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Elke stem telt!

Het Bonkelaarhuis

Op 17 maart is de Tweede
Kamerverkiezing. Ook in deze
coronatijd zorgen we ervoor dat
iedereen kan stemmen. Want
elke stem telt.
Stempas
Uiterlijk op woensdag 3 maart
ontvangt u uw stempas thuis. Met
die stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u op woensdag
17 maart uw stem uitbrengen in

een stemlokaal. In het stemlokaal
gelden coronamaatregelen.
Doe vooraf de gezondheidscheck.
Deze ontvangt u bij uw stempas.
Kijk op www.waarismijnstemlokaal.
nl waar u kunt stemmen.
Extra mogelijkheden
Vanwege het coronavirus zijn er
dit jaar extra mogelijkheden om uw
stem uit te brengen.

• Zo gaat vooral voor risicogroepen een aantal stemlokalen
al open op maandag 15 en
dinsdag 16 maart. Welke
stembureaus dit zijn, maken we
binnenkort bekend.
• Kiezers van 70+ kunnen ook
per brief stemmen. U kunt de
briefstem per post versturen
in de retourenvelop. U kunt de
envelop ook inleveren bij de
Gemeentewinkel. Dit kan van
10 t/m 17 maart.
• Kunt u zelf niet komen stemmen
in het stemlokaal, bijvoorbeeld
omdat u coronaklachten heeft?
Dan kunt u iemand machtigen
om voor u te stemmen. Kijk op
de achterkant van de stempas
hoe u dit kunt doen.
• Stempas kwijt of niet ontvangen? Vraag zo snel mogelijk
een nieuwe aan bij de gemeente. Dat kan schriftelijk of mondeling tot uiterlijk vrijdag
12 maart 17:00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.elkestemtelt.nl of
www.sliedrecht.nl/verkiezingen.

“Ik wil de aarde graag netjes achterlaten”
Verder is een inductieplaat
makkelijk schoon te houden.”
In fases
Uiteindelijk wil Joop van den Dool
helemaal van het gas af. “Ik heb
daar een plannetje voor gemaakt
in fases”, legt hij uit. “Inmiddels
heb ik overal in huis dubbelglas,
dat ik nog ga vervangen door
HR++ glas. Ik heb isolatie laten
aanbrengen onder de vloer
en op het dak. De ruimte in de
spouwmuur is helaas te klein voor
isolatie. Vloerverwarming heb ik
al 40 jaar. De volgende stap is het
vervangen van mijn aardgasketel
door een elektrische cv-ketel. Die
verbruikt wel veel stroom, dus
wil ik graag zonnepanelen op het
dak.”

Isoleren en elektrisch koken zijn
al jarenlang vanzelfsprekend voor
Joop van den Dool. En binnenkort
vervangt hij zijn aardgasketel
voor een elektrische. Hij wil dus
duidelijk van het aardgas af. Zijn
belangrijkste reden: wij zijn verantwoordelijk voor het behoud van
Gods mooie schepping.
Veilig en efficiënt op inductie
Joop van den Dool is geboren
en getogen in Sliedrecht. Na het

overlijden van zijn vrouw bleef
hij wonen in hun eengezinswoning uit 1979 in Sliedrecht-West.
“Ik bezuinig hier al jaren op
gasgebruik”, vertelt hij. “Met
kleine dingen zoals ledverlichting,
tochtstrips bij ramen en deuren
en rolluiken. Maar ook elektrisch
koken, waarvan 25 jaar op een
inductiekookplaat. Het is veiliger
en efficiënter: alle warmte gaat via
de bodem in de pan. Er gaat dus
geen warmte verloren.

Bewust leven
Joops kinderen vinden het soms
wel een beetje raar dat hij als
80-plusser zoveel investeert in
duurzame maatregelen. “Maar
ik vind het gewoon leuk. Ik leef
bewust, heb bijvoorbeeld de
auto weg gedaan en doe alles op
de fiets. Dat is nog gezond ook.
Bovendien wil ik de aarde graag
netjes achterlaten. Je moet niet
wegkijken van de gevolgen van de
klimaatverandering.”
Lees het hele verhaal van
Joop van den Dool op
www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

De plek waar u terecht kunt voor
alle vragen en ideeën op het
gebied van jeugd & gezin, zorg &
welzijn en werk & inkomen. Zeker
nu er veel beperkingen zijn is Het
Bonkelaarhuis nog steeds hét
startpunt voor informatie, advies
en ondersteuning. Heeft u een
vraag? Bel gerust (0184) 420 539.
We zijn geopend van maandag
tot en met vrijdag tussen 8.30 en
17.00 uur. Mailen kan natuurlijk ook
info@bonkelaarhuis.nl.
Dienstverlening
Voor iedereen die vragen heeft en/
of hulp nodig heeft of die initiatieven en ideeën wil melden, blijven
we bereikbaar en beschikbaar.
We stellen het op prijs, dat u ons
in eerste instantie digitaal of telefonisch benadert, tenzij u al een
afspraak heeft. Als u binnenloopt,
vragen we u te registreren en is
het dragen van een mondkapje
verplicht. De maaltijdbezorging
en boodschappendienst gaan

gewoon door. Ook het consultatiebureau maakt afspraken voor
belangrijke momenten. Als u een
afspraak heeft bij ons dan gaat
deze door, misschien een beetje
aangepast. Ook het spreekuur van
Bureau Sociaal Raadslieden op
di-, wo- en donderdagochtend van
9.00 uur tot 12.30 uur gaat door
telefonisch of in het Bonkelaarhuis.
Begrip
Alle medewerkers van het
Bonkelaarhuis hopen op uw begrip
voor de maatregelen en op de
solidariteit van de inwoners van
Sliedrecht met elkaar. Zodra er
een verandering plaatsvindt in de
situatie zal dit door middel van
een nieuw persbericht naar buiten
worden gebracht.
Fijn als u zorg draagt voor mensen
in uw buurt, die dat nodig hebben.
En aarzel niet om contact op te
nemen als u zich zorgen maakt om
iemand.

NOW-loket geopend

Op maandag 15 februari is het
loket voor de 4e aanvraagperiode
#NOW geopend. Werkgevers
die door de coronamaatregelen
omzetverlies lijden kunnen een

aanvraag doen voor de tegemoetkoming in hun loonkosten.
Meer informatie over de 4e
NOW-regeling lees je op
www.uwv.nl.

Zakelijk Energieloket van start

Op donderdag 11 februari is het
Zakelijk Energieloket gelanceerd.
Hier kunnen ondernemers terecht
voor alle informatie over verduurzamen: van energiebesparingstips,
subsidies en wet- en regelgeving
tot advies over het grootschalig
opwekken van elektriciteit.
Het zakelijk loket is er voor bedrijven, organisaties en instellingen
uit verschillende sectoren. Het

helpt u bij het verduurzamen van
bijvoorbeeld uw bedrijfslocatie,
bedrijfspand en kantoorruimte. U
vindt er per sector interessante
informatie over energiebesparende maatregelen. Ook vindt u een
overzicht van de partijen waarbij u
terecht kunt voor maatwerkadvies
en ondersteuning bij de uitvoering.
Daarnaast vindt u meer informatie
over wet- en regelgeving en
subsidies en andere financieringsmogelijkheden.
Meer weten? Kijk op www.zakelijk.
regionaalenergieloket.nl.
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Opnieuw steun voor Verenigingen en
maatschappelijke organisaties in Sliedrecht

De burgemeester en wethouders
hebben op 2 februari 2021 opnieuw
de ‘Beleidsregels coronacrisis
gerelateerde maatregelen subsidies
Sliedrecht’ vastgesteld. Hierin staat
dat organisaties die subsidie krijgen,
een verzoek kunnen doen om de
subsidie voor 2021 aan te passen.
Bijvoorbeeld als ze activiteiten
(nu) niet kunnen uitvoeren, maar
al wel kosten hebben gemaakt of
inkomsten zijn misgelopen. Alle organisaties die in 2021 subsidie krijgen,
hebben hierover een brief gehad van
de gemeente Sliedrecht. Wethouder

Piet Vat:” Als gemeente denken we
mee met onze inwoners en dus ook
met onze verenigingen. We houden
zoveel mogelijk rekening met alle
veranderingen in deze tijd. Zodat organisaties en verenigingen het hoofd
boven water kunnen houden.”
Grote impact in Sliedrecht
Nog steeds ervaren veel organisaties en verenigingen in Sliedrecht
de gevolgen van de Coronacrisis en
velen zijn er hard door geraakt. Veel
activiteiten kunnen niet doorgaan of
organisaties moeten veel aanpas-

Buiten bezig in Sliedrecht

singen doen om activiteiten heel
beperkt te organiseren. Wethouder
Piet Vat: “Steeds meer wordt zichtbaar wat dit voor onze samenleving
betekent. Vooral jongeren hebben
het erg moeilijk met het gemis aan
contact met vriendengroepen. Maar
het raakt iedereen. Dat is schrijnend.
Mensen missen hun sport, hobby en
activiteiten die voor veel plezier zorgen in hun dagelijks leven. Vooral
het missen van de sociale contacten
doet veel pijn. Daarnaast zijn er ook
praktisch grote gevolgen. Denk
maar aan de financiën van deze
organisaties.”
Huur en leges
Verenigingen die ruimte huren van
de gemeente kunnen uitstel van
betaling vragen voor de huur. Voor
het huren van sportaccommodaties maken we afspraken met de
betrokken clubs. En scholen hoeven niet te betalen voor de lessen
natuur- en milieueducatie die zijn
vervallen. Met al deze maatregelen
willen we inwoners en organisaties
zo goed mogelijk helpen in deze
moeilijke tijd.

12 februari 2021

Steunpakket voor welzijn en leefstijl
in coronatijd

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
26 februari 2021, doorgaand
verkeer naar Valkhof blijft
mogelijk via tijdelijke brug In
verband met aanleg warmtenet
➌ Valkweg in twee fases afgesloten van maandag 15 februari
t/m 26 maart 2021 In verband
met aanleg warmtenet
➍ Rietlanden vanaf maandag
1 februari t/m vrijdag 5 maart
2021 Herstratingswerkzaamheden

➎ 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.
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

Stoken? Zorg voor zo min
mogelijk overlast

Door corona moeten we thuiswerken, is het onderwijs (gedeeltelijk) gesloten en zijn de
mogelijkheden voor sociaal contact zeer beperkt. Dit heeft veel impact op het sociale en mentale
welzijn van veel Nederlanders. Met het steunpakket voor welzijn en leefstijl in coronatijd komt
200 miljoen euro extra beschikbaar voor een hele serie initiatieven die eenzaamheid tegengaan,
meer sociaal contact mogelijk maken en gezonder leven bevorderen.

Vier voorbeelden hoe mensen hier concreet iets van gaan merken:
Voor jongeren komen meer mogelijkheden
in bibliotheken en wijkcentra om ergens
binnen te lopen om een praatje te maken. En ook
meer mogelijkheden om via hulplijnen en chats met
iemand in contact te komen als je loopt te piekeren.

Via buurtsportcoaches, scholen en
gemeentes worden – voor ons allemaal –
meer activiteiten georganiseerd om in
beweging te blijven en gezond te leven.

Voor ouderen komen meer (coronaproof)
huisbezoeken en helpende handen bij
bijvoorbeeld de boodschappen of andere
dagelijkse klusjes.

Voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn
en mensen met een (verstandelijke)
beperking komt meer begeleiding. Zodat zij meer
dagelijkse structuur krijgen en hun hart kunnen
luchten bij een huisbezoek als ze ergens mee zitten.

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/coronavirus
of bel 0800-1351

Een brandend haardvuurtje: veel
mensen vinden het gezellig.
Helaas is de rook ongezond voor
de omgeving. Bij het verbranden
van hout komen fijnstof en andere
schadelijke stoffen in de lucht. Dat
is voor iedereen ongezond. Kinderen, ouderen en mensen met een
longziekte hebben er extra last
van. Daarnaast is het verwarmen
van uw huis met een open haard
of houtkachel niet klimaatbewust:
bij het verbranden komt CO2 vrij.
Bovendien vliegt een groot deel
van de warmte via de schoorsteen
naar buiten.
Tips voor minder rook en geur
Met een paar simpele maatregelen
zorgt u dat uw buren minder last
hebben. Steek de open haard of
houtkachel wat minder vaak aan
en laat ‘m uit als het windstil of

mistig is. Steekt u toch een keer de
haard aan? Hou dan rekening met
de volgende tips:
• Stook alleen droog hout
• Stook schoon, onbewerkt hout
• Leg het meest brandbare materiaal bovenop. Dus: zware houtblokken onder, aanmaakblokje
bovenop
• Laat de schoorsteen elk jaar
vegen
• Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open
• Houd het ventilatierooster in
huis open
• Controleer het vuur regelmatig:
de vlammen moeten geel en
gelijkmatig zijn
Meer informatie?
Kijk op www.ozhz.nl en
www.milieucentraal.nl

Informatie voor inwoners donderdag 18 februari 2021

Klimaatverandering: een zee aan kansen

SOJS in coronatijd
Ook in deze bijzondere tijd, zetten
wij ons als SOJS nog steeds in
voor alle Sliedrechtse jeugd en
jongeren. Samen zorgen wij voor
de ontwikkeling van de jeugd en
jongeren en leveren we een bijdrage aan de samenleving. We doen
dat door activiteiten te ontwikkelen
en activiteiten mogelijk te maken
voor de jeugd en jongeren. Maar
soms ook door in gesprek te gaan
met iemand die niet lekker in zijn
vel zit.
Het professionele team van SOJS
bestaat uit jongerenwerkers Jordi
Melkert, Sanne van Steenis en Arwin
Troost, combinatiefunctionaris
sport en cultuur Michael Groen en
combinatiefunctionaris cultuur Mark
van Eijl.
De jongerenwerkers zijn veel
buiten te vinden, om een praatje
te maken en te luisteren naar
jongeren, maar ook om vragen te
beantwoorden en bewustwording
te creëren. Daarnaast bieden de
jongerenwerkers buiten verschillende sport- en spel activiteiten aan.
Ook wordt er fysiek maatwerk voor
kwetsbare jongeren geboden in de
vorm van individuele begeleiding.

Kansen voor verbetering
Het goede nieuws is, we kunnen
er met z’n allen iets aan doen.
Sterker nog, de verandering
van het klimaat biedt kansen
om onze leefomgeving te
verbeteren. Nederland is wereldberoemd als het gaat over
waterbeheersing, met onze
polders en onze molens. En ook
op klimaatgebied kan Nederland
een voorbeeld worden. De vraag
is hoe en welke kansen er zijn
om te benutten in onze regio.

De combinatiefunctionarissen zijn
veel te vinden in de wijken waar
sport en spelactiviteiten worden
aangeboden en is er nauw contact
met de verschillende basisscholen
in de gemeente. Ook worden er
online verschillende acties op touw
gezet om de jeugd actief te houden
en uit te dagen.
Om op de hoogte te blijven van
het diverse aanbod aan online en
fysieke activiteiten hou de sociale
media van SOJS in de gaten. Zit je
ergens mee, heb je vragen of wil je
gewoon even kletsen? Dat is mogelijk. De professionals van SOJS zijn
bereikbaar via de onderstaande
social mediakanalen.
Whatsapp Jongerenwerk:
Jordi (06-30785484) /
Sanne (06-53143649) /
Arwin (06-15525270)
Whatsapp Combinatiefunctionaris:
Mark (06-83031593) /
Michael (06-82593031)
Facebook: Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht - SOJS
Instagram: jongerenwerksojs
Tiktok: jongerenwerksojs
Website: www.sojs.nl

Foto: Peter-Paul Klapwijk
Het klimaat verandert en dat gaat
ook aan onze regio niet onopgemerkt voorbij. Het heeft effect op
de woon-, werk- en leefomgeving
van iedere inwoner. Dat is een
bedreiging, maar het biedt ook
veel kansen. Daarom organiseren
Stichting Blauwzaam en regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
op donderdag 4 maart het symposium Klimaatverandering… een
zee aan kansen.

Extreem weer
Veel mensen zijn er inmiddels van
doordrongen dat de klimaatveranderingen grote effecten hebben.
De zomers worden warmer, het
land verdroogt, de bodem daalt.
Aan de ander kant hebben we last
van steeds meer zware regenbuien. Straten lopen onder, terwijl de
dijken het door deze extremen
zwaar te verduren hebben.

Online symposium
Tijdens het symposium op 4 maart
geeft een scala aan interessante
gasten antwoord op die vraag. Zo
schuiven Deltacommissaris Peter
Glas en nationaal klimaatgezant
Marcel Beukeboom aan. Door
corona is het een online symposium
in de vorm van een talkshow. De
uitzending begint om 15.00 uur en
duurt tot 16.30 uur. Kijk voor meer
informatie en om u aan te melden
op www.blauwzaam.nl

Wet Milieubeheer
Op 1 oktober 2020 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”.
Het gaat over het oprichten van een inrichting voor metaalbewerking gelegen aan de Rivierdijk 74a te
Sliedrecht. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-20-379917.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter heeft.
Sanne van Steenis

Jordi Melkert

Arwin Troost

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of www.sliedrecht.nl/fixi
Mark van Eijl

Michael Groen

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

1 februari 2021

Burgemeester Winklerplein 24

Collecte voor Stichting Sulalem

2 april, 3 april, 16 april, 17 april, 30
april, 1 mei, 21 mei en 22 mei 2021

10 februari 2021

Rembrandtlaan 16

Plaatsen container

Week 7 t/m week 16 2021

11 februari 2021

Diverse locaties

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds

12 september t/m 18 september
2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

6 februari 2021

Koningsweer 6

Realiseren van een in- en uitrit om te parkeren op eigen grond door het laten vervallen
van parkeerplek openbaar gebied

Inrit/Uitrit

10 februari 2021

Rivierdijk 208

Het realiseren van een dakopbouw

Bouwen

Rectificatie publicatie 4 februari ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
27 januari 2021

Thorbeckelaan 2
(algemene begraafplaats)

Kappen van 39 bomen
Snoeien van 20 bomen > 20 %

Kappen
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Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 februari 2021

Vogelbuurt Zuid

Het kappen van een 3-tal bomen.
Het opleggen van een herplantplicht

Kappen

12 februari 2021

Baanhoek 184

Het wijzigen van het gebruik en het aanpassen van de gevels van het bestaande pand

Bouwen/Strijdig gebruik
bestemmingsplan

12 februari 2021

Rivierdijk 142

Het realiseren van een erfafscheiding

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.
Kennisgeving opschorten aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van acht weken:
- Nieuwbouw woning Baanhoek naast nummer 38, Baanhoek 38
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Aanvraag huisnummer i.v.m. splitsing pand, Kerkbuurt 27
- Het kappen van een boom, kruising Thorbeckelaan-Vogelenzang

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

