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Uitslagen Sliedrecht Verkiezingen
Tweede Kamer 2021

Presentatie beheerdersonderkomen
begraafplaats Sliedrecht

Zoals u mogelijk weet wordt de
begraafplaats uitgebreid. Het
bouwen van een nieuw beheerdersonderkomen is hierbij één
van de onderdelen. Woensdagavond 24 februari was de digitale
informatiebijeenkomst voor het
beheerdersonderkomen van de
begraafplaats.
Op 17 maart was de Tweede
Kamerverkiezing. De uitslagen die
per stemlokaal uitgebracht zijn in
Sliedrecht staan inmiddels op onze
website.
De uitslagen kunt u bekijken op
datum, stemlokaal en briefstemmen. De documenten kunt u ook
inzien bij de receptie van het

gemeentekantoor. Kijk voor meer
informatie op www.sliedrecht.nl of
scan de qr-code.

Presentatie beheerdersonderkomen
Van Es architecten gaat het beheerdersonderkomen ontwerpen.

Heeft u vragen over deze uitslagen? Bel dan naar 14 0184 (maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 17.00
uur) of stel uw vraag via onze
Virtuele Assistent Gem.

Zij presenteerde aan de aanwezigen online het voorlopig ontwerp
voor een nieuw beheerdersonderkomen met publieksruimte.
Na aﬂoop was er gelegenheid om
vragen te stellen.
Op de afbeelding ziet u een
sfeerimpressie van het ontwerp.
De presentatie, voorlopig ontwerp
en veelgestelde vragen zijn
terug te zien op onze speciale
projectpagina www.sliedrecht.nl/
begraafplaats.

Tijdelijke terrasuitbreiding
aanvragen

Dierenzorg Louterbloemen klaar voor de toekomst
Na anderhalf jaar bouwen is de
nieuwbouw van Dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht
gereed. Louterbloemen verzorgt
het vervoer en de opvang van
deze dieren die vaak medische
zorg nodig hebben. Dat doet zij
namens de zes gemeenten;
Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht,
Alblasserdam Sliedrecht en
Hendrik Ido Ambacht. Louterbloemen
ontvangt van de gemeenten een
vergoeding voor alle zorg die zij

namens de gemeenten geven aan
gevonden en gewonde dieren.
Het oorspronkelijke dierenzorgcentrum is in 1969 gebouwd en
kon niet meer voldoen aan weten regelgeving. Louterbloemen
vangt alle dieren op. Dit houdt in
dat iedere diersoort een eigen
verblijf moet hebben. Voor elke
diersoort moet er een quarantaine,
ziekenboeg en isolatie ruimte zijn.
Louterbloemen vangt honden,

katten, konijnen, knaagdieren en
vogels op. Daarvoor zijn 15 quarantaines en ziekenboegen nodig.
Na de quarantaine periode gaan
de dieren naar ruime verblijven
waar een nieuwe eigenaar kennis
kan maken met de dieren.
Louterbloemen hoopt, na de versoepeling van de COVID maatregelen alsnog een officiële opening
te kunnen houden.

De uitbreiding van het terras moet
wel passen binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen.
Ondernemers moeten de volksgezondheid, bereikbaarheid,
toegankelijkheid en leefbaarheid
garanderen met de tijdelijk grotere
terrassen. Ook is de ondernemer
verantwoordelijk het terras zo in
te richten dat bezoekers de regels

College Sliedrecht maakt vervroegde opening
buitenzwembad mogelijk
Het college heeft besloten een
extra financiële bijdrage aan Optisport te geven zodat het buitenbad eerder open kan. Gezien de
(langdurende) beperkte maatregelen rondom sport is het belangrijk
voor onze inwoners en sportver-

Horecaondernemers kunnen
zodra de horeca weer open mag,
het terras gelijk weer openen.
Natuurlijk binnen de dan geldende
maatregelen. In 2020 hebben
we de mogelijkheid geboden om
tijdelijk extra terras ruimte in te
nemen. Zodra het weer kan, willen
we deze mogelijkheid weer bieden
aan onze horecaondernemers.

enigingen dat het buitenbad zo
snel als mogelijk is open gaat.
Wethouder Ed Goverde: "Binnen
alle geldende beperkingen om de
verspreiding van het Coronavirus
tegen te gaan wil het college
sporten voor onze inwoners graag

mogelijk maken. Daarom dragen
we graag bij aan de extra kosten
voor bijvoorbeeld verwarming."
Informatie over de openingstijden
van het zwembad
https://www.optisport.nl/
bronbaddelockhorst.

kunnen naleven bij het gebruik van
het terras en bij wachtrijen.
Het is belangrijk dat voetgangers
altijd op veilige afstand kunnen passeren langs het terras en de overlast
voor de omgeving dient tot een
minimum te worden beperkt. Horecaondernemers vragen we daarom
het voorstel voor extra terrasruimte
te bespreken met de buurt.
De volgende regels zijn in ieder
geval van toepassing:
- Parasols, tafels en stoelen mogen geplaatst worden. (Party)
tenten, barbecues en buitentaps niet.
- Het extra terras moet in de
onmiddellijke nabijheid van het
horecabedrijf te liggen.
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“Stap voor stap naar een duurzame toekomst”

Buiten bezig in Sliedrecht

hadden we enkelglas”, blikt ze terug. “Dat maakte veel
verschil. Hier komt veel minder kou binnen en hoef je
dus minder te stoken.”
Logisch moment
Stap voor stap nemen ze andere duurzame maatregelen. Ze kiezen hierbij logische momenten. “Toen we
de zolder uitbouwden met een nokverhoging, hebben
we bijvoorbeeld meteen het dak zo goed mogelijk
geïsoleerd”, vertelt ze. “Tijdens een woningscan bleek
daar nog wel warmte te vervliegen. Maar ja, de ruimte
voor dakisolatie is in ons huis beperkt.” Het Regionaal
Energieloket deed de woningscan en rekende ook
voor dat zonnepanelen zich snel terugverdienen. “Die
hebben we toen meteen aangeschaft”, vertelt Agnes.
“Ik denk dat onze stroomkosten nu ongeveer op nul
uitkomen. Een mooie investering dus.”
Je huis verduurzamen kan niet in één keer. Als het
al praktisch zou kunnen, dan ontbreekt meestal het
geld. Agnes van Dijk en haar gezin laten zien hoe je
stap voor stap op weg gaat naar een toekomst zonder
aardgas.
Isoleren en dubbelglas
Agnes woont al jaren met haar man en drie kinderen
in Sliedrecht. In 2014 kochten ze een jaren ’60-woning
in Sliedrecht-Oost. Voordat ze verhuisden, lieten ze
de vloer van de woning isoleren. Ook vervingen ze de
meeste ramen voor dubbelglas. “In onze oude woning

Subsidie
Verduurzamen is steeds de balans zoeken: je kunt
immers niet alles tegelijk aanpakken. Wel is het slim
om vooraf te bekijken of er misschien subsidie beschikbaar is. De familie Van Dijk heeft nog een aantal
duurzame maatregelen op het verlanglijstje staan.
“En we zijn benieuwd hoe het verder gaat met het
aardgasvrij maken van onze wijk. Maar nu is eerst het
schilderwerk binnen aan de beurt”, lacht Agnes.
Lees het hele verhaal van Agnes van Dijk op
www.sliedrechtaardgasvrij.nl
8 maart 2021

Reizen en vakanties
Elke reis verhoogt de kans op besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het
coronavirus naar Nederland. Houd je aan de maatregelen en voorkom verdere verspreiding.

Reizen naar het
buitenland
Tot en met 15 april geldt:
• Blijf in Nederland.
• Reis alleen voor ernstige
familieomstandigheden of
urgent werk dat echt niet
online kan.
Is je reis noodzakelijk? Controleer
voor je reis het actuele reisadvies
per land op
Nederlandwereldwijd.nl.

Reizen (terug) naar
Nederland
• Vanaf 16 maart kunnen reizigers (van
13 jaar of ouder) uit een hoogrisicogebied op twee manieren hun
testuitslag laten zien:
- Reizigers moeten een negatieve
NAAT(PCR)-test van maximaal 24
uur oud bij het aan boord gaan
laten zien.
- Reizigers moeten een negatieve
sneltest van maximaal 24 uur oud
bij het aan boord gaan laten zien en
een negatieve NAAT(PCR)-test die
maximaal 72 uur oud is bij
aankomst in Nederland laten zien.
• Ga bij terugkomst in quarantaine en
laat je testen op dag 5. Is de uitslag
negatief? Dan mag je uit quarantaine.

Vakantie in
Nederland
• Als je binnen Nederland op
vakantie gaat, blijf dan
zoveel mogelijk op je
vakantieadres.
• Beperk het aantal contactmomenten met andere
mensen.
• Ontvang thuis maximaal
1 persoon per dag (excl.
kinderen t/m 12 jaar).
Dat geldt ook op je
vakantieadres.
• Buiten geldt: groepen van
maximaal 2 personen of
1 huishouden.

Meer informatie:
Rijksoverheid.nl/checklist-inreizen.

Houd je altijd aan de basisregels:
Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

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.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

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 werkzaamheden t/m 26 maart In
verband met aanleg warmtenet
➌ Valkweg t.h.v. sporthal de Valk
afgesloten van maandag
22 maart t/m vrijdag 9 april In
verband met aanleg warmtenet
➍ 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.

➎ Tijdelijke afsluiting Hondenuitrengebied Tolsteeg vanaf
11 maart gedurende ca 2 maanden, in verband met werkzaamheden ihkv vergroten biodiversiteit groengebied Prickwaert/
Reinenweer. Gedurende de
tijdelijk afsluiting kunnen honden uitgelaten worden in het
Hondenlosloopgebied-West,
dit is het park/groengebied
vanaf Reinenweer 47 tot aan
de Tolsteeg of de overige
Hondenuitrengebieden en het
Hondenlosloopgebied-Oost in
Sliedrecht.
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

Vlaggenparade
Het Bonkelaarhuis
Afgelopen maand kon u bij de
entrees in Sliedrecht de vlaggenparade van Het Bonkelaarhuis
bewonderen. In de maand april
wisselen we de vlaggen met een
vlaggenparade van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei.
Het Bonkelaarhuis:
Alles onder 1 dak
Het Bonkelaarhuis is hét startpunt
voor informatie, advies en ondersteuning. Heeft u een vraag over

uw opgroeiende kinderen? Of
heeft u juist te maken met de zorg
voor een ouder? Of worstelt u met
de balans tussen werk en privé?
Voor al uw vragen, knelpunten
en problemen kunt u een beroep
doen op de professionals van
het Bonkelaarhuis. Ook in deze
coronatijd. Kijk op de website
www.bonkelaarhuis.nl voor meer
informatie! Of bel met
(0184) 420 539. Mailen kan ook:
info@bonkelaarhuis.nl.
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving
als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Zhivkovich, M

17-07-1989

18-02-2021

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.
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.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
'Fietspad Craijensteijn'
Op 9 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn' gewijzigd
vast te stellen.
Inhoud bestemmingsplan
De gemeente Sliedrecht wil de inrichting van de Craijensteijn aanpassen en hierbij een geheel vrijliggend
fietspad realiseren. Een dergelijke inrichting draagt bij aan een veiliger verkeerssituatie en een betere doorstroming van zowel het fietsverkeer als het overige verkeer. Het bestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn' ziet
toe op de juridisch-planologische regeling van dit voornemen. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking
op een aanpassing van de begrenzing van het plangebied (verkleining).
Ter inzage
Vanaf vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 7 mei 2021 ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ter
inzage.
U kunt het bestemmingsplan raadplegen:
- In de publiekshal van het gemeentekantoor, Industrieweg 11 Sliedrecht;
- Op de website van de gemeente, via: https://www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Omgeving/Ruimtelijke_
plannen/Bestemmingsplan onder Vastgestelde bestemmingsplannen (nog niet onherroepelijk).
Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken’
(identificatienummer: NL.IMRO.0610.bpFietspdCraijen-3001)
Beroep
Tegen dit besluit staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep kan met ingang van zaterdag 27 maart 2021 gedurende zes weken worden ingesteld.
Beroep kan worden ingesteld door:
• een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
• een belanghebbende die bezwaren heeft tegen wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Na indiening van een beroepschrift
bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan
een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.
Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke
Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.

Kennisgeving omgevingsvergunning/besluit hogere
waarden geluid, Baanhoek 485 te Sliedrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet
geluidhinder op 19 maart 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend en een hogere grenswaarde
geluid hebben vastgesteld voor:

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de
werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening
van een beroepschrift bestaat vanwege spoedeisend
belang de mogelijkheid een voorlopige voorziening
aan te vragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

• Het nieuwbouwen van een woning aan de
Baanhoek 485 te Sliedrecht.

Beroep omgevingsvergunning
Belanghebbenden die ook tijdig een zienswijze
tegen het ontwerpbesluit hebben ingebracht kunnen
beroep indienen binnen zes weken na de dag van
bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet
worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere waarden geluid en de andere bijbehorende stukken liggen ter inzage:
- in de publiekshal van het gemeentekantoor
Sliedrecht, Industrieweg 11, telefoon 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.
- de omgevingsvergunning is ook te raadplegen via
de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep hogere grenswaarde geluid
Tegen het besluit hogere grenswaarden kan tijdens de
terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door
een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het
ontwerpbesluit heeft ingebracht en door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij dit niet heeft gedaan. Het adres van de Raad
van State is: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de
werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening
van een beroepschrift bestaat vanwege spoedeisend
belang de mogelijkheid een voorlopige voorziening
aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam.
Voor het instellen van beroep en/of een verzoek om
voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
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Vaststelling Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft
op 4 maart 2021 de 'Beleidsregels
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden'
vastgesteld. Deze beleidsregels
vormen de lokale uitwerking van
de landelijke regeling Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK). De TONK biedt een
tijdelijke financiële ondersteuning
in de noodzakelijke woonlasten
voor huishoudens die te maken

TONK-tegemoetkoming als sprake
is van: een laag inkomen als gevolg
van de COVID-19 maatregelen,
beperkte beschikbare geldmiddelen
en hoge vaste woonlasten.

hebben met een inkomensterugval
als gevolg van de COVID-19 maatregelen van de Rijksoverheid. Uit
de nieuwe beleidsregels volgt dat
voor de periode van 1 januari 2021
tot 1 juli 2021 een tegemoetkoming
van maximaal € 500,- per maand
kan worden verstrekt voor vaste
woonlasten zoals huur, hypotheek,
gas en elektriciteit. Inwoners van de
Drechtstedengemeenten kunnen
in aanmerking komen voor de

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

Ondernemers: aanslag
gemeentelijke belastingen 2021
mogelijk later
Niet meteen betalen
Voorziet u dat u de aanslag
gemeentelijke belastingen 2021
niet meteen kunt betalen? En is
gespreid betalen ook geen oplossing? Dan kunt u als ondernemer
contact opnemen met Gemeentebelastingen en Basisinformatie
Drechtsteden. Wij helpen u dan
met een oplossing op maat.

Als ondernemer ontvangt u de
aanslag gemeentelijke belastingen 2021 mogelijk later dan u
gewend bent. Dit komt doordat
sommige informatie later beschikbaar is. Wij streven ernaar de
aanslag uiterlijk voor de zomer te
versturen.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

15 maart 2021

Diverse locaties

Collecte: Dierenbescherming

3 t/m 9 oktober 2021

16 maart 2021

Lijsterweg 60 & Thorbeckelaan 104

Zomerspeelweek KNOTS

23 t/m 27 augustus 2021

17 maart 2021

Dr. Langeveldplein

Nationale Buitenspeeldag

9 juni 2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 maart 2021

Waalstraat 38

Het kappen van een boom

Kappen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

19 maart 2021

Rivierdijk 208

Het realiseren van een dakopbouw

Bouwen/ Strijdig gebruik bestemmingsplan

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

