Informatie voor inwoners donderdag 22 april 2021

Koningsdag 2021 is ook dit jaar anders!
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De OranjeVereniging Sliedrecht is samen met verschillende organisaties en sportverenigingen en de
stichting SOJS erin geslaagd om er toch een echte
Koningsdag van te maken.
Burgemeester Jan de Vries spreekt alle inwoners toe
in een digitale boodschap. Ook de voorzitter van de
Oranjevereniging spreekt samen met het kinderkoor
en muziekvereniging Crescendo alle inwoners toe.
Tussen 09.00 en 11.00 uur start de 'Koning Willem IV
auto(fiets) puzzeltocht' bij het oude raadhuis, deelname is gratis. Vooraf graag inschrijven op de site van
de Oranjevereniging: ovsliedrecht.nl.
Van 10.00 tot 12.00 uur organiseert SOJS voor kinderen

vanaf groep 3, de Koning Willem IV spelen op het
IJsbaanterrein. Om de maatregelen te kunnen naleven
graag inschrijven via de site van de Oranje vereniging.

Voor meer informatie over het coronavirus ga naar:

Samen maken we er een
feestelijke dag van!
Om toch samen Koningsdag te beleven, willen wij u
vragen om vanuit huis:
• op 27 april a.s. de vlag met de wimpel uit te hangen
• uw vensterbank/huis te versieren aan de straatzijde
• houd er rekening mee dat er o.a. door het coronavirus veel mensen ziek zijn, vechten voor hun leven
of zelfs zijn overleden. Enige ingetogenheid is
daarom wenselijk. Uw en onze gezondheid staan
voorop.

Groene metamorfose voor Prickwaert en Reinenweer

Groengebied Prickwaert/Reinenweer wordt vergroot met meer
biodiversiteit. De groene metamorfose is bijna gereed.

De aanleg van natuurvriendelijke
oevers en het maken van extra
waterberging is nu in volle gang.
Daarna wordt de grond opge-

www.socialedienstdrechtsteden.nl/
bewindvoering of neem contact op

rijksoverheid.nl/coronavirus

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

hoogd en tot slot wordt de hondenuitrenplek met gras ingezaaid.

Afsluiting kruising Thorbeckelaan,
Vogelenzang en Nachtegaallaan

Meer biodiversiteit
Meer biodiversiteit betekent dat
er meer groenvariatie komt. Zo
maken we het gebied aantrekkelijk
voor de egel of de huismus. Niet
algemeen voorkomende dieren
komen terug, maar ook de kleinste
bacteriën, schimmels en planten.
Lees hier meer over op onze
website.

In verband met de reconstructie
van de kruising Thorbeckelaan,
Vogelenzang en Nachtegaallaan
wordt de kruising in vier fases afgesloten, het verkeer kan tijdens deze
werkzaamheden de kruising over de
Thorbeckelaan alleen van west naar
oost passeren.
De eerste twee fases van de afsluitingen zijn inmiddels bekend.

Volgt u onze berichten over Buiten
bezig? Daar staat vermeldt waar u
uw hond nu tijdelijk kunt uitlaten.
Ook op onze website leest u hier
meer over. Ga naar
www.sliedrecht.nl/buiten_bezig

Heeft u (hoge) schulden?
Krijg weer grip op uw ﬁnanciële situatie
Uw baan verliezen, een scheiding,
teveel toeslagen terug moeten
betalen of huurachterstand. Het
kan iedereen overkomen. Heeft
u (hoge) schulden? De Sociale
Dienst Drechtsteden kan u hierbij
helpen.
Elke financiële situatie is anders
en vraagt om een andere aanpak.
Samen pakken wij elke kans aan
om uw schulden op te lossen. Met
elkaar brengen wij weer rust in uw
leven en zorgen wij voor grip op
uw financiële situatie.
Meld u aan via onze website:

GENIET VAN
JE OMMETJE

met onze klantenservice via
078 770 8910.

‘Ik heb mĳn vrĳheid
terug. Dankzĳ de hulp
die ik kreeg kan ik weer
lachen.’
Ik doe
weer
mee.

Fase 1: Van woensdag 28 april t/m
woensdag 12 mei
Fase 2: Van woensdag 12 mei t/m
vrijdag 28 mei

Deze twee afsluitingen gelden
van woensdag 28 april t/m vrijdag
28 mei 2021
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Onderzoek naar openstellingstijden winkels Sliedrecht
Vanaf de week
van 19 april gaat
onafhankelijk onderzoeksbureau I&O
Research een onderzoek over openstellingstijden van
de Sliedrechtse winkels uitvoeren. Het onderzoek
is in opdracht van de gemeente Sliedrecht en wordt
uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad.

In totaal ontvangen 3.000 inwoners en alle winkeliers
en hun medewerkers in de week van 19 april een
uitnodiging om deel te nemen aan het digitale onderzoek. De uitnodiging bevat een unieke inlogcode
naar de enquête die maximaal één keer ingevuld kan
worden. Uiteraard worden alle antwoorden vertrouwelijke behandeld en verwerkt. De enquête kan worden
ingevuld tot en met vrijdag 14 mei 2021.

Onderzoek
De raadsfracties van de gemeente Sliedrecht willen
graag weten of de hoeveelheid koopzondagen en
de openingstijden passend zijn bij de behoefte van
inwoners, winkeliers en hun medewerkers. Het onderzoek wordt door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O
Research uitgevoerd.

Naast de enquête zijn er twee groepsgesprekken met
vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen
en vertegenwoordigers van winkeliers- en ondernemersverenigingen. De resultaten worden in de zomer
aangeboden aan de gemeenteraad.
Meer informatie leest u op onze website:
www.sliedrecht.nl

Verhalen om nooit te vergeten
Wijziging openingstijden
Het gemeentekantoor en het Milieupark zijn gesloten op:
• Dinsdag 27 april (Koningsdag)
• Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
• Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)
Kijk voor de afvalinzameling in uw buurt in de afvalkalender op www.sliedrecht.afvalinfo.nl.

Werkzaamheden op de MerwedeLingelijn tussen
Hardinxveld-Giessendam en Geldermalsen
van 1 t/m 9 mei

Van zaterdag 1 mei t/m zondag
9 mei werkt ProRail aan het spoor
bij station Gorinchem aan de
MerwedeLingelijn.
Werkzaamheden
Samen met Ballast Nedam wordt
de langverwachte reizigerstunnel
geplaatst. De werkzaamheden
hebben gevolgen voor treinreizen
tussen Hardinxveld-Giessendam
en Geldermalsen. Qbuzz zet daarom tijdens de werkzaamheden
vervangend busvervoer in. Vanaf

Vervangend busvervoer Qbuzz
• Lijn 971: Tussen station
Hardinxveld-Giessendam en
station Geldermalsen.
Deze bus stopt op de volgende
stations: Hardinxveld-Giessendam – Gorinchem – Leerdam –
Beesd – Geldermalsen
• Lijn 972: Tussen station
Hardinxveld-Giessendam en
station Boven-Hardinxveld.
• Lijn 973: Tussen station
Gorinchem en station Arkel

maandagochtend 10 mei 05:20 uur
rijden de treinen weer volgens de
normale dienstregeling.
Tijdelijke gevolgen
• Geen treinen maar bussen tussen Hardinxveld-Giessendam
en Geldermalsen.
• De trein tussen Dordrecht en
Hardinxveld-Giessendam rijdt
ieder kwartier.
• Op station HardinxveldGiessendam vertrekt de trein
richting Dordrecht vanaf spoor 1.

Reizen met een hulpmiddel
Voor mensen met een rolstoel of
scootmobiel verzorgt Qbuzz alternatief vervoer. Reizigers kunnen
dit vervoer minimaal 2 uur van te
voren via onze klantenservice op
0900 - 728 99 65 bestellen.
Meer informatie?
Op onze website www.sliedrecht.
nl vindt u meer informatie over de
werkzaamheden. Of bezoek de
website van Qbuzz:
www.qbuzz.nl/dmg

Al meer dan 75 jaar leven we in
Nederland in vrijheid, maar verhalen van oorlog zijn nog steeds heel
dichtbij. De provincie Zuid-Holland
vraagt aan kinderen uit de provincie verhalen over oorlog en
vrijheid te verzamelen en hier een
filmpje van te maken. Zo worden
al die verhalen bewaard en blijven
we onze vrijheid koesteren.
Hoe kun je meedoen?
Interview digitaal iemand die
oorlog heeft meegemaakt over
hoe het was. Maak vervolgens een
creatief filmpje van dit verhaal en
upload deze voor 15 mei (openbaar) op YouTube. Deel hieronder
de YouTube link zodat we alle
filmpjes kunnen tonen op het

YouTube kanaal ‘Verhalen om nooit
te vergeten’. Zo wordt het een
waardevolle verzameling.
Tips!
Kun je zelf niet editen? Vraag hulp
aan jouw omgeving. Ook mag je
de opdracht klassikaal uitvoeren
en inspiratie halen uit het boek
‘DE BEVRIJDING volgens ooggetuigen’. Hierin lees je verhalen
van mensen die de Tweede
Wereldoorlog hebben meegemaakt.
Vraag je leraar om het boek aan
te vragen via boek@
verhalenomnooittevergeten.nl.
Meer weten? Kijk op
www.verhalenomnooittevergeten.nl

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 Kruising Thorbeckelaan-Vogelenzang-Nachtegaallaan van
woensdag 28 april t/m vrijdag
11 juni 2021 Werkzaamheden
i.v.m. aanleg inrichting LaRGaS
(Langzaam Rijden Gaat Sneller)
verkeersplein. Kruising blijft
alleen bereikbaar van west naar
oostzijde, de andere richting
wordt omgeleid. Tankstation
blijft bereikbaar.
➌ Werensteijn en Prickwaert Vervangen en aansluiten openbare
verlichting van 12 t/m 30 april
2021

➍ 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 snoeien met hoogwerker
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• openbare verlichting vervangen
• Bomen planten Sliedrecht-west
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Wat weet jij over duurzame energie
in de Drechtsteden?
fossiele brandstoffen en overgestapt naar duurzame energie. Elke
energieregio maakt een Regionale
Energiestrategie (RES). In de strategie staat hoe de opwekking van
duurzame elektriciteit (via wind en
zon), de overstap naar duurzame
alternatieven voor aardgas in de
gebouwde omgeving, de opslag
van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgen.

In Nederland willen we samen
de CO2-uitstoot terugdringen. Er
wordt gestopt met het gebruik van

Ben je bekend met de Regionale
Energiestrategie?
De energietransitie is van ons
allemaal en gaat ons allemaal aan.
De deelname van inwoners speelt

een belangrijke rol in het vormgeven van de Regionale Energiestrategie (RES). Ook jouw mening als
jongvolwassene (18 t/m 27 jaar) is
van belang. Vul de enquête over
duurzame energie in. Het invullen
van de enquête duurt ongeveer
5 minuten. Scan de qr-code of ga
naar enquête op https://denkmee.
drechtstedenenergie.nl/denkmee/
surveys/10703
Heb je vragen over de enquête of
wil je verder in gesprek? Je kunt
contact opnemen met Rumeysa
Selat, afstudeerstagiaire Team
Energietransitie Drechtsteden,
e-mail: r.selat@drechtsteden.nl

Even voorstellen: wijkagent Marcel van der Rhee
in de gaten. We controleren
bijvoorbeeld op straatverlichting,
donkere steegjes en containers
die op straat staan.”

Marcel van der Rhee (49) is samen
met Erica Poots wijkagent voor
het centrum van Sliedrecht. Normaal gesproken een levendige
wijk, met de winkels en horeca.
Ondanks corona is Marcel zoveel
mogelijk op straat te vinden.
Na zijn meao-opleiding werkte
Marcel 11 jaar als postbode.
Door de opkomst van internet
en e-mail was er minder werk.
Een vriend raadde Marcel de
politieschool aan. “Ik ben altijd
sportief geweest, dus dat leek me
wel wat”, zegt Marcel “Na de opleiding ging ik aan de slag in het
surveillanceteam voor Sliedrecht
en Gorinchem. Daarna werd ik
wijkagent in Papendrecht. Sinds
september 2018 is Sliedrecht mijn
werkplaats.”
Direct contact
Het werk als wijkagent in Sliedrecht
bevalt Marcel prima. “De surveillancedienst heet niet voor niets
noodhulp; het is vooral pleisters
plakken. Als wijkagent kun je
dieper op zaken ingaan en iets
voor mensen betekenen”, legt hij
uit. “Ik hou van het directe contact,
het aanwezig zijn op straat. Daar

draait mijn werk om. Natuurlijk zijn
we nu met corona voorzichtig en
verlopen contacten wat lastiger.
Dan is het goed dat we mail en
app hebben, al is dat niet echt
mijn ding.”
Veilig ondernemen
Marcel kijkt er naar uit om weer
samen met de ondernemers in
het centrum aan de slag te gaan.
“Bijvoorbeeld voor het Keurmerk
Veilig Ondernemen. Ondernemers
krijgen zogenaamde KVO-sterren
als ze afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud in
het winkelgebied aan te pakken.
Wij helpen daarbij. Samen houden
we de veiligheid van het gebied

Spin in het web
“Als wijkagent ben ik een spin in
het web”, geeft Marcel aan. “Ik onderhoud de contacten met aan de
ene kant inwoners, ondernemers
en jongeren en aan de andere
kant allerlei betrokken organisaties en instanties. Zo kun je samen
afspraken maken. Als er iets is,
weet je elkaar snel te vinden. En
meestal kom je met praten een
heel eind. Ik probeer altijd in gesprek te blijven. Maar als mensen
zelfs na een waarschuwing echt
niet willen, houdt het een keer op.
Kordaat optreden hoort er dan
ook bij.”
Contact?
Op www.politie.nl kunt u via
‘Mijn buurt’ de wijkagenten in
Sliedrecht opzoeken. Of volg ze
via wijkagentensliedrecht op Instagram. Hier geven ze een inkijkje
in hun werk. Let op: doe geen
meldingen via sociale media maar
via het nummer van de politie:
0900 8844. Of bij spoed 112.

Woont u in Sliedrecht-Oost? En
vraagt u zich af wat u kunt doen
om uw woning klaar te maken
voor een toekomst zonder aardgas? Of heeft u vragen over het
warmtenet en hoe u daarbij kunt
aansluiten? Met al uw vragen over
aardgasvrij wonen kunt u elke
vrijdag terecht in de Valkhof 25.

Coronamaatregelen
Door de coronamaatregelen

Burgemeester en wethouders van
Sliedrecht hebben besloten om, naar
aanleiding van een daartoe ontvangen verzoek, aan Sport Fysiek, ten
behoeve van de inrichting gelegen
aan de Deltalaan 217 te Sliedrecht,
in het belang van de bescherming
van het milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen. Het opleggen van
maatwerkvoorschriften gebeurt op
grond van artikel 2.20, lid 5 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer
besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen voor het aspect
geluid.
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens
kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht.
Via telefoonnummer 078-770 8585
kunt u een afspraak maken.
Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen
dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een
bezwaarschrift indienen binnen
zes weken na de datum waarop
het besluit is verzonden. Dit kan bij
burgemeester en wethouders van
Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA
Sliedrecht. Het bezwaarschrift moet
zijn voorzien van een handtekening
en in elk geval bevatten: naam,

adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en de reden van het
bezwaar. Op de enveloppe en in
het bezwaarschrift moet duidelijk
worden vermeld: "Bezwaarschrift".
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking
met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het
besluit niet tegen. Heeft men
er veel belang bij dat dit besluit
niet in werking treedt, dan kan
een belanghebbende, die een
bezwaarschrift heeft ingediend,
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam) verzoeken om een
voorlopige voorziening (tijdelijke
beslissing) te treffen. Voor de
behandeling van het verzoek wordt
een bedrag aan griffierecht geheven. Men kan digitaal een verzoek
om voorlopige voorziening instellen
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

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:
Žatecký, J

30-01-1981

16-03-2021

Bellahcen, K

00-00-1975

04-03-2021

Mehić, N

15-11-1972

16-03-2021

Žmuk, Z

26-08-1984

16-03-2021

Sirovina, M

11-12-1974

16-03-2021

Stipaničev, A

20-03-1985

16-03-2021

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

Vragen over aardgasvrij wonen?
Elke vrijdag inloopspreekuur
Elke vrijdag van 10 tot 12 en van
13 tot 16 uur kunt u binnenlopen
in de informatiewoning aan de
Valkhof 25. Er zijn dan mensen
aanwezig van energie- en afvalbedrijf HVC en van de gemeente
Sliedrecht. Zij beantwoorden uw
vragen zo goed mogelijk. En als
ze niet direct antwoord hebben,
helpen ze u verder.

Wet Milieubeheer

mag er maar een beperkt aantal
mensen binnen zijn, natuurlijk op
anderhalve meter afstand. Het kan
dus zijn dat u even moet wachten.
Als u wilt, kunt u ook vooraf een
afspraak maken. Dit kan via duurzaamwonen@sliedrecht.nl.
Heeft u vragen over de aanleg van
het warmtenet? Kijk dan op
www.hvcgroep.nl/
warmtenet-sliedrecht of mail naar
warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl.

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

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.
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Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

8 april 2021

Kerkbuurt 33

Tijdelijk terras

8 april 2021

Stationsweg 21-23

Tijdelijk terras

Datum activiteit

Verleende vergunningen / ontheffing
Datum verleend

Adres

Omschrijving

13 april 2021

Fazantplein 3

Wijziging leidinggevenden

Datum activiteit

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 april 2021

Stationsplein

Het vervangen van de brug

Bouwen

12 april 2021

De Horst 10

Het kopen van de grond ten behoeve van woondoeleinden

Strijdig gebruik bestemmingsplan

15 april 2021

Ringersstraat 7

Het plaatsen van 250 zonnepanelen op het hogedakvlak

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

16 april 2021

Kerkbuurt 94

Het wijzigen van de voorgevel

Bouwen

Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

16 april 2021

P.A. de Genestetstraat 3

Het plaatsen van een kunststof kozijn in de voorgevel van de woning

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.

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

