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Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Sliedrecht

Eerste paal geslagen
beheerdersonderkomen
begraafplaats

Geassisteerd door Kees Ippel (beheerder begraafplaats) slaat wethouder
Ton Spek (rechts) symbolisch de eerste paal.

Van links naar rechts: gemeentesecretaris Niels Kuiper, wethouder Cees Paas, wethouder Roelant Bijderwieden,
burgemeester Jan de Vries en wethouder Ton Spek

Prikken in de buurt
16 mei t/m 21 mei

Week

20

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd?
U kunt zonder afspraak terecht voor uw vaccinatie op onderstaande
vaccinatieplekken. Vaccinatie tegen corona is gratis.
Dag

Plaats

Plaats

Maandag t/m
dinsdag

Cascade*
Hoge kade 50,
Hendrik-Ido-Ambacht

Crabbehoeve
Van Karnebeekstraat 2,
Dordrecht

Woensdag t/m
donderdag

Pauluskerk
Nassauweg 1,
Dordrecht

Het Carillon
Raadhuisplein 1,
Nieuw-Lekkerland

Vrijdag t/m
zaterdag

De Parel
Talmastraat 9
Hardinxveld-Giessendam

Hart van Meerdervoort
Perkstraat 57
Zwijndrecht

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00* uur
*16 mei Cascade open tot 17.30 uur

Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of
ID-kaart mee.

Kinderen
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de
vaste vaccinatieplekken.
Meer informatie over corona
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom dan gerust om
uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.
Vaccineren
Oekraïense vluchtelingen die hier verblijven zijn ook van harte welkom om
zich gratis te laten vaccineren tegen het coronavirus.

De bouw van het nieuwe beheerdersonderkomen op de begraafplaats (met publieksfunctie) is van
start gegaan. De verwachting is dat
de bouw tot medio november duurt.
Afgelopen vrijdag 13 mei is door
wethouder Ton Spek symbolisch
de eerste paal geslagen. Wethouder Ton Spek; 'Mooi dat dit
Sliedrechts gebouw ontworpen is
door een Sliedrechtse architect
en gebouwd wordt door een
Sliedrechts bouwbedrijf.' Na afloop
werd door de Historische Vereniging Sliedrecht het boekje 'De
geschiedenis van de Sliedrechtse
begraafplaats’ aan de wethouder
overhandigd. Omwonenden, medewerkers van de begraafplaats,
Van Es Architecten en aannemer
Lagendijk & Stout waren hierbij
aanwezig. Meer informatie over
het project leest u op onze
projectpagina www.sliedrecht.nl/
uitbreiding_begraafplaats

Bezoekersinformatie begraafplaats Sliedrecht
Gedurende de bouwwerkzaamheden kunnen bezoekers enige
hinder ondervinden. Met name met
de parkeergelegenheid. Tijdens
uitvaarten zullen wij geluidoverlast
tot een minimum te beperken.
Parkeren begraafplaats
Voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen maakt het bouwverkeer
gebruik van het aulaplein. Dit kan
voor parkeerproblemen zorgen.
Uit voorzorg kunt u van de parkeerplaats op het bonkelaarplein
gebruik maken.
Heeft u vragen over parkeren en
begraven in Sliedrecht? Neem dan
contact op met de administratie
van de begraafplaats. Dit kan via
telefoonnummer 0184 – 495928.
Een e-mail sturen naar
begraafplaats@sliedrecht.nl
kan ook.

Wie verdient een lintje?

Veel mensen zetten zich jarenlang
belangeloos in voor de gemeenschap. Die mensen verdienen
sowieso ons respect en waardering. Soms wordt voor die mensen
een lintje aangevraagd. Zo heeft
burgemeester Jan de Vries tijdens
Koningsdag vijf Sliedrechtse inwoners verrast met een Koninklijke
Onderscheiding.
Kent u iemand die in aanmerking
komt voor een lintje?
Iemand die zich voor langere tijd
heeft ingezet voor de maatschappij en/of voor andere mensen kan
in aanmerking komen voor een
Koninklijke Onderscheiding. Denk
dan aan mensen die lang zonder
eigenbelang vrijwilligerswerk hebben gedaan of mensen die vele
jaren een bestuursfunctie hebben

of hebben gehad bij een sportvereniging of zorginstelling.
Maar je kunt ook een onderscheiding krijgen als je in een betaalde
functie bijzondere prestaties
verricht. Prestaties die verder
gaan dan wat je mag verwachten
van iemand in die functie. En die
niet alleen belangrijk zijn voor het
bedrijf of de organisatie, maar ook
voor de samenleving.
Hoe werkt het?
Mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd kunnen worden
voorgedragen voor een lintje? Kent
u zo iemand en wilt u deze persoon
voordragen voor een koninklijke
onderscheiding? Neem dan contact
op met Jacqueline de Klerk van
het bestuurssecretariaat van de
gemeente Sliedrecht:
j.de.klerk@sliedrecht.nl of
0184 – 49 58 16. We bespreken
dan samen waarom deze kandidaat een lintje verdient en welke
gegevens u moet aanleveren
voor een voordracht. De totale
aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2022
zijn ingediend voor de lintjesregen
van 2023.

Informatie voor inwoners donderdag 19 mei 2022

30 mei afscheid wethouders Piet Vat en Ed Goverde
Op dinsdag 10 mei is het nieuwe
college van B&W Sliedrecht geinstalleerd. Met de komst van het
nieuwe college nemen wij afscheid
van twee betrokken bestuurders.
Piet Vat en Ed Goverde hebben
zich de afgelopen jaren met veel

Piet Vat kwam in maart 2019 het
Sliedrechtse college versterken als
wethouder van Economie, Sociaal,
Zorg en Welzijn, Financiën en
Onderwijs (beleid).

enthousiasme en passie ingezet
voor Sliedrecht. Wij willen hun afscheid dan ook niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.

Ed Goverde werd in maart 2020
wethouder met de portefeuille
Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid,
Gemeentelijk Vastgoed, Bouw- en
Woningtoezicht, Milieu, Onderwijs
(huisvesting) en Sport, Recreatie
en Cultuur.

Uitnodiging
Het college van B&W van Sliedrecht nodigt u van harte uit
persoonlijk afscheid te komen
nemen van beide wethouders op
maandag 30 mei aanstaande. U
bent welkom van 16.30 tot 18.00
uur in Sportcafé Het Bankie aan
Benedenveer 5 te Sliedrecht.
Kennismaken met nieuw college
De ontwikkelingen die door Ed
en Piet in gang gezet zijn worden
voortgezet door het nieuwe college. Wij zijn daarom blij dat tijdens
de receptie ook de leden van het
nieuwe college Cees Paas, Ton
Spek en Roelant Bijderwieden aanwezig zijn. Wij nodigen u van harte
uit met hen kennis te maken.
Als u de heren een cadeau wilt
aanbieden dan vragen zij u een
financiële donatie voor de Voedselbank. Hiervoor staan in de zaal
bussen waar u uw donatie in kunt
doen.

Buiten bezig in Sliedrecht

Wegomleidingen
➊ Burg. Winklerplein: Wekelijkse
afsluiting vanaf woensdag
6 mei 2020. In verband met
Corona blijft uit voorzorgsmaatregelen een uitbreiding voor de
weekmarkt maatregelen nodig.
Daarom vindt voorlopig iedere
week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg plaats.
➋ Vogelbuurt-Zuid: diverse straten afgesloten van maandag
16 mei t/m vrijdag 24 juni
in verband met vervanging
riolering. Betreft de straten,

westelijk deel Kievitlaan en
zuidelijk deel Nachtegaallaan
die in fases worden afgesloten.
➌ Oostelijke kruising Sonate
met Rondo en deel busbaan
voor de woningen: In verband
met aanleg warmtenet is de
Zuidbaan afgesloten voor al
het verkeer van maandag
14 februari t/m vrijdag 1 juli.
Fietsers worden omgeleid via
de evenwijdig lopende
Haydnsingel. De busroute
wordt omgeleid via Intermezzo
en Ouverture.

➍ Landskroonweer: In verband
met aanleg warmtenet in twee
fases afgesloten van maandag
9 mei t/m vrijdag 17 juni 2022.
➎ Craijensteijn: Verkeershinder
van maandag 18 april t/m
vrijdag 1 juli 2022. Werkzaamheden voor de aanleg dubbelzijdig
fietspad zuidzijde Craijensteijn.
Weg zelf wordt niet afgesloten.
➏ Baanhoek ter hoogte van
nummer 38/67: In verband met
aanleg waterleiding en elektra
afgesloten voor al het autoverkeer op donderdag 19 mei van
07.00 uur tot 16.00 uur.
Bekijk de laatste wegomleidingen en afzettingen op onze
website: www.sliedrecht.nl/
buiten_bezig
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• bomen controleren op
veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderenl en
bomen snoeien

Dames 1 Sliedrecht Sport Nationaal Kampioen

Burgemeester Jan de Vries en
Roelant Bijderwieden feliciteerden
zaterdag de dames van Sliedrecht
Sport met hun Nationale titel. Van-

Afgelopen weekend stonden er diverse activiteiten gepland in Sliedrecht.
Burgemeester Jan de Vries en wethouder Bijderwieden gingen samen op
pad. Het was weer een Topdag in de Gemeente Sliedrecht.

De geschiedenis van de Sliedrechtse
begraafplaats

Afgelopen vrijdag 13 mei overhandigde waarnemend voorzitter
Arie van den Herik van de Historische Vereniging Sliedrecht het
boekje ‘De geschiedenis van de
Sliedrechtse begraafplaats’ aan
wethouder Ton Spek. De overhandiging vond plaats na de aftrap
bouw beheerdersonderkomen van
de begraafplaats.

In gesprek over ﬁnanciële
oplichting

samenwerking opgezocht om de
(oudere) inwoners van Sliedrecht
bewuster te maken van de risico’s
om zo financiële oplichting te
voorkomen.

lende fysiotherapeuten betrokken,
maar ook de vrijwilligers die
zorgen dat de materialen op orde
zijn, de promotie en het onderhoud van de Basis. Complimenten
van Burgemeester en kersverse
wethouder voor alle inzet en betrokkenheid. Samen maken we het
mogelijk.

zelfsprekend was er ook aandacht
voor alle mensen die het succes
mede mogelijk hebben gemaakt.
Naast de trainers zijn er verschil-

Ook een activiteit of huldiging?
Vindt u het leuk als een wethouder
of de burgemeester aanwezig is bij
een activiteit of huldiging? Laat het
ons tijdig weten via email adres
bestuurssecretariaat@sliedrecht.
nl Geef aan over welke datum en
tijdstip het gaat? Wat er te vieren
is of te bekijken? Wij kijken of het
past in de agenda's en laten weten
wie aanwezig kan zijn.

Op zaterdag 11 juni is het boekje
tijdens de Kerkbuurt Braderie te
koop voor € 9,50. Daarna is het
ook verkrijgbaar bij het Sliedrechts
Museum en via het webwinkeltje
van de Historische
Vereniging Sliedrecht:
www.historie-sliedrecht.nl/
webwinkeltje

Financiële oplichting, het komt
vaker voor dan u wellicht denkt en
heeft verschillende gezichten.
Wat houdt deze vorm van oplichting in en hoe kunt u zich
hiertegen beschermen? De
Politie, gemeente Sliedrecht en
Het Bonkelaarhuis hebben de

Op woensdag 25 mei 2022, staan
wij na een succesvolle eerste keer
in maart, wederom op de weekmarkt in Sliedrecht. Je kunt de
politie en Het Bonkelaarhuis hier
tussen 10.00 en 12.00 uur vinden.
Wij bieden informatie en gaan in
gesprek over financiële oplichting.
Heeft u vragen of wilt u hierover
praten? Bel, maandag t/m vrijdag
tussen 08.30 en 17.00 uur, naar
Het Bonkelaarhuis 0184 420 539
of mail naar info@bonkelaarhuis.nl.

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184
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Integrale controle goed verlopen

Vaststelling bestemmingsplan
''Hoogspanningsverbindingen"
Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om
het bestemmingsplan "Hoogspanningsverbindingen"
vast te stellen.

20 mei 2022 tot en met 1 juli 2022. Vermeld altijd de
redenen van uw beroep en stuur een kopie van het
besluit mee.

Inhoud bestemmingsplan
Vanuit het Rijk was tot 1 juli 2021 een uitkoopregeling
van kracht voor woningen die pal onder de hoogspanningsverbindingen zijn gelegen. De eigenaren
van uiteindelijk 17 woningen hebben aan deze uitkoopregeling meegedaan. Eén van de voorwaarden
in de regeling is dat de woonbestemming van deze
woonpercelen wordt verwijderd. Het bestemmingsplan 'Hoogspanningsverbindingen' voorziet hierin
voor vrijwel alle woningen en geeft aan deze percelen een 'groen' bestemming, omdat deze woningen
gesloopt zullen gaan worden.

De mogelijkheid van beroep bestaat in ieder geval
als u belanghebbende bent bij het besluit. Als u géén
belanghebbende bent, dan gelden aanvullende voorwaarden, te weten:
• tijdens de voorbereidingsprocedure mocht een
ieder zienswijzen indienen, en;
• u heeft ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt
om een zienswijze in te dienen. Heeft u dat niet
gedaan, dan kunt u alleen een beroepsschrift
indienen als het niet uw schuld is dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Ter inzage
Vanaf donderdag 19 mei tot en met donderdag
30 juni ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende
stukken) ter inzage.
U kunt het bestemmingsplan raadplegen:
• In de publiekshal van het gemeentekantoor:
Industrieweg 11 te Sliedrecht;
• Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via
de knop 'Plannen zoeken'  (identificatienummer:
NL.IMRO.0610. bpHoogspanningverb-3001)
Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u
daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw
beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn is zes
weken en begint op de dag na de dag waarop het
besluit ter inzage is gelegd en loopt in dit geval van

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt,
vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige
voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft
ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift
richt u aan de Voorzieningenrechter van de Raad van
State.

De gemeente Sliedrecht vindt veiligheid in de gemeente erg belangrijk.
Op verschillende manieren kijken we mee met bedrijven en inwoners om
Sliedrecht veilig te houden.
Samen met een aantal andere overheden heeft de gemeente Sliedrecht
vrijdagavond 13 mei 2022 bij vijf bedrijven een Integrale Horeca Controle
uitgevoerd. Het doel van de controles is het handhaven van een eerlijk ondernemersklimaat en het tegengaan van onveilige en/of overlast gevende
situaties. Tijdens de controle vrijdagavond zijn een aantal overtredingen
aan het licht gekomen.
In Sliedrecht houden we met enige regelmaat dergelijke controles. Vaak
kiezen we een bepaalde groep bedrijven om te bezoeken, bijvoorbeeld
horeca of autobedrijven. Gelukkig hebben de bedrijven meestal alles
keurig op orde en soms moeten kleine dingen aangepast worden. Af en
toe lopen we ook tegen grote overtredingen aan. Van de 5 bedrijven die
gecontroleerd zijn, hebben vier bedrijven een waarschuwing gekregen. Bij
de bedrijven die een waarschuwing krijgen worden binnenkort een hercontrole uitgevoerd.

Wilhelmus’ Muziekkorpsen viert
90-jarig jubileum
corona uitgestelde 90-jarig jubileum. Vanaf 13.30 uur kunt u in en
rond het Wilhelmus Muziekcentrum
aan de Genestetstraat 31 in de Sliedrecht genieten van een muzikale
dag van het jubilerende korps. Met
uiteraard ook het Wilhelmus' Jubileumkorps met vele oud-leden en
daarnaast de Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht. Iedereen
is welkom om het jubileumfeest
mee te vieren.

Het instellen van beroep en het indienen van een
verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site https://
loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten
(griffierecht).
Nadere informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt
u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184 en te
vragen naar mevrouw Heinsbroek – van der Zwaag.

Wijziging openingstijden

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 6 juni
(tweede Pinksterdag) zijn de
Gemeentewinkel, het Gemeentekantoor, het Milieupark en het
Bonkelaarhuis gesloten. Ook is er
geen afvalinzameling.
Gesloten tijdens Hemelvaartsdag
en 2e Pinksterdag
• Milieupark
• Bonkelaarhuis
• Gemeentewinkel
• Gemeentekantoor
Afvalinzameling
In verband met 2e pinksterdag,
wordt de grofvuil inzameling, net
zoals de inzameling PBD en GFT
verschoven. Kijk voor de juiste
inzameldag op de afvalkalender
(https://sliedrecht.afvalinfo.nl/)
Inzameling Grofvuil Juni is op
31 mei 2022
De grofvuil inzameling wordt
normaal iedere 1e dinsdag van
de maand uitgevoerd. Voor de
maand juni word deze inzameldag
verschoven. U kunt het grofvuil

opnemen met het team Reiniging:
(0184) 495 937.
In juli 2022 wordt er weer op de
eerste dinsdag 5 juli 2022 grofvuil
ingezameld.

aanmelden tot zaterdag 28 mei
2022.
Zet u het grofvuil op de juiste wijze buiten aub? Glas, Puin, Asbest
of asbesthoudende materialen en
chemisch afval mogen niet worden
aangeboden bij het grofvuil en
dient u zelf weg te brengen naar
het milieupark aan de Lelystraat 111,
Sliedrecht.
Indien u twijfelt wat u wel en niet
mag aanbieden kunt u contact

Het Bonkelaarhuis
De reguliere openingstijden van het
Bonkelaarhuis zijn maandag tot en
met vrijdag tussen 08.30 en 17.00
uur. Bel naar 0184-420539 of loop
bij binnen aan het Bonkelaarplein
7. U bent ook van harte welkom in
de ‘Groene huiskamer’ op dinsdagochtend van 09.00-12.00 uur bij de
Sociale moestuin Sliedrecht. OF bezoek op donderdagavond het ‘Café
voor elkaar’ van 19.00 tot 21.30 uur
in Bibliotheek AanZet.
Met uitzondering van feestdagen.
Kijk voor het aanbod en
actuele openingstijden op
www.bonkelaarhuis.nl of volg
het Bonkelaarhuis op Instagram
en Facebook.

Iedere maand kunt u bij de entrees
in Sliedrecht een vlaggenparade
zien hangen. Komende maand hangen de vlaggen van de viering van
het 90-jarig bestaan van Wilhelmus’
Muziekkorpsen.
Wilhelmus’ Muziekkorpsen viert zaterdag 11 juni het eerder vanwege

Vlaggenparade Sliedrecht
De vlaggenparade is een initiatief
van de gemeente Sliedrecht. De
gemeente geeft winkelgebieden,
verenigingen en lokale evenementen de gelegenheid zich (en
daarmee Sliedrecht) te promoten
via de vlaggenparade. Basis vormt
de conclusie zoals verwoord in de
CIB van 7 januari 2020.
Wilt u in 2022 ook uw vereniging of
lokale evenement promoten?
Stuur dan een e-mail naar
communicatie@sliedrecht.nl.
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Verkeersbesluiten
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 voor
het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van
Busonisingel 2 – 40, als parkeerplaatsen ten behoeve
van het laden van elektrische voertuigen middels het
plaatsen van bord E4 (parkeerplaats) van het RVV 1990
met onderbord “uitsluitend opladen elektrische voertuigen".

• Het aanwijzen van twee haaks parkeerplaatsen voor het
opladen van elektrische voertuigen in de Salonstoep ter
hoogte van huisnummer 3, als parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen middels het
plaatsen van bord E4 (parkeerplaats) van het RVV 1990
met onderbord “uitsluitend opladen elektrische voertuigen".
• "Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een
parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen
zo dicht mogelijk gelegen bij de woning Nachtegaallaan

28 te Sliedrecht en deze ten behoeve van de aanvrager
te reserveren door middel van een onderbord met daarop
het kenteken van de auto van de aanvrager."
De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op
www.officielebekendmakingen.nl.
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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

13 mei 2022

Sportlaan

reünie en personeelsfeest ter ere van 125 jarig bestaan

1 t/m 2 juli 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

10 mei 2022

Dr. Langeveldplein

Open lucht kerkdienst Sing in

18 september 2022

10 mei 2022

Diverse locaties

Avondvierdaagse

30 mei t/m 3 juni 2022

10 mei 2022

Benedenveer 3

Kofferbak verkoop

18 juni 2022

12 mei 2022

Baanhoek 73

Timohuis fair

11 juni 2022

16 mei 2022

Burg.Winklerplein 24

Tijdelijke standplaats

21 mei 2022

16 mei 2022

Antony van Leeuwenhoekstraat

Tijdelijke standplaats

18 mei 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

12 mei 2022

Schoolstraat 4

Het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 mei 2022

Aalscholverstraat 29

Het kappen van een boom
Er is een compensantieplicht opgelegd

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

