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Toch op vakantie? Ga wijs op reis

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 Baanhoek afgesloten van
donderdag 11 juni t/m vrijdag
24 juli In verband met reconstructie wordt de Baanhoek
12/25 t/m 38/75 en deel Tolsteeg in fases afgesloten voor
al het verkeer.
➌ Lijsterweg 4 t/m 42 in diverse
fases afgesloten voor al het
verkeer van maandag 7 juli t/m
vrijdag 28 augustus In verband
met aanleg warmtenet in diverse fases afgesloten
➍ Lijsterweg ten noorden van
Thorbeckelaan in twee fases
afgesloten woensdag 8 juli t/m
vrijdag 21 augustus In verband
met rioleringswerkzaamheden
in twee fases afgesloten.
➊ Vogelenzang in fases afgesloten maandag 18 mei t/m
vrijdag 31 juli In verband met

rioleringswerkzaamheden in
fases afgesloten voor al het
verkeer.
➊ Kruising Rembrandtlaan met
de Lijsterweg. Reconstructie
van maandag 6 juli t/m vrijdag
24 juli, verkeer kan passeren.
Afgesloten voor frezen, asfalteren en markering aanbrengen
van woensdag 22 t/m zaterdag
25 juli tot 13.00 uur. Er wordt
een omleidingsroute geplaatst.
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• Markeren van bomen met eikenprocessierups. Op plekken
waar de rups voor overlast
kan zorgen worden de nesten
verwijderd.
• inspectie van speel en sportplekken
•	sloten schonen
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• openbare verlichting vervangen

Vaststelling Mandaatbesluit Tozo
Openbaar Lichaam Drechtsteden
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op
vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. En
als we dit jaar op vakantie gaan, dan blijven we vaker
in eigen land. Ook het aantal toeristen dat vanuit
het buitenland naar Nederland komt, is kleiner dan
normaal. Voor mensen die toch op (een noodzakelijke)
reis gaan, is er informatie beschikbaar.
Deze informatie richt zich op:
• Nederlanders op vakantie in Nederland

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Social media-berichten van de week
Twitter
@SamenSldrcht
Aanstaande woensdag ( 22 juli) is vanaf 13.00 15.00 uur de eerste mini-buitenspeeldag op het
Mozartplantsoen in #Sliedrecht Met veel nieuwe
spelletjes. Max. 50 kinderen, dus voor kinderen uit
de wijk Baanhoek-West. We hebben ook pakjes fris
en nog wat lekkers. Alles is gratis!

• Nederlanders naar het buitenland
• Reizigers vanuit het buitenland in Nederland
In de aanpak worden steeds de ‘Basisregels voor iedereen’ meegenomen (Blijf thuis bij klachten en laat je
testen, vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en was
vaak je handen). Speciaal voor buitenlandse toeristen
zijn de regels die voor hen relevant zijn (mondkapje in
OV, reserveren in horeca en voor musea en attracties)
opgenomen in de meertalige communicatie.

Het Drechtstedenbestuur heeft
op 9 juli 2020 het ‘Mandaatbesluit
Tozo Openbaar Lichaam Drechtsteden’ vastgesteld. Met dit mandaatbesluit is de uitvoering van de
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo),
voor wat betreft het onderdeel
bedrijfskapitaal, gemandateerd
aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Rotterdam. Het andere onderdeel
van de Tozo, de inkomensonder-

Volg ons via Twitter,
FB of Instagram
Instagram
Ne Maasland
Prachtig de Lotusbloem
😍#waterbloem  #lotus 
#lotusflower #lotusflowers
#lotusflowersofinstagram
#natuurfotografie #natuur
#mooisliedrecht

steuning, voert de Sociale Dienst
Drechtsteden zelf uit. Met de Tozo
wordt beoogd om zelfstandigen,
die financieel getroffen zijn door
de gevolgen van de crisis in verband met COVID-19, vanaf 1 maart
2020 tijdelijk financieel tegemoet
te komen.
Wilt u het mandaatbesluit inzien,
kijk dan op de website van de
Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Profiel nieuwe burgemeester? Vertel het de gemeenteraad

De gemeenteraad is zijn zoektocht naar een
nieuwe burgemeester voor ons dorp begonnen. De gemeenteraad denkt de komende
maanden na over wat voor persoon zij willen
hebben als burgemeester. En daarvoor is uw
mening belangrijk.
Wat moet de nieuwe burgervader of burgermoeder goed kunnen en welke eigenschappen moet hij of zij hebben? Vul de vragenlijst
in en help mee in de zoektocht naar de
nieuwe burgemeester.

Dat kan tot maandag 17 augustus. Het vragenformulier is af te halen aan de balie van het
gemeentekantoor aan de Industrieweg 11. Kijk
op www.sliedrecht.nl voor de openingstijden.
Het vragenformulier is ook te downloaden
op de website van de gemeente
www.sliedrecht.nl
Mail de ingevulde vragenlijst naar griffie@
sliedrecht.nl of geef deze af aan de balie van
het gemeentekantoor (Industrieweg 11).

Zaterdag 25 juli: ‘Burgemeester
Gezocht’
Naast het invullen van de vragenlijst kunt u ook in gesprek met de
raadsleden om te vertellen wat voor
burgemeester u het liefst in Sliedrecht
zou zien. Dat kan op zaterdag 25 juli,
tussen 10.00 en 13.00 uur. Raadsleden

en burgerraadsleden zijn dan te
vinden op de Kerkbuurt (Merwedeplein). Ter plekke kunt u zichzelf op
unieke wijze laten fotograferen als de
nieuwe burgemeester van ons dorp.
De raadsleden horen en zien u graag!
Uiteraard zijn de Coronamaatregelen
van toepassing.
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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:
Blommers, L

19-07-1990

16-06-2020

Kabir, J

12-03-1994

16-06-2020

de Leeuw, SH

05-02-1992

17-06-2020

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.
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.

Week 31 start actualisatie gemeentemagazine Sliedrecht
Uitgever Akse Media start in
week 31 met het actualiseren van
de redactionele adressen voor
het aankomende gemeentemagazine Sliedrecht.
Eind van dit jaar komt er weer
een gemeentemagazine uit.
I.v.m. de vele malafide praktijken
informeren wij de organisaties en
verenigingen dat zij vanaf week 31

een e-mail ontvangen ter controle
of aanpassing van de gegevens.
Deze is bij een ieder voorzien van
een unieke persoonlijke code,
zodat men zelf de gegevens
naar wens kan controleren en
vervolgens aanpassen. De overige
vermeldingen worden tijdens de
actualisatie periode telefonisch
door ons benaderd.

Let op: Alleen de adressen
voorzien van een e-mailadres die
in het gemeentemagazine van
2020 hebben gestaan krijgen van
uitgever Akse Media een e-mail.
Men dient zijn/haar organisatie of
vereniging zelf aan te melden voor
evt. plaatsing in het adressengedeelte.

Men kan voor mutaties en/of
aanmeldingen ook zelf op de volgende manieren reageren:
* per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentemagazine
Sliedrecht)
* telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
* schriftelijk: Akse Media (t.a.v.
Gemeentemagazine Sliedrecht)

Postbus 6033, 1780 KA Den
Helder.
Let op:
Wijzigingen en/of aanmeldingen
voor het adressengedeelte
kunnen aan de redactie worden
doorgegeven tot uiterlijk week 37,
11 september 2020.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

13 juli 2020

Rembrandtlaan 79

Wijzigen leidinggevende(n)

13 juli 2020

Benedenveer 3

Tentenkamp

4 t/m 5 september 2020

14 juli 2020

Havikstraat

Burendag: Samen sterk voor de toekomst

26 september 2020

14 juli 2020

Prisma 200

Verkoop consumentenvuurwerk

29 t/m 31 december 2020

14 juli 2020

Valkhof

Speelmiddag

22 augustus 2020

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

16 juli 2020

Diverse locaties

Inhaalcollecte:
- De Hartstichting
- ReumaNederland
- Longfonds
- Rode Kruis

12 t/m 24 oktober 2020

16 juli 2020

Diverse locaties

Collecte: Leger de Heils

22 t/m 28 november 2020

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 juli 2020

Touwbaan 1

Het plaatsen van een lucht-warmtepomp op het dak

Bouwen

15 juli 2020

Thorbeckelaan 64

Het plaatsen van een hekwerk

Bouwen

15 juli 2020

Vogelenzang 31

Het realiseren van een in-uitrit voor het creëren van parkeerplaatsen

In-uitrit aanleggen

16 juli 2020

Scheldelaan 3

Het aanpassen van de entree

Bouwen

17 juli 2020

IJsselstraat 17

Realiseren van een dakopbouw

Bouwen
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Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 juli 2020

Lijsterweg 18

Het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel

Bouwen

17 juli 2020

Lijsterweg 16

Het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel

Bouwen

17 juli 2020

Stationspark 1100

De nieuwbouw van een kantoorgebouw

Bouwen/ Strijdig gebruik
bestemmingsplan

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
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

