Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 10 augustus 2016
Omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

5 augustus 2016

Mezenstraat 6

Plaatsen dakkapel voorzijde woning

bouw

5 augustus 2016

Lelystraat 51

Verbouwen kantoor en bedrijfshal en

bouw

		

revitalisering van de gevels

Colofon
Bezoekadres
en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184
Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

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.

Gemeentewinkel
ma, di, vrij: 09.00 - 12.00 uur
wo en do: 14.00 - 19.30 uur

De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 6 augustus 2016 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl
Website
www.sliedrecht.nl
Twitter
@sliedrechtgem
Facebook
facebook.com/
gemeentesliedrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Datum activiteit

4 augustus 2016

Brijhappers Hollands Festival

24 september 2016

Kerkbuurt 87

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Datum activiteit

2 augustus 2016

Kerkbuurt

Het organiseren van de Late Summer Fair

10 september 2016

2 augustus 2016

Ypeijstraat/Oranjestraat

Het organiseren van een buurtfeest

3 september 2016

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184
Concept drank- en horecavergunning
De Burgemeester van Sliedrecht maakt bekend, dat hij ingevolge artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet voornemens is vergunning te
verlenen tot uitoefening van het horecabedrijf aan:
•
Kerkstraat 15 te Sliedrecht (zaaknummer 1439755).
Het ontwerpbesluit ligt met ingang vanaf 1 augustus 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Sliedrecht aan de Industrieweg
11, 3361 HJ te Sliedrecht. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging bij de Burgemeester, Postbus 16, 3360
AA Sliedrecht, zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken.
Verleende ontheffing
het schenken van Zwak- Alcoholhoudende drank op de Kerkbuurt ten behoeve van de Late Summer Fair op 10 september 2016
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

‘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:
Vet, hergebruik het!
Wat doet u met gebruikt (frituur)vet en bakolie? Lever het in!
Dit voorkomt verstopping van de riolering en is goed voor het
milieu.

Vier digitale informatieborden
geplaatst
Heeft u ze al gezien? Bij vier belangrijke toegangswegen in Sliedrecht zijn digitale informatieborden geplaatst. Binnenkort vindt
u hierop het belangrijkste gemeentenieuws en activiteiten/
evenementen.
De oude informatieborden met plattegronden van Sliedrecht zijn
weggehaald. Op de achterzijde van de nieuwe digitale informatieborden is de plattegrond geplaatst. De digitale informatieborden
staan op de volgende locaties: Ouverture (ter hoogte van de
kerk), Parallelweg (ter hoogte van bedrijf Berg & Berg), Sportlaan
(ter hoogte van Trapezium) en de Rivierdijk (ter hoogte van de
dijksynagoge).
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de stroomvoorziening aan
de Parallelweg. De komende weken zullen de informatieborden in
gebruik worden genomen.

In menig huishouden staat wel eens de frituurpan aan. Maar hoe
komen we ‘gezond’ van het gebruikte vet af? Nee, niet langer
in de afvalbak gooien en vooral niet in het riool spoelen. Van
gebruikt frituurvet kan bijvoorbeeld biobrandstof voor de auto
worden gemaakt. De vetten komen bovendien niet meer bij het
restafval terecht in de vuilverbrandingsovens.
Inleveren is gemakkelijk. Dit doet u door het afgekoelde frituurvet of frituurolie terug te gieten in de originele verpakking of in
een lege plastic fles. Sluit de verpakking goed en neem ‘m mee
naar winkelcentrum Populierenhof en tijdens openingstijden bij
cafetaria Klaas Vaak aan het Fazantplein (tijdens openingstijden)
of naar het milieupark.

Kantoren/backoffice
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)

Milieupark
Lelystraat 111
Ma - vrij: 08.00 - 16.00 uur
Zat: 09.00 - 13.00 uur
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
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
Bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmakingen
van algemene verbindende voorschriften worden vanaf 1 januari
2014 bekend gemaakt via
www.officiëlebekendmakingen.nl
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

Ontwerp-Dijkvisie Sliedrecht

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de presentatie van de
Ontwerp-Dijkvisie Sliedrecht tijdens de bijeenkomst op 1 september 2016!

Website
www.sliedrecht.nl
Twitter
@sliedrechtgem

Vorig jaar zomer hebben vele inwoners één van de bewonersavonden over de bestaande karakteristieken en beoogde
kwaliteiten van het historisch dijklint van Sliedrecht bijgewoond.
De gemeente hecht grote waarde aan uw betrokkenheid en die
van bedrijven van het historische dijklint. De verzamelde reacties
en wensen hebben de basis gelegd voor de Ontwerp-Dijkvisie
Sliedrecht, die op 21 juni 2016 door de raad is vrijgegeven voor
inspraak en overleg.
Inspraak
De Ontwerp-Dijkvisie Sliedrecht ligt tot en met woensdag 14
september 2016 ter inzage op het gemeentekantoor, Industrieweg
11. De visie is ook te raadplegen op de website van de gemeente,
www.sliedrecht.nl, via: Menu → Wonen en leefomgeving → Plannen
en projecten.
Tijdens de periode waarin de Ontwerp-Dijkvisie Sliedrecht ter
inzage ligt, kunt u conform de gemeentelijke inspraakverordening
een inspraakreactie indienen. Uw inspraakreactie kunt u schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Bijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 september 2016 in
zaal De Ark van de Merwebolder, Touwbaan 1. De aanvangstijd is
19.30 uur. U bent welkom vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst duurt tot
ongeveer tot 21.00 uur.
Aanmelden
Voor de bijeenkomst kunt u zich tot en met dinsdag 30 augustus
2016 aanmelden, bij voorkeur per e-mail via r.lipman@sliedrecht.
nl. Geeft u daarbij aan met hoeveel personen u wilt komen.

Facebook
facebook.com/
gemeentesliedrecht

Ideeën voor Recreatief Knooppunt
gezocht!
Ben jij ondernemer en heb je een goed plan voor het Recreatief
Knooppunt? Laat het ons weten! De gemeente Sliedrecht is op
zoek naar ondernemers met ideeën voor de invulling van het
toekomstige Recreatief Knooppunt. Het Recreatief Knooppunt
moet de recreatieve achtertuin voor inwoners van Sliedrecht
worden én het startpunt voor een recreatief bezoek aan de
Alblasserwaard. Het is voorzien ten oosten van de N482, tussen
de Betuwelijn en de Kweldamweg. Uiterlijk medio 2017 besluit
de gemeenteraad of het Recreatief Knooppunt er definitief
komt.
Een deel van de inrichting ligt al vast. Zo zullen de voetbalvelden
en accommodatie van v.v. Sliedrecht een plek krijgen, net als een
parkeervoorziening en een gebied met weide, ruigte, bomen en
paden. Daarnaast is er nog vrije ruimte voor private initiatieven,
die qua karakter uiteraard moeten passen binnen het Recreatief
Knooppunt. Er is interesse getoond in het exploiteren van een
hengelsportvijver, recreatieterrein en horeca, maar de gemeente
geeft graag ook anderen de kans om goede ideeën aan te dragen.
Indienen
Iedereen die een idee heeft, kan zich uiterlijk 15 augustus 2016
per e-mail aanmelden bij Simone Huijgen (projectsecretaris) via
sc.huijgen@sliedrecht.nl. Deze aanmelding vooraf is verplicht.
Daarna worden de voorwaarden voor deelname verstrekt.
Vervolgens kunnen plannen tot uiterlijk 31 augustus 2016 worden
ingediend bij Gemeente Sliedrecht, t.a.v. Cor van Dijk (projectleider), Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Per e-mail is ook mogelijk:
ct.van.dijk@sliedrecht.nl. Het voorstel moet bestaan uit een toelichting in tekst en beeld van maximaal drie A4. Op basis van de
ingediende voorstellen wordt een eerste selectie gemaakt.
Het college van B&W van Sliedrecht neemt hier een besluit over.
Meer informatie kunt u opvragen via Simone Huijgen:
(078) 770 42 94 of sc.huijgen@sliedrecht.nl.

Servicelijn
Voor uw meldingen over
de openbare ruimte
www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994

