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Jan de Vries kandidaat burgemeester voor Sliedrecht

De benoeming van een nieuwe
burgemeester is weer een stap
dichterbij. Dinsdag 2 maart besloot
de gemeenteraad om Jan de Vries
(55 jaar) uit Goudriaan voor te
dragen voor deze functie aan de
Commissaris van de Koning.
Jan de Vries is ontzettend blij met
zijn voordracht. Hij kent Sliedrecht
goed en kijkt er naar uit om hier te
komen wonen en werken. Hij hoopt,
samen met zijn gezin, snel onderdeel te zijn van de Sliedrechtse

en verbindende kwaliteiten,
aangevuld met humor, geduld en
daadkracht van de nieuwe burgemeester. Dat hebben we gevonden
in Jan de Vries. Met hem hebben
we een perfecte match voor ons
dorp. Met Jan de Vries zetten we
met vertrouwen in op een duurzame groei en ontwikkeling van ons
dorp.”

samenleving. De Vries is geboren
in Goudriaan en heeft zijn hele
leven in de Alblasserwaard gewoond. Hij staat bekend als een
benaderbaar en toegankelijk mens
en hij is actief in het maatschappelijk leven in zijn dorp. Hij vindt zijn
ontspanning in fotograferen en is
een fervent wandelaar.
Cees Paas, Voorzitter van de
vertrouwenscommissie zei over De
Vries: “In de profielschets vroegen
we: natuurlijk gezag, leiderschap

Jan de Vries zat van 2002 tot 2010
namens het CDA in de Tweede
Kamer. In de loop van de jaren
heeft hij tal van bestuurlijke functies bekleed. Op dit moment is hij
voorzitter van de vakvereniging
voor de collectieve sector, CNV
Connectief.
De voordracht wordt aangeboden
aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, om
de kroonbenoeming mogelijk te
maken. De benoeming is definitief,
zodra het Koninklijk Besluit getekend is. De gemeenteraad gaat ervan uit dat Jan de Vries op 13 april
2021 als nieuwe burgemeester van
Sliedrecht wordt geïnstalleerd.

Op 17 maart is de Tweede
Kamerverkiezing

Ook in deze coronatijd zorgen we
ervoor dat iedereen kan stemmen.
Want elke stem telt.
Uiterlijk op woensdag 3 maart
ontvang je je stempas thuis. Met
die stempas en een geldig identiteitsbewijs kun je op woensdag
17 maart je stem uitbrengen in
een stemlokaal. In het stemlokaal
gelden coronamaatregelen. Doe
vooraf de gezondheidscheck.
Deze ontvang je bij je stempas.
Kijk op www.waarismijnstemlokaal.nl
waar je kunt stemmen.
Vanwege het coronavirus zijn er
dit jaar extra mogelijkheden om je
stem uit te brengen:
• Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een
aantal stemlokalen al open op
maandag 15 en dinsdag
16 maart.

• Kiezers van 70+ kunnen ook per
brief stemmen. De briefstem
kan per post worden verstuurd
of worden afgegeven bij een
gemeentelijk afgiftepunt. Kijk op
de website van de gemeente
waar de afgiftepunten zijn. 70+
en vragen over briefstemmen?
Bel 0800-1351.
• Kun je niet zelf komen stemmen
in het stemlokaal, bijvoorbeeld
doordat je coronaklachten
hebt? Dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen.
Kijk op de achterkant van je
stempas hoe je dit doet.
Stempas kwijt of niet ontvangen?
Vraag zo snel mogelijk een nieuwe
aan bij je gemeente. Dat kun je
schriftelijk of mondeling doen voor
vrijdag 12 maart 17:00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.elkestemtelt.nl of
www.sliedrecht.nl.

Stemmen voor mensen met een
visuele beperking in Sliedrecht

Op donderdag 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Heeft u een visuele beperking?
In Sliedrecht kunt u zelfstandig
stemmen met behulp van een mal
en audio-ondersteuning.
Stemmal en soundbox
Hoe werkt het? Het stembiljet
wordt in een speciaal ontwikkelde
mal met gaatjes gelegd. Via een
zogeheten soundbox met koptelefoon is te horen welke partijen en
welke kandidaten op de lijst staan.
Op de mal zijn de partijen met
voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt u
door, onder de gewenste partij, de
gaatjes te tellen. Met het potlood
maakt u het gewenste vakje rood.

Stembureau
Het stembureau in Sliedrecht waar
mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen
is: Gemeentekantoor,
Industrieweg 11.
Woont u in een andere gemeente?
Woont u niet in Sliedrecht maar
wilt u hier wel komen stemmen
met behulp van de mal en audio-ondersteuning? Dat kan! Vraag
hiervoor wel een kiezerspas aan.
Meer informatie vindt u op
www.oogvereniging.nl/stemmen.
Of neem contact op met de Ooglijn: 030-2945444 /
ooglijn@oogvereniging.nl.
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Start voorbereidingen aanleg fietspad Craijensteijn

Buiten bezig in Sliedrecht

plan. Na realisatie staan er dus 83
bomen. Een drietal waardevolle
bomen (watercypressen) zijn goed
verplantbaar en krijgen een nieuwe plaats waarvan 1 boom naar de
locatie nabij ASVZ gaat.

De gemeente Sliedrecht gaat aan
de zuidzijde van de Craijensteijn
een fietspad in twee richtingen
aanleggen. Het nieuwe fietspad
zorgt voor meer veiligheid van
fietsers en voetgangers in het verkeer. En het levert een positieve
bijdrage aan het fietsgebruik in
Sliedrecht.
Duurzaam ontwerp
Het schetsontwerp is samen met
de klankbordgroep Craijensteijn
gemaakt. Deze bestaat uit inwoners, de fietsersbond en de ASVZ.
Het ontwerp houdt rekening met

een duurzame aanleg. Dit betekent dat er minder verharding en
meer groen (zo’n 180 m2) komt.
Ook komt er nieuwe, duurzame
led-verlichting.
Groenplan
Voor de aanleg van het fietspad
moeten er helaas een aantal
bomen worden gekapt. Deze staan
op het tracé van het nieuwe fietspad. In totaal kappen of verplanten
we 65 bomen. Deze zijn niet
allemaal kapvergunning plichtig.
Daarnaast zijn er een 18-tal extra
bomen opgenomen in het groen-

Herplant bomen
Op woensdag 10 maart wordt door
de boomspecialisten van Nationale
Bomenbank 3 bomen verplant uit
de Craijensteijn. Een watercypres
wordt door wethouder Ton Spek
en ASVZ symbolisch bij het wooncomplex van ASVZ aangeplant. De
boom voor de locatie ASVZ wordt
met een telekraan op een dieplader gehesen en uitgeladen. Hiervoor zullen er op de Craijensteijn
tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden. Vanaf donderdag
11 maart worden de overige bomen
gekapt of verplant.
Meer informatie over de aanleg
van het fietspad Craijensteijn leest
u op de speciale projectpagina
www.sliedrecht.nl/aanleg_
fietspad_Craijensteijn

8 maart 2021

Geen verdere verruiming lockdown
Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen.
Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.
Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Avondklok
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten.

Ontmoetingen
Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).
Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.
Blijf in Nederland en reis niet
naar het buitenland in de periode
t/m 15 april.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen
en dierenparken dicht.

Contactberoepen

Onderwijs op afstand voor hbo
en wo.
Buitenschoolse opvang dicht.

Sport
Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen t/m 26 jaar in
teamverband toegestaan.
Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4
personen en op 1,5 meter afstand
toegestaan.
Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m
12 jaar uitgezonderd.
Wedstrijden verboden.

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer groen bij de entree
De Componist

Voortgezet onderwijs en mbo
gedeeltelijk open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Evenementen verboden.

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• sloten schonen
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• openbare verlichting vervangen
• bomen planten Sliedrecht-west

Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

vrijdag 19 maart In verband met
het aanbrengen/verleggen van
extra parkeervakken
➏ Vervangen openbare
verlichting van januari t/m
maart 2021 In de volgende
straten gaat dit plaatsvinden;
Alewijnsweer, Ambachtsweer,
Beversweer, Blijenburghsweer,
Dorlandsweer, Gildesweer,
Groenenweer, Landskroonweer,
Leenweer, Molshoefweer, Prinsenweer, Reinenweer, Schoutsweer, Smalweer.

Onderwijs en kinderopvang

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Horeca en evenementen

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 De Horst hoofdrijbaan deels
afgesloten en De Horst richting Valkhof afgesloten van
maandag 4 januari t/m vrijdag
12 maart 2021, doorgaand
verkeer naar Valkhof blijft
mogelijk via tijdelijke brug In
verband met aanleg warmtenet
➌ Valkweg in twee fases afgesloten van maandag 1 februari
t/m 9 april 2021 In verband met
aanleg warmtenet
➍ Rietlanden vanaf maandag
1 februari t/m vrijdag 19 maart
2021 Herstratingswerkzaamheden
➎ Parkeerterrein korfbalvelden
vanaf donderdag 11 maart t/m

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Afgelopen vrijdag 5 maart is de
buitendienst van de gemeente
Sliedrecht gestart met de plantwerkzaamheden bij de entree van
De Componist.
De Componist
De entree van De Componist aan
de Busonisingel krijgt een groene
metamorfose. Het bestaande

grasveld wordt een sierplantsoen
met bloemen en een haag. De 2
bestaande bomen blijven staan.
Het vergroenen van de wijk Baanhoek-West zal rond april gereed
zijn.
Meer informatie over het vergroenen leest u op https://www.
sliedrecht.nl/Wonen_omgeving

Heeft u vragen
aan de gemeente?
Bel 14 0184

Klimaatverandering
en ons energiesysteem
We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030
met de helft ten opzichte van 1990. In 2050 hebben we bijna geen
CO2-uitstoot meer. Hiervoor moet ook ons energiesysteem
veranderen. In de Drechtsteden onderzoeken we hoe en waar
duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan
worden tussen nu en 2030. Dat is een belangrijke stap naar een
duurzaam energiesysteem in 2050.

Zon & Wind in 2030
Met de Regionale Energiestrategie
(RES) dragen we in de Drechtsteden bij
aan de nationale opgave om in 2030 in
totaal 35 TwH (126 PJ) aan duurzame
energie op Nederlandse grond op te
wekken. Dit doen we in de Drechtsteden in ieder geval met zonnepanelen op (grote) daken,
zonnepanelen in restruimten (zoals
bermen, braakliggende terreinen en
geluidschermen) én al gerealiseerde
projecten (zoals bestaande windmolens en zonneparken). Daarbij
hebben we in de concept-Regionale
Energiestrategie ook een ambitie
uitgesproken waarvoor aanvullende
zonneparken en windmolens nodig
zijn.
Regionale Energiestrategie 1.0
Samen met inwoners, grondeigenaren
en natuurorganisaties onderzoeken
we of er mogelijkheden voor zonnepanelen in restruimten, zonneparken
en windmolens zijn. In de Regionale

Energiestrategie 1.0 beschrijven we
kansen, mogelijkheden en criteria voor
duurzame opwekking van energie. We
beschrijven geen deﬁnitieve locaties.

Energieparticipatieplatform ‘Denk mee!’
Graag nodigen we u uit om met ons mee te denken over het pad
van nu tot 2050. We kijken samen naar het belang om juist nu aan
de slag te gaan met duurzame energie. Ook willen we weten welke
onderwerpen rond klimaat en energie u het meest bezig houden. En
wat vindt u van de criteria die nu beschreven zijn voor restruimten? U
kunt nu meedenken –en doen via:

Op het Energie-participatieplatform
kunt u online tot zondag 21 maart
meepraten over de randvoorwaarden
en criteria voor restruimten.

Duurzaam
energiesysteem in 2050
Ons doel is een duurzaam energiesysteem in 2050. Het is belangrijk dat
we nu al nadenken over hoe dat eruit
kan zien. Tussen 2030 en 2050 zullen
we blijven doorgaan met duurzame
energie opwekken, opslaan en
vervoeren. Ook vullen we de stappen
die we nu zetten aan met nieuwe
technieken.

denkmee.drechtstedenenergie.nl/sliedrecht

Online informatiebijeenkomst op de agenda:
•

Zon & Wind langs de A15

Onze routekaart richting 2050:
2050

TVW 2021 en
RES 1.0

2030
Tussendoelen
• Minimaal 12.000
woningen en
gebouwen in de
regio verwarmen
met warmtenetten
• Minimaal 0,66 PJ
aan duurzaam
opgewekte
elektriciteit.

2019 - 2020
Transitievisie Warmte (TVW) 1.0 en concept
Regionale Energiestrategie (RES)

2015

Energieneutraal
Drechtsteden zijn
energieneutraal

Op het Energie-participatieplatform
vindt u een enquête over klimaatverandering en het energiesysteem. Deze
blijft open tot zondag 4 april.

2021

Nederland ondertekent
Klimaatverdrag Parijs
Uiitstoot broeikasgassen afgenomen
met 95% bij 2050.

donderdag 11 maart

Energieakkoord en
energiestrategie Drechtsteden
Afspraken 30 partijen: hoe worden de
Drechtsteden in 2050 energieneutraal?

2018
2019
In de wijken Sliedrecht-Oost en Crabbehof testen we
de aanpak om een wijk aardgasvrij te maken: wat
zijn de alternatieven, wat kost het, wat betekent het
voor de infrastructuur en de bewoners?

Alles over de energietransitie:
www.drechtstedenenergie.nl

Klimaatakkoord Nederland
In 2030 49% minder CO2-uitstoot vergeleken met 1990.
Gemeenteraden stellen Transitievisie Warmte 1.0 vast.
Basis voor Transitievisie Warmte 2021.
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving
als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)

Drechtsteden werkt door met een kickstart!
Maandag 1 maart is Kickstart
Drechtsteden (regionaal mobiliteitsteam) live gegaan. Met Kickstart kunnen wij de arbeidsmarkt veerkrachtig
maken en investeren in mensen!

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

05-12-1989

03-02-2021

Initiatief van arbeidsmarktregio
Drechtsteden
De arbeidsmarktregio Drechtsteden
is gestart met een regionaal
mobiliteitsteam. KICKSTART helpt
werkgevers die door de coronacrisis
getroffen zijn, werknemers en zelfstandig ondernemers die door de
crisis hun werk dreigen te verliezen
en een duurzame stap willen maken
van werk naar werk. Ook starters
op de arbeidsmarkt kunnen bij ons
terecht. Wij bieden begeleiding en
advies bij de zoektocht naar kansrijk
werk, helpen waar nodig met bij- of
omscholing en maken verbindingen
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

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.

Contact opnemen
Voor meer informatie kunt u telefonisch via 06 - 388 399 14 of per een
e-mail werk@kickstartdrechtsteden.
nl. contact opnemen. Op de website
www.kickstartdrechtsteden.nl leest u
meer over Kickstart.

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.

Kennisgeving ontwerpomgevingsvergunning
Molendijk 5 te Sliedrecht
°Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Het nieuwbouwen van een woning aan de Molendijk 5 te Sliedrecht.
De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 maart
2021 tot 21 april 2021 ter inzage:
- in de Publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11,
algemeen tel. nr. 14 0184.
- digitaal via de website van de gemeente Sliedrecht www.sliedrecht.nl,
via: https://www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Omgeving/Ruimtelijke_
plannen/Overige_ruimtelijke_plannen_en_besluiten

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
De Drechtraad heeft op 2 maart
de Verordening Beslistermijn
Schuldhulpverlening Drechtsteden
vastgesteld. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
is per 1 januari 2021 gewijzigd.
Onderdeel van deze wijziging betreft het vastleggen van de termijn

van besluitvorming over toelating
tot de schuldhulpverlening in een
verordening. In de verordening
is opgenomen dat het besluit tot
toelating tot de schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een
termijn van vier weken na de dag
waarop het eerste gesprek heeft

takbreuk is een risico. Maar het
terrein is grondig afgesloten voor
publiek met hekken en borden.
Personen die op het terrein komen moeten en kunnen rekening
houden met het gevaar. Dat de
bomen in de waterkering zouden
groeien is niet het geval. De waterkering (dijk) ligt enkele meters
ten noorden van het terrein.
De bomen in de aftakelingsfase
hebben hoge natuurwaarden,
o.a. voor vogels, insecten, andere
geleedpotigen en waarschijnlijk
ook vleermuizen. Ook de bomen
in goede conditie hebben een
aanzienlijke natuurwaarde. Het
natuurlandschap wordt door de
omwonenden gewaardeerd.
Dat blijkt ook uit de ingestuurde
zienswijzen.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te
verzoeken bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Voor inwoners van de Drechtsteden biedt de sociale dienst vanaf
5 maart 2021 de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) aan. De TONK is bedoeld
voor diegenen die, als gevolg van
de coronacrisis, tijdelijk niet hun
woonkosten (huur of de hypotheek

en de kosten van elektriciteit en
gas) kunnen betalen. Wilt u meer
weten over de TONK en/of meteen
een aanvraag indienen? Ga naar
de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden voor meer informatie:
http://rebrand.ly/SDD/TONK.

Wilt u de verordening inzien,
kijk dan op de website van de
Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Geen kapvergunning watertorenterrein

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende 6 weken
schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Extra financiële corona-ondersteuning
voor inwoners met hoge vaste lasten

plaatsgevonden. De verordening
gaat met terugwerkende kracht
per 1 januari 2021 in.

Recent heeft de eigenaar van het
Watertorenterrein een vergunning
aangevraagd voor het kappen van
een aantal bomen. Deze aanvraag
is door de gemeente afgewezen.
Verschillende omwonenden
hadden zienswijzen ingediend
tegen het verlenen van de
kapvergunning. De gemeente
Sliedrecht heeft de redenen voor
de kapaanvraag afgewogen tegen
het behouden van de bomen.

Een aantal bomen op het terrein is
in slechte conditie. Deze zouden,
volgens de aanvrager, gevaarlijk
kunnen zijn voor de veiligheid en
een aantal bomen zou in de waterkering groeien. Beide argumenten zijn op dit moment niet van
toepassing volgens de gemeente
Sliedrecht.
Het klopt dat een aantal grotere
bomen in slechte conditie is en

Het zal, gezien de ontwikkelingen
in de planvorming, nog een
aantal jaren duren voordat het
gebied van het watertorenterrein
ontwikkeld wordt. De gemeente
verwacht dat een aanvraag voor
kap van de bomen op een later
moment nogmaals zal worden
gedaan bij de herontwikkeling van
het terrein.
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

3 maart 2021

Populierenhof 84

Ontheffing winkelsluitingstijd

5 april 2021, 13 mei 2021, 24 mei 2021

3 maart 2021

Diverse locaties

Ventvergunning: Vattenfall

2 t/m 31 maart 2021

3 maart 2021

A15 ter hoogte van Sliedrecht-Oost

Het verwijderen van voorbelasting/geluidsontheffing

29 maart 2021 t/m 2 april 2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 maart 2021

Industrieweg 11

Het brandveilig gebruiken van een ruimte in het gebouw ten behoeve van een tijdelijk
klaslokaal

Brandveilig gebruik

5 maart 2021

Rivierdijk 462

Het realiseren van een dakopbouw

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

5 maart 2021

Middeldiepstraat 14

Het plaatsen van een dakopbouw

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

5 maart 2021

Molendijk 83

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

Strijdig gebruik bestemmingsplan

5 maart 2021

Sectie B nr. 2326 en 2416
gedeeltelijk

Het inrichten van een tijdelijk gronddepot in de lus afslag Sliedrecht west richting A15
Papendrecht

Strijdig gebruik bestemmingsplan

5 maart 2021

Kerkbuurt 33

Het aanbrengen van een LED scherm op de gevel

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
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

