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Zelfstandig stemmen met een visuele beperking
in Sliedrecht
ontwikkelde mal met gaatjes
gelegd. Via de soundbox met
koptelefoon krijgt u te horen welke
partijen en kandidaten op de lijst
staan. U hoort ook het nummer
van de gewenste partij en van de
kandidaat op wie u wilt stemmen.
Op de mal zijn de partijen met
voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt
u door, onder de gewenste partij,
gaatjes te tellen. Met het potlood
maakt u het gewenste vakje rood.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. Sliedrecht
is één van de twaalf gemeentes
in Nederland waar mensen met
een visuele beperking zelfstandig
kunnen stemmen. Dit gebeurt met
behulp van een mal met audio-ondersteuning.
Waarom zelfstandig stemmen?
Als u een visuele beperking hebt,
hebt u het recht om zelfstandig,
met behoud van het stemgeheim,

uw stem uit te brengen. Net als
ieder ander in Nederland. Zelfstandig kunnen stemmen is een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag Handicap dat Nederland
in 2016 heeft ondertekend. Het
recht om uw stem in het geheim te
kunnen uitbrengen is bovendien
vastgelegd in de Kieswet.
Hoe werken de stemmal en de
soundbox?
Het stembiljet wordt in een speciaal

Ook mensen met een visuele
beperking die niet in Sliedrecht
wonen, kunnen in één van de
deelnemende gemeenten hun
stem uitbrengen. Meer informatie
hierover is te vinden op
www.oogvereniging.nl/stemmen.
Stembureau
Het stembureau in Sliedrecht waar
mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen
is in het gemeentekantoor aan de
Industrieweg 11 te Sliedrecht.

Bevolkingsonderzoek borstkanker later dan gewend

Het is voorlopig niet mogelijk voor
vrouwen om elke twee jaar mee te

doen aan het onderzoek borstkanker. Door de coronacrisis worden
de borstkanker onderzoeken bij
vrouwen nu om de drie jaar uitgevoerd. Wel gaan de onderzoeken
tijdens de lockdown gewoon door.
Voor alle vrouwen in Nederland
moet het borstkanker onderzoek
gelijk zijn. Op dit moment zijn de

wachttijden per regio verschillend.
Daarom worden de locaties voor
onderzoek veranderd. Het kan dus
zijn dat vrouwen een oproep voor
een onderzoek krijgen op een
andere locatie dan zij gewend zijn.
Daarmee kan de reistijd naar een
onderzoekcentrum langer zijn.

Hulp bij invullen belastingaangifte
waarbij rekening wordt gehouden
met het inkomen.

Ook dit jaar zitten de belastingvrijwilligers van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht klaar om inwoners
van Sliedrecht te helpen bij het
invullen van de belastingaangifte.
De hulp bij de belastingaangifte
start op maandag 8 maart 2021 en
deze service wordt geboden tot
eind maart 2021.
Het invullen van de belastingaangifte vindt plaats in Het Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7. Een
afspraak hiervoor maken kan via

Belangrijk: er is een geldige DigiD
nodig. Als u hulp nodig hebt bij
het aanvragen van uw DigiD, dan
kunt u een afspraak maken bij het
Bureau Sociaal Raadslieden in Het
Bonkelaarhuis.
de receptie van Het Bonkelaarhuis,
telefoonnummer (0184) 420 539.
Voor deze belastingservice wordt
een kleine vergoeding gevraagd,

Meer informatie en over de papieren die nodig zijn via telefoonnummer (0184) 420 539 of via de
website www.bonkelaarhuis.nl.

Oproep trailer
Aan de Rivierdijk ter hoogte van
nummer 205, staat al geruime tijd
een trailer van een vrachtwagen,
zonder kenteken geparkeerd.
De gemeente Sliedrecht roept de
eigenaar van de trailer op om zich
binnen twee weken te melden bij
de gemeente aan de Industrieweg
11, via vergunningen@sliedrecht.nl.
Na deze twee weken zal de trailer
worden verwijderd.
Op grond van artikel 5:30 Awb
kan, afhankelijk van de staat, de
trailer 13 weken worden opgeslagen, dan wel onmiddellijk worden

Cybercrime

Deze dagen regelen we heel veel
via onze computer of telefoon.
Criminelen weten dat ook. We
spreken van cybercriminaliteit als
computers of telefoons het doelwit
zijn van criminele activiteiten.
De motieven van internetcriminelen verschillen. Meestal is het hen
te doen om geld buit te maken,
informatie te krijgen of om u of
uw bedrijf schade toe te brengen.
De schade is over het algemeen
enorm.
Algemene tips om inbraak via
digitale systemen te voorkomen:
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates
zodra ze beschikbaar zijn.
• Maak gebruik van een virusscanner of firewall.
• Gebruik een sterk wachtwoord
zoals een lange zin. Deze is voor
u gemakkelijk te onthouden en is
voor criminelen moeilijk te achterhalen. Meer informatie hierover
www.veiliginternetten.nl.
• Door het instellen van een
twee-stapsverificatie voeg je
een extra beveiligingslaag toe
aan je e-mailaccount, social media of clouddienst. Vaak wordt
dan een toegangscode naar
een vertrouwd apparaat van jou
gestuurd om in te kunnen loggen. Hackers hebben dan aan
je gebruikersnaam en wachtwoord alleen niet meer genoeg
om toegang tot je account te
krijgen.
• Klik niet zomaar op een link die
toegestuurd wordt.
• Geef nooit uw inloggegevens af.
• Maak regelmatig een back-up
van uw waardevolle bestanden
(bijvoorbeeld foto’s, video’s,
documenten).
WhatsApp-fraude
Een ‘bekende’ stuurt je een appje
vanaf een onbekend nummer.
Vaak begint het met een smoes
over een nieuw telefoonnummer.
Maar soms is de Whatsapp Account van die persoon overgenomen. Na wat kletspraat vraagt de
‘bekende’ je een rekening voor te
schieten. Daar is vaak haast bij.
• Ga nooit zomaar op een betaalverzoek in. Ook al vertrouw je

de persoon die appt door en
door.
• Klik nooit op de betaallink die
door een onbekend nummer
wordt toegestuurd.
• Probeer altijd op een andere
manier contact op te nemen
met de ‘bekende’, bijvoorbeeld
door het ‘oude’ nummer te
bellen dat in je adresboek staat.
• Is hij of zij niet bereikbaar?
Maak dan geen geld over.
Fraude via mail, WhatsApp of
SMS
Slachtoffers worden via e-mail,
WhatsApp of SMS naar een valse
website gelokt waar ze vervolgens
hun bank- of inloggegevens
moeten invullen. De berichten zijn
heel professioneel opgezet en
amper van echt te onderscheiden.
Ze zijn vaak afkomstig van een betrouwbare partij, zoals jouw bank
of een belangrijke website. Op het
moment dat je de inloggegevens
invult, kunnen de criminelen overal
bij.
• Reageer nooit op een email
of sms met een verzoek om
persoonlijke inlogcodes of een
pincode in te voeren. Banken,
telefoonproviders of bijvoorbeeld webshops vragen hier
nooit om. Krijg je toch zo’n mail?
Verwijder dit bericht dan direct.
Klik in ieder geval nooit op de
link die meegestuurd wordt.
• Stuur je bankpas nooit op. Als
je een nieuwe bankpas krijgt,
vraagt de bank altijd om jouw
oude pas door te knippen en
weg te gooien. Deze hoeft nooit
geretourneerd te worden. Als
je toch op een betaalverzoek in
wil gaan, bijvoorbeeld omdat je
iets van iemand koopt, log dan
rechtstreeks in via jouw eigen
bankapp of -website en betaal
van daaruit. Zo voorkom je dat
je via een valse link je gegevens
alsnog prijsgeeft. Meld dit ook
bij de verkoper. Een fraudeur
haakt dan meestal al af.
Als u denkt dat internet criminelen
bij uw gegevens zijn geweest.
Verander dan meteen de wachtwoorden en neem contact op met
de politie en de bank(en).

Heeft u vragen
aan de gemeente?
Bel 14 0184
verkocht of vernietigd. De kosten
voor het verwijderen en opslaan

zullen worden verhaald op de
eigenaar.
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Scholen zoeken stage- en werkervaringsplekken
Het Griendencollege, de Sprong
en het Da Vinci College zijn harder
dan ooit op zoek naar geschikte
stage- en werkervaringsplekken.
Stage- en werkervaringsplekken
Jongeren kunnen zich dankzij
een stage- of werkervaringsplek
ontwikkelen tot de direct inzetbare
harde werkers. Ook krijgt de leerling de kans zich te bewijzen op
grond van zijn kwaliteiten.
In het praktijkonderwijs leren
jongeren met name door te doen.

Een belangrijk onderdeel van hun
opleiding is daarom hun stage.
Hier leren leerlingen arbeidsvaardigheden en competenties verder
te ontwikkelen. U als ondernemer
haalt misschien wel een getalenteerde jongere voor uw vakgebied
binnen.
Buddyproject
Daarnaast zoekt het Da Vinci
College nog ondernemers voor het
buddyproject. Door een kijkje in
de keuken van een ondernemer te

Wilt u de jongeren een kans
geven?
Neem dan contact op met een
van deze scholen. Meer informatie
leest u op de websites van het
Griendencollege, de Sprong en
het Da Vinci College:
• Griendencollege:
www.griendencollege.nl
• De Sprong: www.sprong.spon.nl
• Da Vinci College: www.davinci.nl

Startersbeurs Drechtsteden
Vanaf 1 maart 2021 introduceren we de Startersbeurs Drechtsteden.
De Startersbeurs is een nieuwe regeling voor jongeren (18 t/m 26 jaar) die
klaar zijn met hun opleiding (mbo-2 of hoger) en op zoek zijn naar een baan.
De beurs biedt hen de kans gedurende maximaal zes maanden werkervaring
op te doen in een bedrijf naar eigen keuze.
Woon je in Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht?
Dan is de Starterbeurs Drechtsteden misschien wel wat voor jou!
Ga voor meer informatie naar de website www.startersbeurs.nu/starters

8 februari 2021

Avondklok: blijf binnen
In Nederland geldt een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder
mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

21.00 uur

Buiten bezig in Sliedrecht

nemen worden jonge enthousiaste
ondernemers in spé geïnspireerd.

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
12 maart 2021, doorgaand
verkeer naar Valkhof blijft
mogelijk via tijdelijke brug In
verband met aanleg warmtenet
➌ Valkweg in twee fases afgesloten van maandag 1 februari
t/m 9 april 2021 In verband met
aanleg warmtenet
➍ Rietlanden vanaf maandag
1 februari t/m vrijdag 19 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

1 maart: 2e participatieronde
Transitievisie Warmte

4.30 uur

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.
Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn:
In een noodsituatie

Voor werk

Dringende (medische) hulp aan
mensen en dieren

Reizen naar het buitenland en
terug naar Nederland

Uitlaten van een aangelijnde
hond (dit doe je alleen)

Na een oproep van een rechter of
officier van justitie

Voor een uitvaart

Een examen voor mbo, hbo of wo

Kijk op rijksoverheid.nl/
avondklok voor de
mogelijke verklaring(en)
die je bij je moet hebben
als het toch noodzakelijk is
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de
avondklok naar buiten,
dan loop je het risico op
een boete van €95.

De avondklok geldt tot 3 maart 4.30 uur.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok
of bel 0800-1351

Op maandagavond 1 maart kunt u
deelnemen aan de tweede participatieronde over de Transitievisie
Warmte. Tijdens deze online avond
vertellen we meer over de Transitie Visie Warmte zijn. Ook gaan we
graag met u in gesprek over hoe
u aankijkt tegen het isoleren van
je huis.
Transitievisie Warmte
Om ons goed voor te voor te bereiden op de overstap naar aardgasvrij wonen, hebben we samen
met de Drechtsteden eind vorig
jaar een enquête gehouden onder
inwoners van de Drechtsteden.
Ruim 5000 regiogenoten deden
hieraan mee en gaven antwoord
op de vraag wat zij belangrijk
vinden bij de overstap en wat hen
zorgen baart. Ook is aangegeven
welke soort wijken geschikt zijn

om als eerste te beginnen. De resultaten van de enquête worden
verwerkt in de Transitievisie
Warmte. In dit beleidsdocument
schrijven we op hoe we de overstap naar aardgasvrij wonen in de
toekomst kunnen maken.
2e participatieronde Transitievisie
Warmte
In de volgende ronde informeren
we u graag over waar we als gemeente nu staan. Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie
Warmte en wat vindt u daarvan? En
hoe u wilt u in het vervolg ná de
Transitievisie Warmte betrokken
worden? Hiervoor organiseren
we een online informatieavond
op maandagavond 1 maart. Aanmelden kan via de website www.
denkmee.drechtstedenenergie.nl/
sliedrecht

De energietransitie tot 2030
We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030
met de helft ten opzichte van 1990. Als tussenstap om in 2050
energieneutraal te zijn. In de Drechtsteden onderzoeken we waar
en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken
zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is
ruimte en hoeveel? Afgelopen maanden hebben we veel inwoners,
ondernemers en professionals gesproken. Waar staan we nu?

Feiten & Cijfers: invloed samenleving op
Zon & Wind in Drechtsteden
Wat vindt u van zonnepanelen langs
ﬁetspaden? Welke verschillende mogelijkheden ziet u om windturbines
en zonneparken op te stellen? En
hoe verdelen we de lusten en lasten?
Deze vragen stonden centraal tijdens
de tweede participatieronde Zon &
Wind; de antwoorden op deze vragen
worden meegenomen in de Regionale
Energie Strategie 1.0 (RES).
Ruimte voor ambitie
In de concept-RES is voor duurzame
opwekking van elektriciteit een bod van
0,66 PJ neergelegd. Dit gaan de
Drechtsteden halen in 2030 door zon-

nepanelen op (grote) daken,
zonnepanelen in restruimten zoals
bermen en gerealiseerde projecten.
Daarnaast is er een ambitie van 0,84
PJ. Tijdens verschillende bijeenkomsten
met inwoners, grondeigenaren en
natuurorganisaties is gesproken over
randvoorwaarden voor grootschalige
opwekking van energie door Zon &
Wind. Die inbreng wordt onderzocht
en besproken in de derde en laatste
participatieronde Zon & Wind, van 8
t/m 28 maart. Schrijf u via het Energie-participatieplatform in voor de bijeenkomsten over de zoekgebieden voor
Zon & Wind.

Kleinschalig
zon op dak

Heeft u zich al aangemeld voor de
informatieavond ‘Aardgasvrij wonen’?
In de Drechtsteden werken we samen aan een plan en aanpak om in de
toekomst over te stappen naar aardgasvrij wonen. De komende weken
organiseren de gemeenten hierover een online informatieavond. Uit de
enquête die eind vorig jaar in de regio is gehouden, weten we dat inwoners
verschillend denken over de overstap naar aardgasvrij wonen. Maar ook
dat er veel vragen zijn over kosten en ﬁnanciering. Over het waarom en wat
er voor aardgas in de plaats kan komen.
Tijdens de informatieavond van uw gemeente hoort u meer over de uitkomsten van de enquête en waar de gemeente nu staat. Ook kunt u uw
stem laten horen. Wat vindt u van de eerste resultaten van de Transitievisie
Warmte die elke gemeente in 2021 klaar moet hebben? Hoe u wilt u in het
vervolg betrokken worden? En hoe kijkt u tegen isoleren aan? U bent van
harte welkom op de online informatieavond van uw gemeente.

Grootschalig
zon op dak
Grootschalig
zon in restruimtes

Op de agenda:

Grootschalig
wind en zon
0,0
Gerealiseerd

0,1

0,2

Gepland

0,3

0,4

Extra inzet

0,5

0,6

0,7

Ambitie

0,8

0,9

PJ

Bod

Kaart met kansen voor restruimten

•

Aardgasvrij wonen in Sliedrecht

maandag 1 maart

•

Zon & Wind bij Kijfhoek

maandag 8 maart

•

Zon & Wind langs de A16

dinsdag 9 maart

•

Zon & Wind langs de A15

donderdag 11 maart

Aanmelden en meer weten?
Wilt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten? Meer weten over
de energietransitie en waar wij in de Drechtsteden nu staan? U vindt het
op het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/
sliedrecht

Steeds meer mensen doen mee
op het Energieparticipatieplatform én komen naar de
bijeenkomsten. De cijfers
uit ronde 2 Zon & Wind
(25 januari – 14 februari):

8.234

1.077

79/52

391

345

bezoekers op het
Energie-participatieplatform ‘Denk mee!’

geplaatste stemmen,
329 bijdragen op de
kaart met kansen voor
restruimten

79 geplaatste stemmen,
52 geschreven bijdragen
op ‘Hoe verdelen we de
lusten en lasten?’

nieuwe ingevulde
enquêtes over
restruimten
(totaal 8234)

aanmeldingen
voor bijeenkomsten over
Zon & Wind

Alles over de energietransitie:
www.drechtstedenenergie.nl
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Verslavingsproblemen?

Wet Milieubeheer
• Op 10 augustus 2020 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van
het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het oprichten van
een sportgelegenheid gelegen aan de Sportlaan 1 te Sliedrecht.. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-20-377536.

naris legt de link met organisaties
die kunnen helpen. Denk aan
het Sociaal team Sliedrecht,
jongerenwerk en de politie. De
verbindingsfunctionaris gaat mee
de straat op, zorgt voor concrete
afspraken en is contactpersoon
tussen de betrokkene, familie en
organisaties. Met de inzet van de
verbindingsfunctionaris werken
we aan een gezond en veilig
Sliedrecht.

• Op 9 februari 2021 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van
het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het wijzigen van
een metaalbewerkingsbedrijf gelegen aan de Rivierdijk 72 en 74 te
Sliedrecht. De wijziging betreft het afstoten van de lasloods op Rivierdijk
74a aan DHM Industrial Services.. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-386200.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 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

Bent of kent u iemand die problemen heeft met een verslaving? Of

het risico loopt op verslavingsproblemen? De verbindingsfunctio-

Meer weten of in contact komen?
Stuur een mail naar verbindingsfunctionaris@sliedrecht.nl.

Kennisgeving beschikkingen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht op 19 februari 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het inpandig
realiseren van twee extra vuurwerkbewaarplaatsen en een
compartiment watervoorraad bij de Intratuin, Prisma 200 te
Sliedrecht.
De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken
liggen voor een periode van zes weken voor een ieder ter

inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.
Ook zijn de stukken te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.

van het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend
bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam.

Beroep
Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen zes
weken na de dag van bekendmaking. Het beroepschrift moet
worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een
beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

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.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 februari 2021

Molendijk 83

Kopen van 43 m2 grond aan oostzijde van perceel

Strijdig gebruik bestemmingsplan

19 februari 2021

Putterstraat 14

Het plaatsen van dakkapel op voorzijde van de woning

Bouwen

19 februari 2021

P.A. de Genestetstraat 3

Het plaatsen van kunststof kozijnen aan voor en achterzijde van huis

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 februari 2021

Kruising ThorbeckelaanVogelenzang

Het kappen van een boom kruising Thorbeckelaan-Vogelenzang
Het opleggen van een herplantplicht

Kappen

19 februari 2021

Kerkbuurt 25 - 27

Het splitsen van het pand door het toevoegen van een woning op de 1e verdieping
(Kerkbuurt 25a)

Bouwen

19 februari 2021

Albrechtplein 35 & 37

Het samenvoegen van de woningen door het maken van constructieve doorbraken

Bouwen

19 februari 2021

Valkhof 1 t/m 80 & 81 t/m 160
Havikstraat 1-80 & 81 t/m 160

De verduurzaming van en groot onderhoud aan de 10-hoog flats

Bouwen

19 februari 2021

Rivierdijk 739-743

Nieuwbouw van drie woningen met bijbehorende bouwwerken

Bouwen/Strijdig gebruik
bestemmingsplan
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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 kappen van een boom, Rivierdijk 739-743

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

