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Oproep vaccinatie
meningokokken
Sinds 2015 is er een toename van het aantal mensen dat ziek wordt
van meningokokken type W. De kans om meningokokken type W op te
lopen is momenteel gelukkig klein. Om verdere toename te voorkomen,
heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een
extra vaccinatie ingevoerd.
Meningokokkenziekte is de verzamelnaam voor ziekten die worden
veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Het is een besmettelijke
bacterie die zich via hoesten, niezen en zoenen makkelijk kan verspreiden. Deze bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Dit zijn ernstige ziekten waar je de rest van
je leven klachten aan kunt overhouden. Je kunt er zelfs dood aan gaan.
Oproep vaccinatie
Jongeren die geboren zijn in 2003 of in 2005 hebben onlangs een
oproep van RIVM ontvangen om zich aanstaande maandag 3 juni te laten
vaccineren. Jongeren die geboren zijn in 2001, 2002 of in 2004 hebben
zich op woensdag 3 april kunnen laten vaccineren. Jongeren die aan
deze oproep geen gehoor hebben gegeven, kunnen dit alsnog doen. De
vaccinatie kan maandag 3 juni tussen 12.30 en 16.00 uur gehaald worden
in De Lockhorst.
Informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op via
vaccinaties@rivas.nl of bel Rivas Zorglijn 0900 – 8440. Meer informatie
over de vaccinatie en het vaccinatieschema zijn te vinden op
www.rivas.nl/vaccinaties.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Social media-berichten van de week
Twitter
Sliedrecht Onderneemt: Met de werkgroep
keurmerk veilig ondernemen
bedrijventerreinen (KVO-B) vanaf 19.30
#AanDeSchouw #Samen #Schoon #Heel en #Veilig.
Gestart op bedrijventerrein #Nijverwaard @Sliedrechtgem

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram
Instagram
Bram van Hemmen: Gisteren een bijzondere naturalisatie.
De eed en gelofte klonk tienmaal, zonder enige hulp. Bijzonder ook omdat er
een aantal van de voormalige Syrische vluchtelingen bij waren. In oktober 2015
woonden ze in de Groen van Prinstererschool. Zelden zo krachtig en overtuigd
de gelofte ‘dat verklaar en beloof ik’ gehoord. Leuk dat hun Nederlandse vrienden aanwezig waren. Bijzonder de ambitie die ze vertelden. Ze willen het voor
zichzelf en voor hun kinderen beter te gaan krijgen dan ze het nu hebben. En
daar werken ze hard aan. Als we zien hoe ze hun plek gevonden hebben en hoe
Sliedrechters hun sociale netwerk vormen, kan ik dit proces van integratie alleen
maar #mooiSliedrecht noemen.

Gemeente bestrijdt eikenprocessierups
De gemeente Sliedrecht start begin juni met het bestrijden van de eikenprocessierups. Bij eiken langs voetpaden, fietspaden en bij speelplaatsen worden met een zuiginstallatie de nesten van de eikenprocessierups
verwijderd. Dit gebeurt met name bij de Tiendweg en de Rembrandtlaan.

Deze bestrijdingsmethode wordt
uitgevoerd door een bedrijf met
behulp van een hoogwerker. De
rupsen worden verzameld in een
stofzuigerbak en afgevoerd naar
een erkend verwerkingsbedrijf.
Medewerkers die de processierups verwijderen zijn voorzien van
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en
een gelaatsmasker waarmee ze
zijn beschermt tegen brandharen
tijdens uitvoering van de werkzaamheden.
De eikenprocessierups ontwikkelt
zich sneller dan voorgaande
jaren. Vooral de brandharen van
deze rups zorgen voor overlast bij
mensen en dieren. Vermijd daarom

Twitter
Johan Sparreboom: Avond4daagse
in #mooisliedrecht

elk direct contact met de rupsen
en resten ervan. De vrijgekomen
brandharen kunnen ook via de
wind verspreid worden. Na contact
met de brandharen van de eikenprocessierups kunnen klachten
ontstaan zoals jeuk, huiduitslag,
irritatie aan de ogen of aan de
luchtwegen. Was of spoel de
huid of ogen goed met water. De
klachten verdwijnen binnen twee
weken. Neem bij ernstige klachten
contact op met een huisarts.
Als u een nest van de eikenprocessierups ziet, kunt u dit aan
ons doorgeven via de knop
‘Melding openbare ruimte’ op
www.sliedrecht.nl.

Eenmalige verplaatsing van
de markt
Vorige week woensdag heeft de markt plaatsgevonden op een
andere locatie dan gebruikelijk. Normaal is de weekmarkt te vinden op het Burgemeester Winklerplein, maar vanwege de kermis
moest de markt uitwijken naar een andere locatie. De markt werd
gehouden in de J. Catsstraat en omgeving. De gemeente wil bewoners en bedrijven bedanken voor hun begrip en medewerking.
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Buiten bezig in Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Sonokromo, KS

➊	Hobbemastraat en Paulus Potterstraat: deels afgesloten vanwege
werkzaamheden nabij de Simon Stevinstraat t/m 31 mei.
➋	Kilstraat speelplek: feestelijke opening van opgeknapte speelplekken
in 2019 op woensdag 29 mei 14.00 – 16.00 uur
➌	Molendijk tussen de L. van de Wielstraat en de Geulstraat: afgesloten
vanwege het aanleggen van nieuwe leidingen (gas, water, elektra) van
3 t/m 7 juni (later ook andere delen van de dijk afgesloten).
➍	Professorenbuurt op diverse plaatsen: tijdelijk beperkt bereikbaar
vanwege het graven van proefsleuven; voorbereidend onderzoek voor
rioolvervanging
➎	Thorbeckelaan kruising met Simon Stevinstraat en De Savornin
Lohmanlaan: afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege aanleg
rotonde t/m half augustus.
➏	Dr. de Visserstraat: beperkt bereikbaar vanwege aanleg warmtenet tot
14 juni.
➐	Weresteijn-Noord: beperkt bereikbaar vanwege het ophogen van de
binnenpaden t/m augustus.

10-10-1996

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,

19-02-2019
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.

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• grasmaaien
• heesters en hagen knippen en scheren
• overhangend groen snoeien
• machinaal onkruid bestrijden op verharding
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• schoffelen en wieden
• vegen met veegwagen
• water geven nieuwe aanplant
• zwerfvuil verwijderen
• bestrijden eikenprocessierups

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

20 mei 2019

Stobbe 22

Het plaatsen van een blokhut en een erfafscheiding

Bouwen

21 mei 2019

Mozartplantsoen 6

Het aanleggen van een oprit naast de woning

Uitrit aanleggen of veranderen

21 mei 2019

Kweldamweg 51

Het oprichten van een zonnepark en het kappen van 80 bomen

Bouwen en Kappen

22 mei 2019

Baaneweer 22

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning

Bouwen

23 mei 2019

Marisstraat 2

Het kappen van acht bomen en het veranderen van een bestaande in- of uitrit

Kappen en Uitrit aanleggen of
veranderen

24 mei 2019

Lekstraat 2

Het bouwen van een schuur met overkapping en een schutting

Bouwen

26 mei 2019

Joh. Kraaijeveldstraat 54

Het vervangen van een dakkapel

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

24 mei 2019

Christiaan Huygensstraat 16 en 18 Het plaatsen van een nokverhoging

Bouwen

24 mei 2019

Goeman Borgesiusweg 13

Bouwen

Het realiseren van een kelder

Activiteit

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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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

20 mei 2019

Diverse locaties

Collecte Dierenbescherming

29 september t/m 5 oktober 2019

Verleende vergunningen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

23 mei 2019

Sportlaan 7

Pupillententenkamp

29 t/m 31 mei 2019

23 mei 2019

Touwbaan 1

Bolderbraderie

15 juni 2019

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Activiteit

23 mei 2019

Kilstraat

Opening nieuwe speelplek

29 mei 2019

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

