorwaarden vermeld.
Voorlopige voorziening
De definitieve beschikking treedt in
werking met ingang van de dag na het
einde van de beroepstermijn, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en om

een voorlopige voorziening is verzocht.
Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist.
Een verzoek om voorlopige voorziening
dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam. De beschikking treedt dan
niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde
rechtbank via https://loket.rechtspraak.
nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33.
Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op
de genoemde website staan de precieze
voorwaarden vermeld.

Wijzigingsbesluit Legesverordening
2021, eerste wijziging
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht heeft op 12 januari 2021 de
eerste wijziging van de Legesverordening 2021 vastgesteld.
Op www.oﬃciëlebekendmakingen.nl wordt de volledige tekst van dit besluit bekendgemaakt.

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 januari 2021

Stationsweg 138

Het vergroten van de woning

Bouwen

11 januari 2021

Kerkbuurt 27

Aanvraag huisnummer i.v.m. splitsing pand

Bouwen

12 januari 2021

Stationspark 500

Het aanbrengen van gevelreclame

Bouwen

12 januari 2021

Vogelenzang 9

Het kappen van drie bomen

Kappen

13 januari 2021

Merelstraat 48

Het plaatsen van een overkapping

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

18 januari 2021

Craijensteijn

Kappen van 30 bomen ten behoeve van project fietsveilige verbinding langs de Craijensteijn.

Kappen

Er worden 52 bomen herplant binnen de projectlocatie.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 januari 2021

Burg Drijberplein 9

Het brandveilig gebruiken van het pand en tijdelijk gebruik als klaslokaal/schoolplein

Brandveilig gebruik/ handelen
in strijd 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
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

