5 augustus 2015

Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

Colofon
Evenementenvergunning

Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum evenement

29 juli 2015

Rondo 325

Actiemarkt met kramen op terrein
van de Boazkerk

26 september 2015

Publiekshal/frontofﬁce
Ma - dins: 09.00 - 12.00 uur
Woe - vrij: 09.00 - 15.00 uur
Kantoren/backofﬁce
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)

Informatie: Afdeling Bestuur en Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.
Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning

Koopavond Publiekszaken
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur
(alleen voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuisaangiften
en uitreksels)

Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

27 juli 2015

Parkeerplaatsen gelegen tussen
Thorbeckelaan 150 en de openbare
weg

Het organiseren van een
straatfeest met barbecue

22 augustus 2015

27 juli 2015

Parkeerterrein aan de Populierenhof
ter hoogte van de nummers 24, 25,
26 en 27

Het organiseren van een
multiculturele barbecue

29 augustus 2015

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

27 juli 2015

Speeltuin achter Beugelaar 11 t/m
17

Het organiseren van een
buurtbarbecue

29 augustus 2015

Telefoon
14 0184

28 juli 2015

Parkeerplaats tegenover
Dorlandsweer 106 t/m 110

Het organiseren van een
buurtbarbecue

22 augustus 2015

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

29 juli 2015

Rijbaan ter hoogte van
Rietzangerstraat 2 t/m 14

Het organiseren van een
straatfeest met spelletjes en een
barbecue

29 augustus 2015

Informatie: Afdeling Bestuur en Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Milieupark
Lelystraat 111
Ma - vrij: 09.30 - 12.00 uur
en 13.00 - 16.00 uur
Zat: 09.00 - 13.00 uur

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

28 juli 2015

Christiaan Huygensstraat 20

Het kappen van een boom

Kappen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

31 juli 2015

Goeman Borgesiusweg 11

Het kappen van een boom

Kappen

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.
De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang 1 augustus 2015 van gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Voor het opgeven van grofvuil
kunt u bellen: (0184) 495 937
Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten
over de openbare ruimte kunt u
terecht op de Servicelijn via
www.sliedrecht.nl
(zie kolom achterzijde)
Storingsnummer openbare ruimte
(0184) 495 910
Alleen buiten kantooruren
Milieuklachtennummer
(0888) 333 555
Voor o.a. klachten over
geluidsoverlast en milieumeldingen
(24 uur per dag bereikbaar)
Brandweer Sliedrecht
Middeldiepstraat 44
3361 VT Sliedrecht
(088) 63 65 640

Ontwerpbestemmingsplan Woongebied 2e herziening

Ter inzage
Vanaf donderdag 6 augustus
2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Gedurende
zes weken, dus tot donderdag
17 september 2015, kan een
ieder het plan inzien in het
gemeentekantoor, Industrieweg 11. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl via
het tabblad ‘Een plan bekijken’
> ‘Bestemmingsplannen’ (identificatienummer NL.IMRO.0610.
bp00woongebiedh2-2001). Het
bestemmingsplan is ook te
raadplegen op de website van
de gemeente, www.sliedrecht.
nl, via: Plannen en projecten >
Ruimtelijke Plannen.

Website en Twitter
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem

Bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmakingen van
algemene verbindende voorschriften
worden vanaf 1 januari 2014
bekend gemaakt via
www.officielebekendmakingen.nl

Inhoud bestemmingsplan
In het kader van de wettelijk
verplichte actualisering van
bestemmingsplannen zijn de afgelopen jaren voor bijna het gehele woongebied van Sliedrecht
bestemmingsplannen vastgesteld. Daarmee beschikt de gemeente voor dit gebied over een
actueel planologische regeling.
Het belangrijkste bestemmingsplan betreft “Woongebied” dat
in 2012 is vastgesteld en in
2013 éénmaal is herzien.
In het kader van de vergelijkbaarheid en herkenbaarheid
bestaat aanleiding om voor alle
woongebieden één bestemmingsplan op te stellen. Daarmee kunnen dan gelijktijdig ook

een aantal omissies worden gecorrigeerd en beleidswijzigingen
worden meegenomen. Effectief
betekent dit, dat een aantal recent vastgestelde bestemmingsplannen wordt samengevoegd
met de eerder benoemde eerste
herziening van het bestemmingsplan “Woongebied” tot het bestemmingsplan “Woongebied 2e
herziening”. Op enkele straten
na bevinden alle woongebieden
zich door deze 2e herziening
binnenkort binnen één bestemmingsplan Woongebied.
Plangebied
De bestemmingsplannen die
worden samengevoegd tot het
bestemmingsplan “Woongebied

2e herziening” zijn weergegeven
in bovenstaande afbeelding.
Mogelijkheid zienswijzen
Tijdens de periode waarin het
plan ter inzage ligt kunt u op
de website van de gemeente
digitaal een zienswijze indienen
op het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u ook
schriftelijk kenbaar maken aan
de gemeenteraad, Postbus 16,
3360 AA Sliedrecht.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het
bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met team VROM telefoon (0184) 495 956.

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

Servicelijn
Voor uw meldingen over
de openbare ruimte

www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994
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Word jij onze grondstofcoach?
De gemeente Sliedrecht is op
zoek naar grondstofcoaches.
Deze grondstofcoaches geven
op vrijwillige basis actief informatie aan buren en wijkgenoten
over het scheiden van afval, zijn
de ogen en oren van de wijk en
vormen de verbinding tussen de
gemeente en bewoners.
Circa twaalf grondstofcoaches
krijgen een uitgebreide training
van de gemeente, waaronder ook
een kijkje in de keuken van de
afvalinzameling. Samen wordt bekeken in welk deel van de wijk de
grondstofcoach aan de slag gaat.
Gemeenten staan voor de uitdaging het te verbranden restafval
de komende jaren te verminderen

tot 100 kilogram per persoon per
jaar. Dit lijkt een grote uitdaging,
maar het is mogelijk. Op dit
moment wordt jaarlijks namelijk
ongeveer 200 kilogram restafval
per persoon aangeboden. Dit
afval bestaat grotendeels uit
herbruikbare materialen. Als inwoners het afval goed scheiden en
in de juiste verschillende containers doen, helpen zij mee aan het
bereiken van het doel.

ONTWERP EEN KENMERKEND BEELD VOOR SLIEDRECHT EN
WIE WEET KOMT JOUW BEELD IN HET DORP TE STAAN!

Word jij onze grondstofcoach?
Geïnteresseerden kunnen zich
opgeven bij Jeroen Sakko van de
gemeente Sliedrecht via 0184495927.
Samen halen we eruit wat erin zit!

Kennisgeving over sluiten anterieure overeenkomst bestemmingsplan Kweldamweg 49
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Sliedrecht maakt bekend dat
zij op 16 juli 2015 met Verheij
Groenbeheer B.V. een anterieure overeenkomst als bedoeld

Help jij mee Sliedrecht
herkenbaarder te maken?

in artikel 6.24 Wet ruimtelijke
ordening heeft gesloten ten
behoeve van de uitbreiding van
het bestaande bedrijf. De overeenkomst heeft betrekking op
het perceel kadastraal bekend

Doe mee
s
en maak kan
op mooie
geldprijzen!

Ben jij creatief? Doe dan mee!
Ontwerp een beeld dat de

Sliedrecht heeft een mooie ligging aan het water,

herkenbaarheid van Sliedrecht
vergroot. Een sterk beeld,
waarbij je in één oogopslag
weet: ik ben er, dit is Sliedrecht!

aantrekkingskracht. Een uniek beeld draagt bij aan
de herkenbaarheid van Sliedrecht.

Dit kan zijn door middel van
licht, vorm of kleur of een
combinatie hiervan. Verras

gemeente Sliedrecht sectie L
nummer 670, gedeeltelijk, gelegen aan Kweldamweg 49.

grote bedrijven die (internationaal) succesvol zijn,
detailhandel en winkels met naam en regionale

DOE MEE!
Voor meer informatie over de ontwerpwedstrijd
en de criteria: kijk op www.sliedrecht.nl of stuur
een e-mail naar a.vonk@sliedrecht.nl

ons!

De zakelijke beschrijving van de
inhoud van deze overeenkomst
ligt van 6 augustus 2015 tot 17
september 2015 voor een ieder

ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.

