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Installatie 3e Kinderraad
van Sliedrecht
Woensdagmiddag 31 oktober jl. heeft burgemeester
Bram van Hemmen de derde kinderraad geïnstalleerd. Met een nieuwe
opdracht ‘Bedenk een plan om kinderen in Sliedrecht op een leuke manier in contact te brengen met cultuur’ gaat de kinderraad de komende
vijf maanden o.l.v. jongerenwerkers van SOJS aan de gang. Op woensdag 20 maart 2019 wordt besloten welk plan uitgevoerd gaat worden.

Fracties en buddies
De kinderraad bestaat uit 16 kinderen van acht verschillende basisscholen uit groep 7 en 8. Iedere deelnemende school vormt een fractie.
De fracties worden tijdens de vergaderingen bijgestaan door buddies.
De buddies voor dit jaar zijn de raadsleden Mark Verheul, Hetty Advokaat,
Frank Dunsbergen, Gerrit Venis en burgerraadslid Joanne Ligthart.
Kinderraad
Kinderen en jongeren hebben vaak een eigen verfrissende blik op
zaken. Via de kinderraad kunnen leerlingen van de bovenbouw van de
basisschool (10 tot 12-jarigen) kennismaken met politiek. Burgemeester
Van Hemmen: ‘Hoe jong je ook bent, het is goed om te weten hoe de
gemeente en de gemeenteraad werken. Wanneer je iets van de gemeente gedaan wilt hebben, weet je na afloop van de kinderraad hoe je kunt
proberen dat voor elkaar te krijgen.’

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

#mooisliedrecht
#grootindoen
Social media-berichten van de week
Twitter
Frank Ruitenberg (@Pol_Ruitenberg): #WijkagentSimon bedankt alerte meldster met #bloementje!
Zoals de slogan ism @Sliedrechtgem deze #DDO
luidt “Situatie verdacht! Aan 112 gedacht?” kon @Pol_Alvi dankzij
haar melding van een #verdachtesituatie op #heterdaad iemand
aanhouden voor diefstal van motor uit #Sliedrecht

Instagram
mdekker55: Nieuwe bloemen/planten/
bomenbakken op de #Kerkbuurt #Sliedrecht
ze zijn gezellig gevuld met wat plantjes...
daar word je wel heel blij van! #MooiSliedrecht

Haalbaar en betaalbaar aardgasvrij wonen

De energietransitie; het is een onderwerp waar je nauwelijks omheen
kunt als je een krant openslaat of een avondje tv kijkt. Je zou er zomaar
onrustig van worden. Dat is begrijpelijk, maar niet nodig, geeft Joey
Reedijk aan. Hij is sinds deze zomer programmamanager energietransitie in de Drechtsteden. Joey: “Als regio gaan we voor zorgvuldigheid
en lopen we niet te hard van stapel. We nemen alleen maatregelen, als
we er zeker van zijn dat die maatregelen ook in 2050 nog een goede
keuze zijn. Geen overhaaste acties dus.”
Wat doen de Drechtsteden?
Alle woningen en gebouwen
in Nederland moeten in 2050
aardgasvrij zijn. De gemeenten
in de Drechtsteden onderzoeken

hiervoor eerst wat voor elke wijk
de beste oplossing is, als alternatief voor aardgas. Joey: “We willen
schone en duurzame energie op
een haalbare en betaalbare manier

voor iedereen. Mensen mogen
niet de dupe worden van hoge
energiekosten”.
Bij het onderzoek naar de beste
oplossing zijn verschillende
partijen betrokken, waaronder
HVC, netbeheerder Stedin en de
woningbouwcorporaties. “Uiterlijk
in 2021 weten we per wijk welke
oplossingen het meest haalbaar
en betaalbaar zijn”, vertelt Joey.
“Tegen die tijd hebben we hopelijk
ook meer duidelijkheid over de
financiële bijdrage van het Rijk. In
samenspraak met inwoners en andere betrokkenen maken we vervolgens samen met de gemeente
voor iedere wijk een plan om de
beste oplossing in de praktijk te
brengen”.
En wat kunt u doen?
“Voor inwoners geldt in zeker zin

Bram van Hemmen herbenoemd
als burgemeester van Sliedrecht
Via facebook laat Bram van Hemmen weten:
“En afgelopen dinsdag kwam eindelijk de bevestiging van het ministerie, dat
ik aan een nieuwe periode mag beginnen. Mijn voordracht was op
30 januari dit jaar, toen de raad besloot dat we met elkaar verder willen. En
nu de benoeming door de koning. Hoewel dit eigenlijk een formaliteit is, ben
ik toch blij mee. Blij, met name omdat er zoveel mensen de moeite nemen
me te feliciteren. Ik krijg bloemen, felicitaties, appjes, warme woorden. Heel
veel warme woorden. Burgemeesterschap is een bijzonder ambt. Ja, het is
ook een baan, maar een hele bijzondere. Je mag heel dicht bij mensen zijn
en je bouwt zo echt een relatie met de gemeenschap op. En de waardering
die jullie allemaal zo hartverwarmend tonen, laat zien dat het wederzijds is.
Dank #mooiSliedrecht, het is een eer om jullie burgemeester te zijn“.

hetzelfde als voor de regio. Het is
verstandig om uw tijd te nemen en
voor zekere maatregelen te gaan.
Bij de vervanging van uw gaskookplaat kunt u bijvoorbeeld kiezen
voor elektrisch koken en zo uw
keuken alvast aardgasvrij maken.
Ook het isoleren van uw woning is
een zinvolle maatregel.

Het Energieloket Drechtsteden kan
u over dit soort keuzes adviseren”.

Meer weten?
Kijk op www.drechtstedenenergie.nl.
Of lees de antwoorden op veel gestelde vragen over wonen zonder
aardgas op www.drechtsteden.nl/
energieakkoord.

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
website: www.sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.
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Nieuwe bushaltes voor SnelBuzz bij station Sliedrecht
Maandag 5 november is aannemer
Mourik in opdracht van de
provincie Zuid-Holland begonnen
met het opwaarderen van de
bushaltes bij station Sliedrecht. Op
9 december start Qbuzz namelijk
met een nieuwe, snelle busverbinding naar Rotterdam Kralingse
Zoom en Utrecht, te weten: de
Snelbuzz 388. De haltes worden
comfortabeler.
Nieuwe busvervoerder Qbuzz per
9 december
Het openbaar vervoernetwerk in
de regio Drechtsteden/Alblasserwaard wordt compleet vernieuwd
met de komst van nieuwe vervoerder Qbuzz. Vanuit Sliedrecht zijn
de belangrijkste bestemmingen in
de regio direct bereikbaar. Zo rijdt
de SnelBuzz verbinding, lijn 388,

vanuit Rotterdam Kralingse Zoom
via Papendrecht, Sliedrecht en
Meerkerk naar Utrecht.
Wat gaat er veranderen?
Bij station Sliedrecht worden
de haltes aangepast en worden
nieuwe bushokjes geplaatst. In
de omgeving van het station is de
gemeente Sliedrecht al geruime
tijd aan het werk op de Sportlaan,
om de bus straks vlot door te laten
rijden worden het kruispunt en de
fietspaden aangepast.
Aannemer Mourik start in de week
van 5 november met de werkzaamheden bij station Sliedrecht.
De werkzaamheden duren naar
verwachting tot het eind van de
maand. Wat betekent dit voor reizigers en weggebruikers?

Bedrijfsbezoek wethouder
Hans Tanis aan nieuwe locatie
de Groot & Schagen
Op 31 oktober 2018 bezochten
wethouder Hans Tanis en accountmanager Bedrijven Esther Smit
de prachtige nieuwe locatie van
de Groot & Schagen. Zij werden
hartelijk ontvangen door Wim de
Groot en Wim Schagen. De beide
heren vormen samen de tweede
generatie als hoofd van het bedrijf.

Verkeer
De werkzaamheden geven enige
hinder voor het verkeer op het Stationsplein. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer gewoon
langs het werk rijden, er geldt wel
een snelheidsbeperking.
Bereikbaarheid bushaltes
De bushaltes blijven tijdens de
werkzaamheden in gebruik.
Reizigers moeten mogelijk op een
andere locatie in- en uitstappen,
maar worden ter plekke geïnformeerd en naar een veilige, tijdelijke halte geleid.
Vragen over de werkzaamheden?
Reizigers en weggebruikers
kunnen voor vragen over de werkzaamheden contact opnemen met
aannemer Mourik.

Dat kan per e-mail via
mga@mourik.com. Bellen kan via

tel. 06-12086038 (tevens voor het
melden van calamiteiten).

Fotowedstrijd #TrotsopSliedrecht
Tot en met woensdag 31 oktober
kon je een foto insturen voor de
fotowedstrijd #TrotsopSliedrecht.
We hebben heel veel mooie en
bijzondere foto’s van jullie mogen
ontvangen. Deze week worden
alle foto’s bekeken en vindt ook de
beoordeling plaats. De winnaars
worden later deze maand bekend
gemaakt!

Volgende week de eerste Sliedrechtse
Techniekroute!

Lees meer op: www.sliedrecht.nl/
sliedrecht-onderneemt

Voor de ondernemers van
Sliedrecht: Save the Date
Het einde van 2018 komt langzaam weer in zicht. Voor deze
laatste weken van dit jaar zetten we graag de geplande
bijeenkomsten en (netwerk-) events voor u op een rijtje.
Kijk hiervoor op www.sliedrecht.nl/sliedrecht-onderneemt.

Sliedrechtse basisschoolleerlingen
van groep 8 gaan woensdag
14 november deelnemen aan de
eerste Sliedrechtse Techniekroute.
Bijna 400 leerlingen gaan tussen
09.00 – 12.00 uur bij lokale
bedrijven langs. De bedoeling
is om kinderen van jongs af aan
te laten ervaren wat techniek is
en inhoudt. De leerlingen maken
op deze manier kennis met de
onderdelen/producten die in het
bedrijf worden gemaakt en ook zal
aandacht worden besteed aan het
uiteindelijke eindproduct.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

30 oktober 2018

Parallelweg 3

Het vergroten van een bestaand bedrijfsgebouw

Bouwen

2 november 2018

Wilhelminastraat 71

Interne verbouwing van de zorgafdelingen van Gantel Yulius

Bouwen

Buiten behandeling laten aanvraag
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 november 2018

Rivierdijk 721 en 723

Scheiden panden Rivierdijk 721 en 723

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.
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 november 2018

Prof. van der Waalslaan 2

Het tijdelijk plaatsen van twee lokalen

Brandveilig gebruiken van
een tijdelijk bouwwerk

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na genoemde datum van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het
indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

30 oktober 2018

Diverse locaties

Collecte voor Stichting Woord en Daad

30 juni t/m 6 juli 2019

30 oktober 2018

Stationsweg 4

Ontheffing sluitingstijd Oud & Nieuw

31 december 2018

31 oktober 2018

Diverse locaties

Oliebollenactie voor het Landelijk Contact Jeugdwerk

24 t/m 30 december 2018

2 november 2018

Touwbaan 1

Kerstmarkt

12 december 2018

2 november 2018

Touwbaan 1

Kerstwandeling

21 december 2018

2 november 2018

Touwbaan 1

Afscheid Directeur ASVZ (besloten feest)

7 december 2018

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

Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht op de
Servicelijn via www.sliedrecht.nl

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

