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Informatie voor inwoners
woensdag 20 maart 2019

Extra raadsvergadering voor
beëdiging en installatie Piet Vat
De gemeenteraad van Sliedrecht heeft op dinsdag 26 maart een extra
vergadering gepland voor de beëdiging en installatie van Piet Vat als
wethouder. De SGP/ChristenUnie heeft hem voorgedragen als opvolger
van Hans Tanis, die in januari is vertrokken naar de gemeente Altena.
De extra raadsvergadering begint dinsdagavond 26 maart om 19.45 uur
en duurt tot 20.25 uur. De vergadering is openbaar.

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. Open: Ma t/m vr. 08.30 - 17.00 uur.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
Bram van Hemmen: Vanmiddag even aanwezig
geweest bij het proefdraaien met het stemmen
voor visueel beperkten. Jennifer legde uit hoe
belangrijk het voor haar is en had nog zeer waardevolle tips. 👍Bijzonder is dat het voor
haar gevoel zelfstandigheid zeer belangrijk is, dat ze niet geholpen hoeft te worden. Ik
hoorde trouwens dat er ook visueel beperkten uit andere gemeenten bij ons mogen
stemmen. En er zijn er al die dat gaan doen.
Dat een kleine investering in #mooiSliedrecht, zo’n grote impact heeft. 💪👍

Instagram
Nationaal baggermuseum:IN HET ZONNETJE
| Deze week staat onze vrijwilliger Dick Kamsteeg (89) in de Merwestreek! Al 25 jaar zet
Dick zich in voor het Baggermuseum en kreeg hier onlangs een gemeentepenning voor. .
‘Ik doe het omdat ik het hartstikke leuk vind’, vertelt Dick. ‘Ik doe het vooral ook om nog
iets te doen te hebben op mijn leeftijd. Als ik eenmaal aan een maquette werk, dan ben
ik er dag en nacht mee bezig. Het is goed voor mijn bovenkamer,

Social media-berichten van de week

Rivas Zorggroep vaccineert jongeren
tegen meningokokken
Sinds 2015 is er een toename van het aantal mensen dat ziek wordt
van meningokokken W. De kans om meningokokken W op te lopen is
momenteel gelukkig klein. Om verdere toename te voorkomen, heeft
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een extra vaccinatie ingevoerd. Jongeren worden in april, mei en juni opgeroepen
om zich te laten vaccineren om een uitbraak van meningokokken W
tegen te gaan.
Meningokokkenziekte is de verzamelnaam voor ziekten die worden
veroorzaakt door een bacterie, de
meningokok. Het is een besmettelijke bacterie die zich via hoesten,
niezen en zoenen makkelijk kan
verspreiden. Deze bacterie kan
ernstige ziekten veroorzaken zoals
bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Dit zijn ernstige ziekten
waar je de rest van je leven klachten aan kunt overhouden. Je kunt
er zelfs aan overlijden.
Vaccineren
RIVM is gestart met een vaccinatie

om jongeren te beschermen tegen
de typen A, C, W en Y van meningokokken. Met deze prik kan
besmetting voorkomen worden. Je
beschermt niet alleen jezelf met
een vaccinatie. Door een grote
groep te vaccineren, komt een
ziekte minder voor en wordt iedereen beschermd tegen deze ziekte.
Voor wie?
Sliedrechtse jongeren die geboren
zijn in 2001, 2002 en in de periode
1 januari tot en met 30 april 2004
ontvangen een oproep van RIVM
om zich op woensdag

3 april tussen 13.00 en 16.00 uur te
laten vaccineren in De Lockhorst.
Jongeren die geboren zijn in de
periode 1 mei tot en met 31 december 2004 hebben zich in het najaar
van 2018 kunnen laten vaccineren.
Jongeren die geboren zijn in 2003
en 2005 worden opgeroepen om
zich op maandag 3 juni tussen
12.30 en 16.00 uur te laten inenten
in De Lockhorst. Door een grote
groep jongeren te vaccineren,
verwacht RIVM een besmetting op
grote schaal te voorkomen.
Informatie
Wilt u meer informatie of heeft u
vragen, neem dan contact op via
vaccinaties@rivas.nl of bel Rivas
Zorglijn 0900 – 8440. Meer informatie over de vaccinatie en het
vaccinatieschema zijn te vinden op
www.rivas.nl/vaccinaties.

De grote vrijwilligersactie van Nederland NLdoet was vrijdag 15 maart
2019 op verschillende locaties in Sliedrecht actief. Wethouder Ben van der
Plas (PvdA) stak de handen uit de mouwen om op ASVZ locatie Merwebolder de buitenspeelplaats aan Aak 4 zomerklaar te maken. Ook Ton Spek
en Hanny Visser deden mee aan NL Doet.

Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen ten behoeve van:
- Instellen gesloten verklaring voor vrachtverkeer op de Molendijk tussen
de Geulstraat en de A.W. de Landgraafstraat.
- Instellen van een 30 km/u limiet in de Benedenveer en het aanwijzen
van het meest noordelijke deel van de Parallelweg-oost als (brom)
fietspad.
De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op
www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Sliedrecht.
De besluiten met de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in de
hal van het Gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.
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Nieuwe wijkinrichting Staatsliedenbuurt

Buiten bezig in Sliedrecht

In de Staatsliedenbuurt wordt
hard gewerkt aan een nieuwe
wijkinrichting. Om het ontwerp te
kunnen realiseren, is het noodzakelijk om 77 bomen te kappen.
Enkele maanden geleden zijn de
eerste 26 bomen gekapt.

➊	Frans Halsstraat: herinrichten van trottoir en parkeervakken rondom
de lift bij ingang winkels (Hema/Jumbo), herstraten deel van de rijbaan.
➋	Rivierenbuurt-Noord: opknappen speelplekken volgens ontwerp, tot
begin mei.
➌	Molendijk-Baanhoek opknappen speelplek volgens ontwerp, tot begin
mei.
➍	Troelstralaan: volledig afgesloten. Dr. Kuyperstraat, Suze Groeneweglantsoen en Dr. Kuyperhof beperkt bereikbaar vanwege sloop en
nieuwbouw van de wijk.

Woensdag 13 maart jl. zijn de overige 51 bomen gekapt. De gemeente heeft, voor het verlenen van de
kapvergunning, goed gekeken
naar mogelijkheden om bomen te

behouden. Een aantal nog jonge
bomen hebben een nieuwe plek
gekregen in een andere wijk.
Uiteindelijk bleek het voor 77 bomen niet mogelijk om een andere
oplossing te vinden. Ook voor de 3
lindes in de Talmastraat bleek het
na extra onderzoek niet mogelijk
een oplossing te vinden om ze te
behouden; daarom is daar nu ook
een kapvergunning voor aangevraagd.
De gemeente heeft kapvergun-

ningen voor de bomen in de
Staatsliedenbuurt afgegeven
met de verplichting om, zodra de
wijkinrichting is afgerond, +10%
aan bomen terug te plaatsen.
De nieuwe bomen krijgen straks
een betere leefruimte dan de
huidige bomen, omdat er meer
groene ruimte komt rondom de
bomen. Als het ontwerp straks is
uitgevoerd, is de Staatsliedenbuurt
weer een fijne woonbuurt met
volop bomen en groen.

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• Repareren bestaande speelvoorzieningen
• Aanplanten van nieuwe bomen en heesters
• Snoeien bomen en heesters
•	Slepen, rollen en maaiklaar maken van gazons en speelvelden voor
het maaiseizoen.
• Vegen met veegwagen
• Voorjaarsronde zwerfvuil verwijderen uit watergangen.

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Sliedrecht Buiten

Compost actie gemeente
Sliedrecht 2019
Op zaterdag 23 maart en op
zaterdag 30 maart kunt u gratis
compost ophalen bij de gemeentewerf, zolang de voorraad strekt. Dit
kan van 09.00 tot 13.00 uur. Het
compost is los gestort, dus u zult
zelf een zak, emmer of aanhanger
mee moeten nemen. Let op! U gebruikt niet de ingang aan de Lelystraat,
maar de ingang aan de Beyerinckstraat.
Wat is compost?
Compost wordt gemaakt van ingezamelde groente, fruit of tuinafval. Door
deze grondstoffen te recyclen wordt een positieve bijdrage geleverd aan
het milieu. Compost bevat veel organische stof en verbeterd de bodemstructuur doordat er voeding en organische materiaal wordt toegevoegd.
Dank u wel!
Met het gratis uitdelen van compost bedankt de gemeente Sliedrecht
haar inwoners voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren.

In het kader van de inspraak als
bedoeld in de gemeentelijke
inspraakverordening ligt het
voorontwerp bestemmingsplan
Sliedrecht Buiten vanaf donderdag
21 maart 2019 zes weken, dus tot
en met woensdag 1 mei 2019, ter
inzage. U kunt het voorontwerp
bestemmingsplan op een drietal
manieren raadplegen:
- In het gemeentekantoor,
Industrieweg 11;
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl via
de knop ‘Plannen zoeken’ (identificatienummer: NL.IMRO.0610.
bp50RKS-0001);
- Op de website van de gemeente,
www.sliedrecht.nl, via:
https://www.sliedrecht.nl/
wonen-en-leefomgeving/ruimtelijke-plannen/ruimtelijke-plannen-in-sliedrecht/ruimtelijke-plannen-in-sliedrecht

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Sliedrecht
Buiten heeft als doel om de
ontwikkeling van het recreatief
knooppunt Sliedrecht Buiten met
een Toeristisch Opstappunt, kleinschalige recreatie, natuur en een
voetbalcomplex mogelijk te maken
in het gebied tussen de Betuweroute, de Provinciale Weg N482 en
de Kweldamweg.
Inspraak
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar
reactie op het voorontwerp bestemmingsplan geven. Uw reactie
kunt u zenden aan burgemeester
en wethouders van de gemeente
Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA
Sliedrecht. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal versturen naar
gemeente@sliedrecht.nl o.v.v.

“inspraakreactie bestemmingsplan
Sliedrecht Buiten”. Wilt u een mondelinge inspraakreactie indienen,
dan kunt u een afspraak maken
met een medewerker van de
afdeling RO&E op telefoonnummer
14 0184.

Inloopavond
Op woensdag 27 maart 2019 organiseert gemeente Sliedrecht
een inloopbijeenkomst. U bent
tussen 19:30 en 21:00 uur van
harte welkom in de voetbalkantine van V.V. Sliedrecht,
Sportlaan 7 in Sliedrecht, om
u te laten informeren over de
plannen. U kunt de stukken
inzien en vragen stellen aan de
aanwezige ambtenaren van de
gemeente.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 maart 2019

Zeeldraaier

Het bouwen van twee nieuwe woongebouwen voor ASVZ

Bouwen

9 maart 2019

Weresteijn 70

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Bouwen

11 maart 2019

Landinistraat

Het wijzigen van de vergunning – De Dirigent 36 appartementen

Bouwen

13 maart 2019

Ter hoogte van de Zeeldraaier

Het vellen van elf houtopstanden. Herbeplanting wordt toegepast

Kappen

14 maart 2019

Parallelweg 8

Het kappen van vier bomen

Kappen

14 maart 2019

Leeuweriksingel 39

Het plaatsen van een dakkapel

Bouwen
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

15 maart 2019

Valkhof

Het kappen van twee bomen. Reden: instabiele verankering/scheefstand.
Er is een herplantplicht opgelegd

Kappen

15 maart 2019

Weresteijn Noord

Het kappen van zes bomen:
- 1 haagbeuk
- 1 sierappel
- 1 linde
- 2 meelbessen
- 1 es
Reden: Ophoging verharding.
In het project worden zes bomen gekapt en acht bomen herplant.

Kappen

15 maart 2019

Paulus Potterstraat 38

Het kappen van een wilg aan de achterzijde van het perceel.
Er is een herplantplicht opgelegd

Kappen

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 opschorten 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 samenvoegen van woningen, Baanhoek 58 en 60
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 een aanbouw op dijkniveau, Baanhoek 297
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

11 maart 2019

Lijsterweg 60 & Thorbeckelaan 104

KNOTS

22 t/m 30 augustus 2019

13 maart 2019

Lepelaar 12

Het plaatsen van een bouwcontainer

21 maart t/m 4 april 2019

14 maart 2019

Populierenhof 84

Ontheffing winkelsluitingstijden

22 april, 30 mei, 10 juni en
26 december 2019

14 maart 2019

Kerkbuurt 41

Ontheffing winkelsluitingstijden

22 april, 30 mei, 10 juni en
26 december 2019

15 maart 2019

IJsbaanterrein

Gemeentedag/Opening winterwerk

7 september 2019

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

