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Scootmobiel Informatiedag
in Sliedrecht

Opening Odensehuis

Donderdag 23 september jl. werd het Odensehuis
Sliedrecht feestelijk geopend. Een ontmoetingsplek
voor Sliedrechters met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun mantelzorgers/partners
en vrienden. Je kunt er terecht voor een kopje koffie
of thee, een kleine lunch, het maken van een praatje
of een leuke activiteit, maar ook voor informatie en
voorlichting.

afgestemd op de behoeften van de bezoekers is heel
belangrijk. Eigen regie houden over je leven, een gevoel van eigenwaarde, zo lang mogelijk thuis blijven
wonen en deel blijven nemen aan de samenleving.
Daar draagt Het Odensehuis aan bij. Nederland telt
inmiddels 54 Odensehuizen en ik ben ontzettend blij
dat we er nu ook een in Sliedrecht hebben.’
Meer informatie? Kijk op de website van Het Odensehuis: www.seniorenhuysdeschalm.nl/odensehuis/

Wethouder Piet Vat verrichtte de officiële opening:
‘Het aanbieden van een waardevolle daginvulling

Woensdag 6 oktober organiseert
Veilig Verkeer Nederland, samen
met de gemeente Sliedrecht en de
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden een
Scootmobiel Informatiedag. Iedereen die een scootmobiel gebruikt
en woonachtig is in de gemeente
Sliedrecht kan zich aanmelden
voor deze dag. De cursus is gratis.
Aanmelden kan tot 30 september.
Scootmobiel Informatiedag
De Scootmobiel Informatiedag
bestaat uit een cursus met theorie
en praktijk oefeningen. Ook wordt
er gekeken of de eigen rijstijl
veilig is. Door VVN worden dan
persoonlijke adviezen gegeven
om de rijvaardigheid te bevorderen
en veilig mogelijk mobiel te zijn en
te blijven. Het is geen examen en

zeker niet verplicht. De cursus wordt
gehouden in de kantine van Korfbalclub Merwede, Thorbeckelaan 104,
3362 BV Sliedrecht. De dag duurt
van 10.00 uur tot 15.15 uur. Wij
zorgen voor koffie en een lunch.
Aan de training zijn géén kosten
verbonden. Ook de koffie en lunch
zijn gratis.
Hoe schrijft u in?
Aanmelden voor de Scootmobiel
Informatiedag kan bij de Mw. L. de
Jong van Veilig Verkeer Nederland
via het e-mailadres: werkgroepsenioren@kpnmail.nl of via telefoon
0184 – 685 317. Bij geen gehoor
kunt u een boodschap achterlaten.
Na aanmelding ontvangt u een
bevestigingsbrief. Er zijn geen
kosten aan deze dag verbonden.
Opgeven is wel verplicht.

Week tegen eenzaamheid
verbinding centraal. Denk bijvoorbeeld aan een van
de leuke activiteiten bij het Odensehuis dat vorige
week is geopend. Dé eenzaamheid oplossen, dat kan
niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal!
Meer weten? Kijk op de website:
21 september 2021
www.eentegeneenzaamheid.nl. Voor meer
informatie kunt u ook terecht bij het Bonkelaarhuis:
www.bonkelaarhuis.nl, telefoon: 0184 - 420 539.

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid van
30 september t/m 7 oktober staan ontmoeting en

21 september 2021

Ik ben bezoeker: hoe gebruik ik het
coronatoegangsbewijs?
Nu genoeg mensen gevaccineerd zijn en de 1,5 meter afstand losgelaten wordt, heb je per 25 september
bij bezoek aan horeca, evenementen en vertoningen van kunst en cultuur een coronatoegangsbewijs nodig.

Ik ben bezoeker: hoe gebruik ik het
coronatoegangsbewijs?

Hier heb je per 25 september een coronatoegangsbewijs nodig:

Bij bezoek aan horeca, zoals cafés en restaurants

Hier is een coronatoegangsbewijs niet nodig:
Op publiek toegankelijke

Zo werkt het coronatoegangsbewijs:
Stap 1 Ga naar de CoronaCheck-app.

plaatsen,
zoals openbaar
vervoer,wordt, heb je per 25 september
(afhaal
en buitenterrassen
zijn uitgezonderd). zijn en de 1,5 meter
Nu
genoeg
mensen gevaccineerd
afstand
losgelaten
gemeentehuis, winkels en
bij bezoek aan horeca, evenementen en vertoningen
van kunst en cultuur een coronatoegangsbewijs
nodig.
Stap 2 Log in met DigiD of vul
de
musea.
Bij bezoek aan evenementen, zoals festivals.

Hier heb
je per aan
25 september
een corona
Bij bezoek
culturele voorstellingen,
zoalspoppodia, theaters
en bioscopen.
toegangsbewijs
nodig:
Bij bezoek aan horeca, zoals cafés en restaurants
Bij bezoek aan professionele sportwedstrijden.
(afhaal en buitenterrassen zijn uitgezonderd).
Op reis naar het buitenland. Meer informatie:
Bij bezoek aan evenementen, zoals festivals.
wijsopreis.nl
Bij
culturele behalve
voorstellingen,
Opbezoek
reis naaraan
Nederland,
als je uitzoals
een
poppodia,
theaters
en bioscopen.
groen Europees
gebied
komt. Meer informatie:
reizentijdenscorona.nl
Bij bezoek aan professionele sportwedstrijden.

Hier kan een coronatoegangbewijs nodig
Op reis naar het buitenland. Meer informatie:
zijn: wijsopreis.nl
Op besloten plaatsen, zoals een vereniging of
Op
reis naar Nederland,
behalve als je uit een
gebedshuis,
kan een coronatoegangsbewijs
groen
gebied
komt.gevraagd.
Meer informatie:
onder Europees
voorwaarden
worden
reizentijdenscorona.nl
Voor meer informatie zie
rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs

Hier kan een coronatoegangbewijs nodig
zijn:
Was vaak je handen.
Afstand
Op besloten plaatsen, zoals een vereniging of
gebedshuis,
kanen
eennies
coronatoegangsbewijs
Hoest
in je
onder voorwaarden
elleboog. worden gevraagd.

Wassen

Voor meer informatie zie
rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs

Wassen

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

ophaalcode in.

Op openbare plaatsen, zoals
Hier is straat,
een coronatoegangsstrand, park en bos.

bewijs niet nodig:

Werk.
Op
publiek toegankelijke
plaatsen, zoals openbaar vervoer,
gemeentehuis, winkels en
Onderwijs.
musea.
Op openbare plaatsen, zoals
Waarom
gebruiken we het
straat, strand, park en bos.
coronatoegangsbewijs?
Om meer bezoekers veiliger per
Werk.
locatie toe te kunnen laten.
Onderwijs.
Om verspreiding van het
coronavirus op drukke plekken
zoveel mogelijk te voorkomen.

Waarom gebruiken we het
coronatoegangsbewijs?

Om kwetsbare mensen zoveel
mogelijk deel te kunnen laten
Om meer bezoekers veiliger per
nemen aan het dagelijks leven.
locatie toe te kunnen laten.

Om verspreiding van het
coronavirus op drukke plekken
te voorkomen.
1,5 meter blijft eenzoveel mogelijk
Luchten
Zorg voor
veilige afstand.
voldoende
Om kwetsbare mensen frisse
zoveellucht.
Schud geen handen.
mogelijk deel te kunnen laten
nemen aan het dagelijks leven.

alleen samen krijgen we
Afstand 1,5 meter blijft een
Luchten Zorg voor
corona
onder controle
veilige afstand.
voldoende
Schud geen handen.

frisse lucht.

Zo
werkt
coronabewijs,
toegangsStap
3 Haalhet
je vaccinatie
herstelbewijs of testbewijs op.
bewijs:
Stap 14 Ga
de CoronaCheck-app.
Alsnaar
je bewijs
is opgehaald, krijg
je een unieke QR-code. Dit is je
coronatoegangsbewijs.
Stap 2 Log in met DigiD of vul de
ophaalcode in.
Stap 5 Toon je coronatoegangsbewijs
en je identiteitsbewijs op de locatie
Stap
Haal
je vaccinatie
waar 3een
corona
toegangsbewijs,
bewijs
herstelbewijs
verplicht is. of testbewijs op.
Stap 4 Als je bewijs is opgehaald, krijg
je een unieke QR-code. Dit is je
Heb je geen vaccinatiebewijs of
coronatoegangsbewijs.
herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24 uur
van tevoren gratis testen via
Stap 5 Toon je coronatoegangsbewijs
testenvoortoegang.nl
en je identiteitsbewijs op de locatie
waar een coronatoegangsbewijs
verplicht is.
Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar CoronaCheck.nl/print
Heb je geen vaccinatiebewijs of
herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24 uur
van tevoren gratis testen via
testenvoortoegang.nl
Klachten?
Testen
Blijf thuis en laat je
direct testen.
Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar CoronaCheck.nl/print

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs
Klachten?
Testen
of bel 0800-1351
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Verlichting kapot?
Meld het met Fixi!
De dagen worden korter en de
avonden langer. De straatlantaarns op straat gaan daarom
steeds vroeger aan. Doet de
straatverlichting het niet? Dan is er
waarschijnlijk een lamp kapot. Of
er is een storing in de kabel. Geef
een storing door via Fixi! Want hoe
eerder wij een melding krijgen,
hoe eerder wij de storing kunnen
oplossen!
Zo werkt Fixi
Gebreken en ongemakken in de
openbare ruimte meld u eenvoudig via Fixi. Dat geldt dus ook
voor een storing in de openbare
verlichting, zoals een kapotte
lantaarnpaal. Een melding doet
u online via Fixi. U kunt ook de
Fixi App op uw telefoon of tablet
zetten. De Fixi App kunt u gratis
downloaden via de App Store (iOS)
of de Google Play Store (Android).
Als u een melding doet via Fixi,
kunnen we u ook op de hoogte
houden van de afhandeling. Een
storing doorgeven kan ook via
telefoonnummer 14 0184.
Werken aan een snelle oplossing
Een eenvoudige storing in een

lamp proberen we binnen 6
werkdagen op te lossen. Zit er een
storing in de kabel? Dan duurt het
meestal langer. Soms is er een
gevaarlijke situatie. Bijvoorbeeld
als de elektrische bedrading onbeschermd is. Of als een lantaarnpaal
gevaarlijk scheef staat. Dan zorgen
we zo snel mogelijk voor een
oplossing.
Geef voor een snelle afhandeling
de straatnaam door en het nummer van de lantaarnpaal met het
dichtstbijzijnde huisnummer of
ander herkenningspunt.
Meer informatie over de soort
storingen en de oplostijden van de
openbare straatverlichting vindt u
op www.sliedrecht.nl/storingen_
straatverlichting
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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 Thorbeckelaan-noordzijde
tussen Dr. Schaepmanstraat en
De Savornin Lohmanlaan vanaf
maandag 12 juli t/m vrijdag
29 oktober 2021 afgesloten
voor al het verkeer.
Thorbeckelaan tussen De
Savornin Lohmanlaan en
rotonde Stationsweg vanaf
maandag 12 juli t/m vrijdag
29 oktober 2021 afgesloten
voor al het verkeer. In verband
met werkzaamheden t.b.v. aanleg

warmtenet. Staatsliedenbuurt is
alleen bereikbaar via de rotonde
Simon Stevinstraat en Savornin
Lohmanlaan.
➌ Scheldelaan, oostelijk deel
Grevelingenlaan en Volkerakstraat in 5 fases afgesloten
voor al het verkeer van maandag 30 augustus t/m vrijdag
29 oktober. In verband met
herstraatwerkzaamheden.
❹ Noordelijk deel IJsbaan in
delen afgesloten voor al het
verkeer van maandag 30 augustus t/m vrijdag 1 oktober.
In verband met herstraatwerkzaamheden.
➎ Zuidelijk deel P.C. Hooftlaan
tussen de Rivierdijk en de P.A.
de Genestetstraat afgesloten
voor al het verkeer van maandag 13 september t/m vrijdag

12 november. In verband met
herstraatwerkzaamheden.
➏ Vogelbuurt-zuid diverse straten
afgesloten van 27 september
t/m 23 december. In verband
met vervanging riolering.
Betreft de straten Reigerlaan,
Roerdomstraat, Nachtegaallaan,
Meerkoetstraat en Kievitlaan die
in fases worden afgesloten.
❼ Noordelijk deel Stationsweg
vanaf viaduct A15 tot rotonde
Parallelweg/Stationsplein afgesloten voor al het verkeer van
vrijdag 8 oktober 20.00 uur
t/m zaterdag 9 oktober 09.00
uur. In verband met vervangen
deklaag asfalt.
Asfalteringswerkzaamheden op
diverse looppaden in de parken
in de weken 36 t/m 39. In verband met herstel/onderhoud.
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• bomen snoeien
• Onkruid bestrijding in de Vogelenzang, Staatliedenbuurt,
Jan Steenstraat, Vermeerstraat,
Ruysdaelstraat en P. Potterstraat

Samen werken aan een
bruisend Sliedrecht

Wethouder Ton Spek in gesprek met bewoners
Heeft u vorige week ook onze
informatiekraam op de weekmarkt
bezocht? Zo ja, dan danken wij
u hartelijk voor uw interesse en
betrokkenheid! Wij kijken terug op
mooie en waardevolle gesprekken
over de toekomst van Sliedrecht:
Hoe kunnen we onze gemeente
nóg mooier en levendiger maken?
Ook tijdens de speciale bijeenkomsten in De Lockhorst met
ondernemers en maatschappelijke
en culturele instellingen hebben
we inspirerende verhalen gehoord
en goede ideeën met elkaar uitgewisseld. En natuurlijk was er volop
gelegenheid om vragen te stellen

over de thema’s: Duurzaamheid,
Leefbaarheid, Woningbouw, Bedrijvigheid en Bereikbaarheid.
De ontwerp Omgevingsvisie - een
document dat kaders schetst voor
deze thema’s en tegelijkertijd ruimte biedt aan ideeën en initiatieven
uit de samenleving - ligt nu ter inzage t/m donderdag 21 oktober 2021.
Dit is de laatste fase waarin we
samen met u de puntjes op de ‘i’
zetten voor een mooie toekomst.
Zijn er nog belangrijke zaken die
aandacht verdienen? Bekijk de
ontwerp Omgevingsvisie op onze
website www.sliedrecht.nl en laat
het ons weten!

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs
Hulp bij CoronaCheck
toegangsbewijs
In sommige gevallen wilt u liever
een papieren QR-code uitprinten.
Bijvoorbeeld als u geen smartphone hebt. Of als u een QR-code wilt
maken voor uw kinderen. Ga naar
www.coronacheck.nl/print en volg
de stappen.

Vanaf 25 september kunnen we
zonder de verplichte 1,5 meter
maatregel. Dit is een grote stap
vooruit. Zo kan de horeca weer op
maximale capaciteit open en zijn
alle evenementen toegestaan.

Coronatoegangsbewijs
Uw gezondheid en die van
anderen is belangrijk. Vanaf 25
september 2021 is het mogelijk dat
er naar een coronatoegangsbewijs
gevraagd wordt. Dat geldt voor
iedereen vanaf 13 jaar op binnen
én buiten locaties, met én zonder
vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet
het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

QR-code = uw bewijs
Een bewijs tonen kan via een
QR-code via uw telefoon. Via de
app CoronaCheck maakt u van
uw vaccinatie of testuitslag een
QR-code. Dat is uw bewijs. De
QR-code wordt gecheckt voordat u
toegang krijgt.
U kan een coronabewijs maken
met CoronaCheck als:
• U bent gevaccineerd
• Uit een test blijkt dat u geen
corona had
• Uit een test blijkt dat u corona
hebt gehad en bent hersteld

Heeft u geen DigiD, smartphone
of computer met printer? Het
coronabewijs kan ook op papier
toegestuurd worden. Hiervoor kunt
u bellen naar de helpdesk van de
CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-14 21.
Heeft u hierbij ondersteuning
nodig dan kunt u op de volgende
locaties terecht;
• De Bibliotheek, tijdens het
digitaal spreekuur, iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
• De Sociale Moestuin (in de
groene huiskamer), tijdens het
inloopspreekuur, iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00
uur.

Bijeenkomst met Sliedrechtse ondernemers

Liesbeth Marchesini, directeur Tablis Wonen

Heeft u naar aanleiding van dit
bericht nog vragen, dan kunt u
contact opnemen met het Bonkelaarhuis (0184-420-539).

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of
www.sliedrecht.nl/fixi
Wim Kos, voorzitter Raad van Bestuur ASVZ
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Besluit tot ambtshalve
uitschrijving als ingezetene uit de
basisregistratie personen
(art. 2.22 wet BRP)

Bijeenkomsten lotgenotengroep partnerverlies
Aanmelden
Inwoners van Sliedrecht kunnen
zich aanmelden bij het Bonkelaarhuis.
telefoon: 0184-420539 of e-mail:
info@bonkelaarhuis.nl

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Asper, R

18-04-1971

We werken volgens de richtlijnen
geldend voor het coronavirus.

25-08-2021

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.

Verlies van een partner is een
ingrijpende gebeurtenis. De wereld lijkt stil te staan, niets is meer
zoals het was. Toch moet of wil je
verder met je leven. Weet u even
niet hoe, en kunt u wel wat steun
gebruiken? Sluit dan vanaf november 2021 aan bij lotgenotengroep
partnerverlies van het Bonkelaarhuis in Sliedrecht.
Verlies kun je delen
Wie rouwt, doet dat op z’n eigen
manier en in z’n eigen tempo.
Maar iedereen heeft te maken met
verdriet en pijn. De herkenning,
erkenning en steun die juist
lotgenoten elkaar kunnen geven,
helpen stap voor stap de weg

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.

vooruit te vinden. De lotgenotengroep wordt begeleid door twee
maatschappelijk werkers van het
Bonkelaarhuis.
Praten helpt
Praten met mensen die hetzelfde
hebben meegemaakt kan verhelderend werken. Gedurende acht
bijeenkomsten praten we met
elkaar over rouw en verlies, zoals
over welke gevoelens spelen een
belangrijke rol, tegen welke praktische zaken loopt u aan? Hoe kunt
u er mee omgaan, welke stappen
kunt u bijvoorbeeld zelf zetten om
de draad van het leven weer op te
pakken?

Data bijeenkomsten:
• Woensdag 10 en 24 november
2021
• Woensdag 8 en 22 december
2021
• Woensdag 12 en 26 januari
2022
• Woensdag 9 en 23 februari
2022
Tijd:
Locatie:

Voor vragen kunt u terecht bij
Linda van der Plas en
Leonie van der Linden, maatschappelijk werkers. Voorafgaand
aan deelname aan de groep,
wordt u uitgenodigd voor een
individueel gesprek. Aan deelname aan de groep zijn geen
kosten verbonden.

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 september 2021

Schuttevaerkade

Bruiloft

8 oktober 2021

21 september 2021

Baanhoek

Winterfair

13 november 2021

23 september 2021 Diverse locaties

Collecte: Nationaal fonds kinderhulp

18 t/m 23 april 2022

23 september 2021 Thorbeckelaan 104

Vogeltentoonstelling

5 t/m 6 november 2021

Omschrijving

Datum activiteit

24 september 2021 Valkhof

Burendag

25 september 2021

27 september 2021 Stationsweg

Geluidsontheffing

8 t/m 9 oktober 2021

Omschrijving

Datum activiteit

Burendag

25 september 2021

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Buiten behandeling gelaten
Datum

Adres

22 september 2021 Reigerlaan

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

19:00-20:30 uur
Het Bonkelaarhuis,
Bonkelaarplein 7
3363 EL Sliedrecht

Omschrijving

Activiteit

22 september 2021 Vogelenzang 2

Het kappen van een boom

Kappen

24 september 2021 Adriaan Volkersingel 13

Het plaatsen van een kozijn in de voorgevel

Bouwen

27 september 2021 Rivierdijk 380

Het uitbreiden van het pand

Bouwen
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Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 september 2021 Weresteijn 21

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

Strijdig gebruik bestemmingsplan

24 september 2021 Veerstoep 25

Het plaatsen van een dakkapel

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

