Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 10 februari 2016
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 februari 2016

Ouverture (ter hoogte van de kerk), Parallelweg (thv het

Het vervangen van de informatie-

Bouwen;

bedrijf Berg & Berg) en Sportlaan (thv Trapezium)

borden met stadsplattegronden

In strijd met

		

door digitale informatieborden

bestemmingsplan

2 februari 2016

Het plaatsen van een hekwerk t.b.v.

P.C. Hooftlaan

		

kunstgras voetbalveld

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 februari 2016

Molendijk 94

Het realiseren van een vloeistofdichte vloer

Bouwen;

			
5 februari 2016

Baanhoek 186

		

Milieuneutraal

Het wijzigen van de zuidgevel en de 3e verdieping
van het kantoorgebouw

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

Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

28 januari 2016

P.C. Hooftlaan 3

Het organiseren van een evenement (Fancy Fair)

23 april 2016

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

Wet Milieubeheer

Werkzaamheden Ouverture

Op 12 januari 2016 is een melding ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het oprichten van
een het bereiden en verkopen van voedsel in de vorm van kwaliteitsburgers gelegen Kerkbuurt 125a te Sliedrecht. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-16-292075.

De werkzaamheden voor de aansluiting van de Ouverture op de A15 zijn in volle gang. Op 19 februari
vindt de eerste volledige afsluiting plaatst, waarna
gedurende 6 weken de uitbreidingswerkzaamheden plaatsvinden. Alle rijstroken worden verdubbeld met uitzondering van de toerit naar Gorinchem. De afrit vanaf Rotterdam en de
Ouverture vanuit Sliedrecht worden verbreed naar drie rijstroken.

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.

Scholen enthousiast over pilot
Sliedrecht (zwerf)afvalvrij

Nieuwsgierig hoe dit eruit ziet? Scan de QR-code om de film te zien
of kijk op www.sliedrecht.nl.

Openbare vergadering Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch
Het Algemeen bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
heeft op vrijdag 19 februari van 11.15 tot 11.45 uur in het gemeentehuis Drimmelen, Park 1 te Made een openbare vergadering. Mocht
u de vergadering willen bijwonen of spreektijd wensen, wordt u
verzocht dit te melden aan jt.kalle@dordrecht.nl onder vermelding
van het onderwerp.
De agenda en stukken zijn vanaf 9 februari te vinden op
www.np-debiesbosch.nl, onder organisatie/Parkschap NP De
Biesbosch/openbare stukken.

Dank voor inzet bij
vluchtelingenopvang
Wethouder Hanny Visser-Schlieker heeft op vrijdagochtend een
ronde gemaakt langs alle basisscholen om het project Sliedrecht
(zwerf)afvalvrij te lanceren. De scholen reageerden enthousiast op
het initiatief om scholieren vroeg bewust te maken van het negatieve effect dat (zwerf)afval heeft.
Sliedrecht is de eerste gemeente in Nederland die de landelijke
pilot op deze schaal uitrolt voor een (zwerf)afvalvrije gemeente.
De scholen kregen een certificaat (zwerf)afvalvrije school en een
eerste exemplaar van het informatieboekje over hergebruik van alle
verschillende afvalstromen en de aanpak van zwerfafval. Nederland
Schoon verraste de scholen met hesjes, prikkers, handschoenen en
vuilniszakken.

In onze gemeente is vanaf 14 oktober 2015 crisisnoodopvang
geboden aan 35 vluchtelingen in de voormalige Groen van
Prinstererschool. Na een periode van ruim drie maanden, zijn
ze eind januari vertrokken naar hun nieuwe onderkomen in
Gorinchem.
Mede door de inzet van de vele vrijwilligers, de medische hulpverlening, verenigingen en kerken en ook de bedrijven, hebben
de vluchtelingen hun periode in Sliedrecht als heel positief
ervaren. Het deed hen goed dat zoveel mensen zich hebben
ingezet om hun tijd in Sliedrecht aangenamer te maken. Wat
de vluchtelingen meemaken is zeer ingrijpend, maar dankzij
uw medewerking is dit draaglijker geworden. De gemeente
bedankt iedereen heel hartelijk voor hun inzet!

Colofon
Bezoekadres
en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184
Postadres
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
Twitter
@sliedrechtgem
Facebook
facebook.com/
gemeentesliedrecht
Milieupark
Lelystraat 111
Ma - vrij: 09.30 - 12.00 uur
en 13.00 - 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.of cielebekendmakingen.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
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Regio Drechtsteden helpt
sportverenigingen met duurzaam
maken van accommodaties
Sportverenigingen hebben vaak hoge energierekeningen, maar zijn
nog te weinig bezig met energiebesparing. Nu sinds dit jaar ook de
ecotax-regeling is gestopt, missen verenigingen het jaarlijkse extraa
tje. De regio Drechtsteden wil sportverenigingen in de regio daarom
helpen de energierekening omlaag te krijgen.
Quick wins en investeringen in beeld
De Drechtsteden helpen de verenigingen een handje en biedt een
gratis energiescan van Stimular en besparingsplan aan. Na zo’n
scan weet de vereniging waar de ‘quick-wins’ zijn om energie te besparen en welke investeringen zinvol zijn en zichzelf ook weer terug
verdienen. Een voorbeeld is de koelkasten in de kantine uitzetten
als het clubhuis voor langere tijd gesloten is (in de zomervakantie).

Inspraak voorontwerp
bestemmingsplan Rivierdijk 739-743
Inhoud bestemmingsplan
Sinds de sanering van de verouderde panden heeft de locatie
Rivierdijk 739-743 te Sliedrecht geen functie meer. Het gebied is
braakliggend en heeft een bouwrijpe status. De initiatiefnemer, de
eigenaar van de locatie Rivierdijk 739-743 te Sliedrecht, is voornemens het gebied te herontwikkelen voor woningbouw.
Het ontwikkelingsplan sluit aan op de stedenbouwkundige
uitgangspunten van de gemeente Sliedrecht en gaat uit van de
realisatie van drie woningen van het type vrijstaand en/of twee-onder-een-kap en een (bij de woning Rivierdijk 506 behorende) losse
garage/berging.

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

Plangebied

Subsidiemogelijkheden
Niet alle verenigingen hebben geld om te investeren, dus wordt
samen ook gekeken naar subsidiemogelijkheden zoals de landelijke
subsidieregeling ‘Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties’.
Kom naar de bijeenkomst en laat u informeren!
Wilt u meer informatie over de energiescan voor uw vereniging?
Kom dan naar een van de drie bijeenkomsten:
• Woensdag 2 maart - Sportcentrum Papendrecht, zaal De Vliet
• Maandag 7 maart – Jeugdpaviljoen VV IFC in Hendrik-Ido-Ambacht
• Woensdag 9 maart - Stadskantoor Dordrecht, vergaderkamer 3
De bijeenkomsten starten om 19.30 uur (inloop) en duren tot uiterlijk
21.30 uur.
Tijdens bijeenkomsten worden sportverenigingen geïnformeerd
over de mogelijkheden om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Ook vertellen we u meer over de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.
Meedoen?
Alle sportverenigingen in de Drechtsteden, die gebruik maken van
een eigen accommodatie (of deelt met andere verenigingen) en die
hun eigen energierekening betalen, kunnen meedoen. De eerste 20
verenigingen die zich aanmelden, ontvangen een gratis energiescan
door Stimular. Na de energiescan begeleidt Stimular de verenigingen bij het opstellen van een plan van aanpak, het uitvoeren van de
maatregelen en interne communicatie met de leden over gedrag.
Meer informatie vindt u op de website van Stimular:
http://www.stimular.nl/nieuws/verduurzamen_sportaccommodaties.
Om uw vereniging aan te aanmelden voor de energiescan,
kunt u contact opnemen met Martijn van den Bosch:
mmh.vanden.bosch@dordrecht.nl

Ter inzage
In het kader van de inspraak als bedoeld in de gemeentelijke inspraakverordening ligt het voorontwerp bestemmingsplan Rivierdijk
739-743 vanaf donderdag 11 februari 2016, dus tot donderdag 24
maart 2016, ter inzage.
U kunt het voorontwerp bestemmingsplan op een drietal manieren
raadplegen:
- In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het tabblad ‘Een plan bekijken’
→ ‘Bestemmingsplannen’ (identificatienummer: NL.IMRO.0610.
pb15Rivierdijk739-1001);
- Op de website van de gemeente, www.sliedrecht.nl, via: Home ›
Wonen en leefomgeving › Ruimtelijke plannen › Ruimtelijke plannen in Sliedrecht
Inspraak
Tijdens de periode van terinzageligging kan een ieder zijn of haar
reactie op het voorontwerp bestemmingsplan bekend maken. Op
de website van de gemeente kunt u digitaal uw inspraakreactie
geven. Uw reactie kunt u ook zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Als u een mondelinge reactie wil geven, moet u dit uitdrukkelijk
verzoeken bij team VROM.

Uw inzamelwijzer
2016 raadplegen,
downloaden
en/of printen?
Informatie over afval
en afvalinzameling:
sliedrecht.afvalinfo.nl
Geen internet?
Laat iemand anders
of de gemeente
uw inzamelwijzer
afdrukken.

Blik en drankenkarton bij het plastic
De inzameling van lege verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons gaat erg goed. Lees hier nog eens wat er wel/niet voor
hergebruik in aanmerking komt:
- Wel tassen, zakjes, folies, kuipjes, bekers, bakjes, potjes en deksels van plastic.
- Wel flessen, flacons en tubes van plastic: niet schoongemaakt
maar wel leeg.
- Wel drankpakken, wijnpakken, melkpakken en andere zuivelpakken: niet schoongemaakt maar wel leeg.
- Wel drankblikjes, conservenblikjes, metalen dopjes en schroefdoppen.
- Geen ander afval zoals etensresten, glas, luiers, karton, papier,
piepschuim en textiel.
- Geen verpakkingen met een aluminium laagje zoals boterverpakking, chipzakken, doordrukstrips en sommige snoepverpakkingen.
- Geen harde kunststoffen (is meestal geen verpakking), geen landbouwplastic en vijverfolie.
Blik
Blik is een metalen en/of aluminium verpakking voor allerlei artikelen
zoals soep, frisdranken en diervoeding. Blikverpakkingen zijn eenmalig in gebruik, maar metaal wordt eindeloos gerecycled zonder
verlies van waardevolle eigenschappen. Het metaal van oude blikjes
wordt zo weer onderdeel van nieuwe blikjes of andere metalen producten. Het gaat bijvoorbeeld om blikjes van honden- en kattenvoer,
soep, bruine bonen en andere groenten en blikjes frisdrank.

Drankenkartons/
drankpakken
Drankenkartons of drankpakken zijn verpakkingen
van vla, yoghurt, melk,
appelsap of soepen. Ook
pakken die een plastic
draaidop hebben, kunt u
inleveren. Hetzelfde geldt
voor de kleine drinkpakjes die uw kinderen
meenemen naar school.
Ze bestaan uit papier en
karton en hebben aan
de binnen- en buitenkant
een laagje plastic. Deze
lege drankverpakkingen
kunnen wél bij het plastic
afval, (papier)karton
van bijvoorbeeld dozen niet! Karton kan bij het oud papier. Drankenkartons bevatten belangrijke grondstoffen die kunnen worden
hergebruikt: papier, plastic en aluminium. De techniek is nu zo ver
dat deze verpakkingen geschikt gemaakt kunnen worden voor hergebruik. Zo wordt er minder afval verbrand en meer grondstoffen
hergebruikt.
Meer informatie over afval(inzameling): Sliedrecht.afvalinfo.nl

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

