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Informatie voor inwoners
woensdag 5 juni 2019

Vaccinatie Meningokokken
Maandag 3 juni heeft Rivas alle Sliedrechters die geboren zijn tussen
2003 en 2005 (de pubers) opgeroepen om zich te laten inenten tegen
Meningokokken, een ernstige infectieziekte die vaak de dood tot gevolg
heeft.
Velen hebben daar gehoor aan gegeven en zijn, al dan niet vergezeld
door een ouder, naar de Lockhorst gegaan om zich te laten inenten. Dit
jaar kon dat voor het eerst in Sliedrecht. Wethouder Hanny Visser heeft
zich hier hard voor gemaakt en was aanwezig om het belang van vaccinatie te onderstrepen. “Zo belangrijk dat de vaccinatiegraad omhoog gaat.
Door in te enten kunnen we levens redden. “ zegt ze.
Op de foto zien we Anna die met haar moeder gekomen was: “Je voelt er
haast niets van, voor je het weet is het alweer over.”

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.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
Ronald Tromp: 😎 Mooie lucht man 👌🏻 #netherlands
#sliedrecht #mooisliedrecht #mooinederland #instapic
#picoftheday #photooftheday #sky #skyporn #😎
#streetphotography

Instagram
Jesse Theunisse06: Lekker #magneetvissen in
#mooisliedrecht met @tibor_de_klark2007
@lucasjong07 en @the_twoanie

Social media-berichten van de week

Werkzaamheden Talmastraat en Dr. Kuyperstraat
Op maandag 10 juni start HVC met de aanleg van een warmteleiding in
de Talmastraat. Op maandag 17 juni worden dezelfde werkzaamheden
in de Doctor Kuyperstraat uitgevoerd. De warmteleiding gaat renovatie- en nieuwbouwwoningen van Tablis Wonen voorzien van warmte.
De werkzaamheden in de
Talmastraat vinden plaats van
10 t/m 29 juni. In de Dr. Kuyperstraat duren de werkzaamheden
van 17 juni t/m 12 juli. De werkzaamheden kunnen uitlopen als
zich onvoorziene omstandigheden

voordoen. Tijdens de werkzaamheden blijft de Talmastraat bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.
De Dr. Kuperstraat wordt tijdelijk
afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer.

Meer informatie
Op de website www.sliedrecht.nl/
warmtenet vindt u meer informatie
over de aanleg van een warmtenet
in Sliedrecht. Heeft u vragen over
de werkzaamheden? Neem dan
contact op met HVC door een
e-mail te sturen naar
warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl
of te bellen met de klantenservice
van HVC KringloopEnergie:
tel. 088 - 64 64 100.

Week van de jonge mantelzorger
Van 3 t/m 9 juni is het de Week van de jonge mantelzorger. 10% van
de Nederlandse jongeren is mantelzorger. Dit houdt in dat de jongere, naast school of werk, thuis voor een familielid zorgt. Het kan
zijn dat één van de ouders of broertjes of zusjes ziek, gehandicapt,
verslaafd op depressief is. Wanneer de zorg niet of niet volledig door
een ander familielid kan worden opgenomen, moet de jongere bijspringen in persoonlijke verzorging of het doen van huishoudelijke
taken.
Doordat de jongere thuis veel moet helpen, kan school, werk, sport
of het sociale leven hieronder lijden. Voor een jongere is dit lastig.
Het is daarom belangrijk om hierover te praten.
Op www.mantelzorgpuntsliedrecht.nl staan tips en verhalen van
jonge mantelzorgers. Ben jij of ken jij een jonge mantelzorger?
Kijk eens op de website!
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Buiten bezig in Sliedrecht

➊	Thorbeckelaan kruising met Simon Stevinstraat en De Savornin Lohmanlaan: afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege aanleg rotonde
t/m half augustus.
➋	Dr. de Visserstraat: beperkt bereikbaar vanwege aanleg warmtenet tot
14 juni.
➌	Ouverture (het westelijk deel): verkeershinder door aanleg kabels voor
de nieuwe woningen vanaf dinsdag 11 juni t/m vrijdag 21 juni op werkdagen van 09.00 t/m 15.30 uur.
➍	Weresteijn-Noord: beperkt bereikbaar vanwege het ophogen van de
binnenpaden t/m augustus.
➎	Lelystraat t.h.v. nummer 49: afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer ivm met rioleringswerkzaamheden van dinsdag 11 juni vanaf 07.00
t/m woensdag 12 juni 17.00 uur
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• eikenprocessie rups bestrijden
• grasmaaien
• heesters en hagen knippen en scheren
• overhangend groen snoeien
• machinaal onkruid bestrijden op verharding
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• schoffelen en wieden
• vegen met veegwagen
• water geven nieuwe aanplant
• zwerfvuil verwijderen

Kom uit je schuld!
Op maandag 27 mei 2019 is het startsein voor de landelijke campagne
‘Kom uit je schuld’ gegeven. Deze campagne moedigt mensen met
geldzorgen aan om erover te praten, zodat ze op tijd hulp kunnen krijgen. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat,
vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. De
komende tijd worden verschillende helden uitgelicht met een persoonlijk
verhaal. Meer informatie over de campagne? Ga naar de website
www.komuitjeschuld.nl
Bent u of kent u iemand met schulden? Als inwoner van Sliedrecht kunt u
hiervoor terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Bel voor meer informatie naar: (078) 770 89 10 of neem contact op via WhatsApp:
06 362 416 62.

Grootscheepse fietswrakken actie Sliedrecht
In de week van 10 – 14 juni 2019 zal er een grootscheepse stickeractie plaatsvinden met betrekking tot fietswrakken. De actie zal worden gevoerd door heel Sliedrecht en er zal extra aandacht worden besteed aan de
omgeving van het station.
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Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente

Sliedrecht maakt bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht op
16 mei 2019 een aanvraag voor
een omgevingsvergunning heeft
ontvangen van Removas B.V.

Financiële Verordening gemeente
Sliedrecht 2019

De aanvraag betreft “beperkte
milieutoets (art. 2.1, lid 1 onder i
Wabo)”.
Locatie: Kubus 100 te Sliedrecht

Op 9 april 2019 heeft de gemeenteraad de Financiële Verordening gemeente Sliedrecht 2019 vastgesteld. Op www.officielebekendmakingen.nl
wordt de volledige tekst van deze verordening bekendgemaakt.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

27 mei 2019

Monteverdistraat 27

Het realiseren van een tuinoverkapping

Bouwen

28 mei 2019

Troelstralaan, Dr. Kuyperstraat,
Talmastraat, Suze Groenewegplantsoen

Het oprichten van 50 woningen

Bouwen

28 mei 2019

Lekstraat 101

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Bouwen

31 mei 2019

IJsbaan 4

Het plaatsen van een prieel in de tuin

Bouwen

31 mei 2019

Monteverdistraat 3

Het plaatsen van een overkapping in de tuin

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

31 mei 2019

Baanhoek 58 en 60

Samenvoegen woningen tot één woning

Bouwen

31 mei 2019

Cort v.d. Lindenlaan 77 - 103 (oneven), Talmastraat 1 - 15 (oneven), Schaperstraat
1 - 28, Dr. Schaepmanstraat 2 - 28 (even) en Dr. de Visserstraat 2 - 28 (even)

Het renoveren van 78 woningen

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.
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:
- Het plaatsen van signing en vlaggenmasten, Parallelweg 3
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

27 mei 2019

Pergolesilaan op parkeerplaats t.h.v. nrs. 18-30 Het organiseren van een straatfeest

Datum activiteit
22 juni 2019

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Verleende vergunningen/ontheffing
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

23 mei 2019

Touwbaan 1

Bolderbraderie

15 juni 2019

Aanvraag buiten behandeling
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 mei 2019

Dr. Langeveldplein 28

Ontheffing tijdens het Baggerfestival

28 t/m 29 juni 2019

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

Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht op de
Servicelijn via www.sliedrecht.nl

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
officiëlebekendmakingen.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

