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Samenwerken met respect voor elkaar
Hardinxveld-Giessendam sluit
zich op 1 januari 2018 aan bij de
Drechtsteden. Wat zijn hier de
voordelen van? Lees en bekijk het
hier!
Samen sta je sterker en eendracht
maakt macht. Met die gedachte
werken Alblasserdam, Dordrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht
al twintig jaar samen in de
Drechtsteden. Op 1 januari sluit
Hardinxveld-Giessendam zich bij
dit samenwerkingsverband aan.
De Drechtsteden hebben veel gemeen. Door hun ligging aan grote
rivieren hebben ze van oudsher
veel scheepswerven, baggeraars
en aanverwante bedrijven binnen
de gemeentegrenzen en is de
Drechtsteden een maritieme topregio. De Drechtsteden beschikken
over iconen op het gebied van
geschiedenis, cultuur en natuur
zoals de historische binnenstad
van Dordrecht, het molengebied
van Kinderdijk en nationaal park
De Biesbosch. Dat maakt de
Drechtsteden aantrekkelijk om te
wonen en te recreëren.
Uitdagingen
Er zijn ook opgaven en uitdagingen. De werkgelegenheid in de

maritieme sector staat onder druk
en er moet hard worden gewerkt
om de bereikbaarheid op peil te
houden. Er is behoefte aan nieuwe
woningen en het water in de rivieren stijgt. Al deze ontwikkelingen
en opgaven overschrijden de gemeentegrenzen dus samenwerken
is het logische antwoord. Samen
sta je sterker in discussies met de
provincie en de rijksoverheid en
door samen op te trekken help je
elkaar vooruit in een snel veranderende wereld. Met het toetreden
van het nieuwe nieuw lid staan de
Drechtsteden sterker en verzekert
Hardinxveld-Giessendam zichzelf
van een waardevol partnerschap.

in de Drechtstedengemeenten en
het Ingenieursbureau Drechtsteden onderhoudt de gemeentelijke
gebouwen. De samenwerking
vindt vooral achter de schermen
plaats. Elke gemeente heeft zijn
eigen gemeentehuis of stadskantoor waar inwoners terecht kunnen

voor een paspoort, een rijbewijs of
een gesprek met een wethouder.

hebben, ze blijven elk hun eigen
identiteit behouden!

Eigen identiteit
Respect voor elkaar is een belangrijk kenmerk van de samenwerking
in de Drechtsteden. Want de gemeenten mogen dan veel gemeen

Volgende maand volgt het tweede
deel van deze vierdelige serie
over de toetreding van Hardinxveld-Giessendam.

Kennis gebundeld
De gemeenten in de Drechtsteden
maken niet alleen gezamenlijk
beleid. Zij zijn ook samen eigenaar
van de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden (GRD).
Onder de GRD vallen organisaties
die taken voor de gemeenten uitvoeren. Zo helpt de Sociale Dienst
Drechtsteden (SCD) inwoners van
de Drechtsteden die financiële
problemen hebben, zonder werk
zitten of ondersteuning nodig
hebben om zelfstandig te kunnen
wonen. Gemeentebelastingen
Drechtsteden heft en int belasting

#Mooisliedrecht
#grootindoen
Social media van de week

Twitter:
@BaggerfestivalS - ‘Baggerdominee’
Stefan Francke geeft 2 juli open lucht
dienst in #mooisliedrecht

Instragram:
@ms.nix0184 De eerste mocktails.. HELLO SUMMER!
#party #summer #tropical #dj #mooisliedrecht

De Werf exposeert in gemeentehuis Sliedrecht
Leer-, werk- en activiteitencentrum De Werf van de Gemiva-SVG Groep exposeert in de hal van het gemeentekantoor elf bijzondere keramiekwerkstukken met het thema ‘3 op een Rij’. Wethouder Hanny Visser opende de expositie vorige week in het gezelschap van de kunstenaars.
De cliënten van De Werf hebben hard gewerkt om deze expositie mogelijk te maken. Zo zijn er veel keramiekwerkstukken door hen gemaakt, expositiepilaren geschuurd en geverfd en is er druk- en printwerk gemaakt en
verspreid. De expositie ‘3 op een Rij’ is tot eind 2017 te bezichtigen in de hal van het gemeentekantoor.

Nieuwe editie SLDRCHT:
magazine valt deze week
op de mat!
De tweede editie van het SLDRCHT: magazine wordt komende week
bezorgd. Een nee-nee sticker op de brievenbus? In de hal van het
gemeentekantoor en op het Baggerfestival kunt u ook een exemplaar
ophalen!
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Verwijderen fietswrakken
Op de volgende locaties zijn in de week van 5 tot 9 juni 2017 een aantal fietswrakken gelabeld:
- 14 fietsen bij station aan de Stationsweg
- 5 fietsen bij station Baanhoek
- 4 fietsen bij de Valkhof
- 2 fietsen bij de Havikstraat
- 1 fiets bij de Sperwerstraat
- 1 fiets bij de Reigerlaan
Rechtmatige eigenaren kunnen hun eigendom tot uiterlijk 5 juli 2017 weghalen. Na deze datum worden de wrakken verwijderd van de openbare
weg en opgeslagen bij het Milieupark Sliedrecht. Na 23 september 2017
worden de wrakken vernietigd.
Milieupark Gemeente Sliedrecht
Lelystraat 111, 3364 AH Sliedrecht. Telefoonnummer (0184) 495 937
Openingstijden:
aandag t/m vrijdag: 08.00 -16.00 uur. Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur

Bedrijfsbezoek met wethouder
Hans Tanis aan R. Vlot & Zn.

UIT B&W

“Wat heb ik
eraan?”

Bestuurders Drechtsteden delen in Italië in bijzijn van Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima kennis over water als motor voor de economie

Burgemeester op watermissie
naar Italië
Op woensdag 21 juni bezocht wethouder Hans Tanis - samen met
accountmanager bedrijven Esther Smit- de bedrijfslocatie van
R. Vlot & Zn. Het familiebedrijf met een rijke historie -het dateert van
1896- typeert zich door vriendelijkheid, duurzaamheid en innovativiteit.
De zorg voor het milieu staat bij het bedrijf hoog in vaandel. Het dak
-waar wethouder Hanny Visser eerder al op klom in 2016 voor de
opening- van het pand ligt vol met maar liefst 1440 zonnepanelen. Afval
wordt grondig gescheiden en klaargemaakt voor recycling en een deel
van het wagenpark is al elektrisch. Qua maatschappelijk verantwoord
ondernemen kan daar ook nog de hulp aan het Leger des Heils, hulptransporten naar verschillende Oost-Europese landen en de Stichting Verhuisfamilie aan toegevoegd worden. Kortom, een bedrijf waar Sliedrecht
erg trots op is!

Vragen aan de gemeente?
www.sliedrecht.nl

In het kielzog van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima aan Italië op 20-23 juni vond een economische missie
naar Rome en Milaan plaats. De missie richtte zich op kansen voor slimme en duurzame oplossingen in de sectoren water, agri & food, tuinbouw en de creatieve sector. Namens de Drechtsteden waren Drechtstedenbestuurslid Anouk van Eekelen (wethouder in Papendrecht) en
Bram van Hemmen, burgemeester van Sliedrecht als bestuurlijk trekker
van het lobbydossier water, vertegenwoordigd.
In Italië gingen de bestuurders van de Drechtsteden in gesprek met Italiaanse bedrijven, kennisinstellingen, overheden en niet-gouvernementele
organisaties over samenwerking op het gebied van watermanagement, klimaatadaptatie en maritiem. Italië kampt jaarlijks met 3,5 miljard euro schade
door natuurrampen. Bedrijven en overheden in de Drechtsteden hebben
veel kennis van zaken op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit,
bevaarbaarheid van rivieren en klimaatverandering. Thema’s met grote
relevantie voor de Drechtsteden, zowel voor het bedrijfsleven dat in de
regio Drechtsteden is gevestigd, als voor de profilering van onze regio als
maritieme topregio. Onderwerpen zoals vervoer over water, drijvend bouwen, elektrisch vervoer en de markt voor riviercruises werden besproken.
Daarnaast zorgt de missie ook voor het verder versterken van de contacten
tussen de bedrijven en overheden onderling. Zo werd nauw opgetrokken
met Rotterdam en Zuid-Holland die ook vertegenwoordigd waren.

‘Van Afval naar Grondstof’
Wat is afval? Het lijkt een simpele vraag. Toch is het lastig om een
duidelijke definitie te geven. In de Van Dale staat: afval is alles ‘dat
na bewerking als nutteloze rest overblijft’. Maar eigenlijk klopt die
definitie niet meer. Afval is geen nutteloze rest. Juist niet! We spreken tegenwoordig over afval als grondstof voor nieuwe producten.
Hoe dat werkt bij verschillende soorten afval, lichten we de komende weken in deze rubriek toe. Dit keer hebben we het over:
Grofvuil
Eens per maand wordt grofvuil op afspraak opgehaald voor bewoners
die zelf niet in staat zijn grofvuil naar het milieupark te brengen. Een
afspraak kan telefonisch via (0184) 495 937 of via sliedrecht.afvalinfo.
nl gemaakt worden. Plaatsing van grofvuil bij de ondergrondse of
bovengrondse verzamelcontainer is zonder afspraak niet toegestaan.
Een boete hiervoor bedraagt circa 100 euro.
Leen gratis een aanhanger van het milieupark
Meubels, planken, koelkasten en ander grofvuil kunt u ook zelf

U heeft het vast in de
krant of online gelezen: de
gemeente Sliedrecht staat
er financieel goed voor.
Een financieel overschot in
2016 van 2,9 miljoen euro
en de verwachtingen voor
de eerstkomende jaren
zijn ook goed. Soms krijg
ik de reactie: leuk dat de
gemeente het financieel zo
goed heeft, maar wat heb ik
daar als inwoner aan?
Een terechte vraag. Ten
eerste profiteert u van lage
gemeentelijke belastingen.
Sinds het begin van deze
bestuursperiode in 2014
hebben we de OZB-belasting alleen maar met
het inflatiepercentage
verhoogd. De gemeente
Sliedrecht staat al jaren in
de top 20 van goedkoopste
Nederlandse gemeenten
wat betreft woonlasten.
Maar ook profiteren we met
elkaar van het steeds mooier worden van Sliedrecht.
Door de gevulde spaarpot
kon de gemeenteraad de
afgelopen jaren investeren
in beeldbepalende projecten in Sliedrecht. Naast
bouwprojecten geldt dit
ook voor sociale projecten
in ons dorp. Zo besteden
we het gespaarde geld
nuttig om Sliedrecht verder
vooruit te brengen.
Wethouder Hans Tanis

wegbrengen naar het milieupark. Past het niet in uw auto? Leen voor
maximaal twee uur gratis een aanhanger bij het milieupark!
Het milieupark aan de Lelystraat 111 is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00
uur. Het milieupark is uitsluitend voor inwoners uit Sliedrecht, dus
vergeet uw legitimatie niet.
Samen houden we Sliedrecht schoon!
Wij rekenen op uw medewerking om samen te zorgen voor minder
afval, meer hergebruik van afval en een schone omgeving. Meer informatie? Sliedrecht.afvalinfo.nl.

Informatie voor inwoners
woensdag 28 juni 2017

Koninklijke Onderscheiding voor
dhr. H. Kraaijeveld

Servicelijn
Voor uw meldingen over de openbare ruimte:
ga naar www.sliedrecht.nl of bel (0184) 495 994

Extra openingstijden voor de zomervakantie
Gemeentewinkel nog twee zaterdagochtenden open.
Elk jaar is het voor de start van de zomervakantie druk in de Gemeentewinkel. Veel inwoners komen in
deze periode naar de gemeente om paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen. Om bezoekers tijdens
de drukte tegemoet te komen, is de Gemeentewinkel extra geopend op vier zaterdagochtenden.
Op zaterdag 1 juli en 8 juli is iedereen welkom van 9.00 uur tot 12.00 uur in het gemeentekantoor. U bent
op deze zaterdagen welkom voor het aanvragen van:
• Nederlands paspoort			
• Nederlandse Identiteitskaart
• Rijbewijs
• Uittreksel / afschrift (kan ook digitaal)
• Adreswijziging (kan ook digitaal)
• Ophalen van uw documenten
Maak een afspraak
Om lang wachten te voorkomen, maakt u een afspraak via www.sliedrecht.nl of belt u naar de gemeente
via telefoonnummer 14 0184.

Op vrijdag 16 juni om 21.00 uur reikte loco-burgemeester Hanny Visser
een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer H. (Huibert) Kraaijeveld
voor zijn bijzondere prestaties in het dorp. Hij werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. De heer Kraaijeveld ontving de onderscheiding
na afloop van zijn afscheidsvoetbalwedstrijd bij V.V. Sliedrecht.

Succesvol netwerkevent krijgt vervolg
Het netwerkevent dat de VSO maandagavond 12 juni hield in De Lockhorst was een groot succes. De bijeenkomst werd goed bezocht door leden én vooral ook door niet-leden, waardoor de aanwezigen met veel
nieuwe gezichten kennis konden maken. “We hebben ongekend veel positieve reacties mogen ontvangen”,
blikt bestuurslid Adrie Stuij tevreden terug.

Inloopavond vergunningaanvraag
IHC goed bezocht

Stuij opende de avond met een
korte inleiding waarna mede-bestuurslid Koos Leeuwenstein de
opzet en het doel van de avond
toelichtte. ,,Met dit evenement
willen we als VSO laten zien dat
we geen gesloten bolwerk zijn.
We willen met álle ondernemers
in Sliedrecht samenwerken en
kennis delen zodat we voor elkaar
en voor ons dorp win-win-situaties
kunnen creëren. De VSO is er voor
grote multinationals én voor kleine
zzp’ers. We zijn er voor échte Sliedrechtse ondernemers, maar ook
voor bedrijven gevestigd buiten
ons dorp maar die een zakelijk
binding hebben met Sliedrecht.
Samen slimmer ondernemen,
dat is ons motto!” Gezien de vele
enthousiaste reacties na afloop zal
dit evenement zeker een vervolg
krijgen, laat het bestuur alvast
weten.

Op maandagavond 19 juni was er de mogelijkheid om in het Baggermuseum aan verschillende deskundigen van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland-Zuid vragen te stellen over een vergunningaanvraag van
IHC over o.a. geluid en trillingen. Het betreft een vergunningaanvraag
over Milieu en Bouwen, waaronder een testinstallatie van een Hydrohammer. Ook de gemeente, wethouder Aldrik Dijkstra en IHC waren
aanwezig. De avond werd druk bezocht.
Ter inzage legging
De afgelopen periode is de vergunningaanvraag zorgvuldig getoetst aan
de wettelijke regels die voor het bedrijf gelden. Het resultaat hiervan is
dat een ontwerpbesluit ter inzage kan worden gelegd. Dit is gebeurd vanaf 14 juni a.s. voor een periode van zes weken. Binnen deze periode kan
iedereen het plan inzien in het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11
en digitaal via de website van de gemeente Sliedrecht.
Indienen zienswijzen
Binnen de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u ook zienswijzen indienen. Nadat het plan ter inzage heeft gelegen, nemen wij een definitief
besluit over de aanvraag en betrekken daarbij de zienswijzen. Uw zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

Sociaal Team Sliedrecht
Bij vragen, informatie of advies over maatschappelijke ondersteuning of Wmo-voorzieningen, kunt u
terecht bij het Sociaal Team Sliedrecht, te bereiken via onderstaande contactgegevens.
Wmo-loket (gemeentekantoor)
Industrieweg 11, 3361 HJ SLIEDRECHT
(0184) 495 835, infoWmo@sliedrecht.nl
Openingstijden: werkdagen van 09:00 - 15:00
www.welzijnswerksliedrecht.nl

Spreekuur wethouder
Het inloopspreekuur van wethouder
Hanny Visser komt te vervallen
vanaf 30 juni t/m 25 augustus
vanwege de vakantieperiode.
Op vrijdag 1 september zal het spreekuur
weer beginnen. Voor dringende vragen
kunt u een afspraak maken met de
wethouder.

Informatieavond herinrichting
Kerkbuurt-west/Molendijk-oost
levert goede input op
Donderdag 22 juni 2017 was in de Waerthove een informatieavond
over het groot onderhoud aan de Kerkbuurt-west en Molendijk-oost.
De aanwezige inwoners stelden een hoop vragen en gaven advies.
Dit varieerde van het verplaatsen van bloembakken en lichtmasten tot de
indeling van parkeerplaatsen. De gemeente gaat nu bekijken hoe dit in
het ontwerp kan worden meegenomen.
Vooral op de uitstraling van de nieuwe inrichting kwamen positieve
reacties.
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Wet Milieubeheer

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht een aanvraag op 9 juni 2017 voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen van Chemours Netherlands B.V. Het
betreft een milieuneutrale verandering met omschrijving “P-DQ32 FEP
Extrusion milieu”.
Locatie : Baanhoekweg 22 te Dordrecht

Op 12 juni 2017 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat
over het veranderen van de inrichting, zijnde een automobielbedrijf, gelegen Sportlaan 301 te Sliedrecht. De
verandering betreft de uitbreiding van de werkplaats met het plaatsen van een aanbouw. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-17-321956.
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.

Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

20 juni 2017

Kerkbuurt 12-18

Het kappen van twee bomen, t.b.v. ontwikkeling 12 appartementen Kerkbuurt (gemeentelijk)

Kappen

22 juni 2017

Baanhoek 154

Het bouwen van een nieuwbouw woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

23 juni 2017

Zwaluwstraat 7

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het bouwen van een dakopbouw aan de
achterzijde van de woning

Bouwen

23 juni 2017

Vogelenzang 15

Het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit voor een periode van zes weken, ter behoeve van
de bereikbaarheid van de parkeerboxen

In- en uitrit

23 juni 2017

Tussen Rivierdijk 448 en 446,
kadastraal bekend sectie I
nummer 3730

Het bouwen van een carport

Bouwen/
In strijd 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 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 realiseren van één dakkapel aan de voorzijde en één dakkapel aan de achterzijde van de woning aan de Rondo 137

Algemene Plaatselijke Verordening Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

19 juni 2017

Pergolesilaan 18

Straat BBQ

8 juli 2017

22 juni 2017

Rietzangerstraat

Straatfeest/buurtfeest

19 augustus 2017

Verleende Drank- en Horecavergunning
Datum verleend

Adres

20 juni 2017

Krommestoep 1, Bij Boertie

Verleende vergunning voor een evenement
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

19 juni 2017

Stationsweg 3

Terras Moonshine bbq en muziek

Nader te bepalen

Verleende vergunnigen Kansspel
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

19 juni 2017

Populierenhof 82

Aanwezigheid twee kansspelautomaten Café 't Wapen van Sliedrecht

Onbeperkt

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

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

