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Vlaggenparade Sliedrecht

Inspiratie en voordeel op
Sliedrechtse Klimaatmarkt
Woensdag 3 november bent u van
harte welkom op de Sliedrechtse
Klimaatmarkt! Deze vindt plaats
van 19.00 tot 21.00 uur in Partycentrum de Lockhorst. Tijdens
de markt gaat de eerste lokale
energiecoöperatie van start, die
zich sterk maakt voor gezamenlijke
zonnedaken. Wilt u meedoen en
tekent u direct in? Dan krijgt u 25
euro korting per zonnepaneel! Per
huishouden zijn maximaal 2 zonnepanelen met korting beschikbaar.
De actiekorting geldt voor de
eerste 100 zonnepanelen.

Verder is er op de Klimaatmarkt
van alles te zien over onder andere energie besparen, duurzaam en
aardgasvrij wonen en het warmtenet Sliedrecht. Maar ook over
klimaatadaptatie en het inrichten
van een duurzame, levende tuin
met bijvoorbeeld inheemse en eetbare planten en een insectenhotel.
Voor alle bezoekers ligt een gratis
zakje bloembollen klaar (zolang de
voorraad strekt). Voor een zonnige
toekomst!

WOENSDAG 3 NOVEMBER 2021

Iedere maand kunt u bij de entrees
in Sliedrecht een vlaggenparade
zien hangen. Komende maand kunt
u de vlaggen voor de expositie
De Bonkelaar van het Sliedrechts
Museum zien hangen.
Expositie De Bonkelaar in
Sliedrechts Museum
Vanaf 30 oktober organiseert het
Sliedrechts Museum een tentoonstelling over het voormalige

theater en culturele schouwburg
De Bonkelaar. In samenwerking
met Michiel van Houselt, de samensteller van het boek De Bonkelaar,
kunnen bezoekers meer te weten
komen over het wel en wee van
De Bonkelaar in Sliedrecht. Meer
informatie vindt u op
www.sliedrechtsmuseum.nl.
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.

SLIEDRECHTSE
KLIMAATMARKT

KORTING OP
ZONNEPANELEN!

Wilt u in 2022 ook uw vereniging
of lokale evenement promoten?
Stuur dan een e-mail naar
communicatie@sliedrecht.nl.

De bladkorven worden weer geplaatst
• Geen takken of andere vormen
van afval in de bakken.
• Bij misbruik, vandalisme wordt
de korf verwijderd.
• Bij diefstal wordt geen nieuwe
korf meer teruggeplaatst.
• Het aantal bladkorven of de locaties worden dit jaar niet meer
veranderd.
• In december worden de bladkorven weer weg gehaald.

De bladkorven staan op locaties
waar veel blad van gemeentelijke
bomen in particuliere tuinen terecht komen. Er is bij de plaatsing
onder andere gekeken naar een
gelijkmatige verdeling van de
bladkorven over de gemeente, het
aantal gemeentelijke bomen in de
omgeving en de bereikbaarheid
van de locatie. Als een korf niet of
nauwelijks wordt gebruikt, of als
een korf voor andere doeleinden
wordt gebruikt, wordt deze verplaatst.
In parken, groenstroken en
plantsoenen mag het blad langer
blijven liggen. In beplanting wordt

het vaak niet verwijderd omdat het
blad hier voor schuilgelegenheid,
bescherming en voedsel voor de
beplanting zorgt.
Bladkorf vol?
De bladkorven worden regelmatig
geleegd. Is een bladkorf toch vol?
Maak hiervan een melding via de
website of de Fixi-app.
Belangrijk om te weten
• De bladkorven zijn alléén
bedoeld om bladeren in te
verzamelen.
• De bladeren moeten afkomstig
zijn van gemeentelijke bomen,
dus niet uit privétuinen.

Meer informatie over afval
(inzameling)
Groente-, fruit- en tuinafval
moet u in de groene container
voor groente-, fruit- en tuinafval
en etensresten verzamelen. In
november worden ook de groene
containers elke week geleegd.
Van december tot en met maart is
dit om de week. Meer informatie
over afval(inzameling) vindt u op
Sliedrecht.afvalinfo.nl.
Heeft u behoefte aan een extra
container of een grotere groene
container? Neem dan contact
op met het Milieupark op (0184)
495 937 of stuur een e-mail naar
gemeente@sliedrecht.nl. De container wordt dan gratis afgeleverd.

LOCATIE: PARTYCENTRUM DE LOCKHORST
TIJD: 19:00 - 21:00 UUR
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Is de houtkachel een goed
alternatief voor gas?

De gasprijzen schieten omhoog.
En steeds meer mensen gaan
daarom op zoek naar alternatieven. De houtkachel is daar
één van. Het is daarnaast ook
nog eens gezellig; in de koude
wintermaanden bij een knisperend
haardvuur. Is de houtkachel een
goed alternatief?
Helaas is het niet zo eenvoudig.
Bij houtkachels en vooral bij open

haarden vliegt een groot deel van
de warmte de schoorsteen uit.
Daarmee verlies je dus veel warmte. Daarnaast vervuilt de kachel
onze lucht. Valt het mee of niet?
Wij vroegen het Linda, luchtexpert
bij OZHZ.
Heb je een houtkachel of open
haard? Bekijk op de website van
OZHZ de tips voor minder rook en
geur. Meer informatie: www.ozhz.nl

Informatie voor inwoners donderdag 28 oktober 2021

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 Middelste deel Grevelingenlaan
en Krammerstraat in 3 fases
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 25 oktober t/m
vrijdag 24 december.
In verband met herstraatwerkzaamheden.

➌ Kruising Rivierdijk/P.C.
Hooftlaan/Oosterbrugstraat
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 1 november t/m
vrijdag 5 november.
In verband met asfalteringswerkzaamheden.
➍ Kruising Genestetstraat/P.C.
Hooftlaan en noordelijk deel
P.C. Hooftlaan in 2 fases afgesloten voor al het verkeer van
dinsdag 9 november t/m vrijdag 24 december. In verband
met herstraatwerkzaamheden.
➎ Vogelbuurt-zuid diverse straten
afgesloten van 27 september
t/m 23 december. In verband
met vervanging riolering.

Betreft de straten Reigerlaan,
Roerdompstraat, Nachtegaallaan, Meerkoetstraat en
Kievitlaan die in fases worden
afgesloten.
➏ Fietspad t.h.v. Rivierdijk 51
(dijksynagoge)afgesloten van
maandag 1 november t/m
vrijdag 5 november.
In verband met asfalteringswerkzaamheden. Fietsers worden via de Grienden omgeleid.
➐ Kruising Baanhoek met de
Parallelweg(onder de spoorbrug) afgesloten voor al het
verkeer op vrijdag 5 november
2021 van 07.00 uur t/m 17.00
uur.
In verband met asfalteringswerkzaamheden.
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• bomen snoeien
• Onkruid bestrijding in de
Vogelbuurt en de Wiel

Kennisgeving ontwerpomgevingsvergunning
Thorbeckelaan 2 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:
• de nieuwbouw van een beheerdersonderkomen op de algemene
begraafplaats op het adres Thorbeckelaan 2 te Sliedrecht.
De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de
andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf
29 oktober 2021 voor een periode van zes weken ter inzage:
- in de Publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11,
telefoon 140184.
- digitaal via de website van de gemeente Sliedrecht
www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Omgeving/Ruimtelijke_plannen/
Overige_ruimtelijke_plannen_en_besluiten.
Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes
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.
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.

Verkeersbesluiten
plaatsen 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 college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat de
volgende verkeersbesluiten zijn genomen
ten behoeve van:
• Het aanwijzen van twee haaks parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
voertuigen in de Blijenburghsweer ter
hoogte van Smalweer 45, als parkeer-

• “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 Industrieweg 3 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.

Het Bonkelaarhuis
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
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

14 oktober 2021

Kerkbuurt/Merwedeplein

Rad van fortuin ten behoeve van Seniorendag

30 oktober 2021

25 oktober 2021

Sportlaan

Kermis

28 oktober t/m 3 november 2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

20 oktober 2021

Hoepel 17

Het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een dakkapel

Bouwen

20 oktober 2021

Prickwaert 116

Het plaatsen van een dakkapel

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

20 oktober 2021

Molendijk 53

Het kappen van een boom
Er is een herplantplicht opgelegd

kappen
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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

