Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 27 juli 2016
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Activiteit

15 juli 2016

Thorbeckelaan 71 en verder

Het kappen van 10 bomen

Kappen

15 juli 2016

Rivierdijk 20a

Het plaatsen van transparante, wegschuifbare

		

balkonbeglazing aan de binnenzijde van het

		

bestaande hekwerk

Bouwen

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

22 juli 2016

Kerkbuurt 200

Het vernieuwen van de luchtbehandelingskast

		

en koelmachine op het dak van het pand

Datum activiteit
Bouwen;

			

In strijd met

			

bestemmingsplan

22 juli 2016

Rivierdijk 707A

		

Het wijzigen van het gebruik van de begane
grond en souterrain in een woning

			
22 juli 2016

Scheldelaan 3

van het zorgcentrum Overslydrecht

22 juli 2016

Het oprichten van een woonzorggebouw

		

bestemmingsplan

Het intern verbouwen en wijzigen van de gevel

		
Spinnershoek 11 en 12

In strijd met

en het kappen van 9 bomen

Bouwen
Bouwen;

			

Kappen

22 juli 2016

Kappen

Molendijk 93a

Het kappen van 3 bomen

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 23 juli 2016 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.
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 in- en uitrit voor 5 parkeerplaatsen, Rembrandtlaan.
- het vergroten van de woning aan de achterzijde, Baanhoek 407.

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Activiteit

19 juli 2016

Het organiseren van een buurtbarbecue

10 september 2016

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184
Acceptatie melding
het organiseren van een buurtbarbecue op 19 augustus 2016 op de parkeerplaats ter hoogte van de Weresteijn.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Onkruid verwijderen op verharding

BEKENDMAKING

Onkruid op verharding wordt verwijderd met de borstel- en veegmachine. Sinds 1983 maakte de gemeente nauwelijks gebruik van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Inmiddels is toepassing
van deze middelen voor het bestrijden van onkruid op verharding
zelfs helemaal verboden. Voor het bestrijden van onkruid op de
locaties waar de borstelmachine niet kan komen, zoals de begraafplaats, verhoogde verkeersgeleiders enzovoorts, zet de gemeente
handmachines in die werken op hete lucht.

Het college van Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt
bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:

In Baanhoek West is waterpasserende bestrating toegepast met
split in de grote voegen. Dit type verharding vraagt om specifiek onderhoud. Een aannemer zet hier een methode in die goed past bij
dit type verharding, namelijk met heet water. Bewoners in Baanhoek
West hebben afgelopen vrijdag een flyer ontvangen. De Christelijke
Gereformeerde Kerk Eben Haëzer verwijderd opnieuw handmatig
het onkruid op verhardingen in de Buitenuitbreiding Oost en de
Kerkbuurt Oost.

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.
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage in de
hal van het Gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan een onkruidvrije leefomgeving door een paar keer per jaar het onkruid voor uw woning te
verwijderen. Een leefbare buurt maken we immers samen!

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

Algemene Plaatselijke Verordening

Park tussen de A15 en de Havikstraat

Colofon

Het instellen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
aan de Reigerlaan.
De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op
www.officielebekendmakingen.nl.

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

Update PFOA/Chemours
De afgelopen weken is het bedrijf Chemours uit Dordrecht weer
regelmatig in het nieuws geweest. We geven hiervan graag
een update. U vindt hier de reactie van de gemeente Sliedrecht
op het Volkskrant-artikel over GenX en een samenvatting van
de brief die de gemeente Sliedrecht op 5 juli aan de provincie
Zuid-Holland stuurde over de lijst met zeer zorgwekkende stoffen.
Reactie op artikel in De Volkskrant over GenX
Op woensdag 20 juli verscheen in De Volkskrant een artikel over
de mogelijke gevaren van de uitstoot van GenX door Chemours in
Dordrecht.
GenX is de vervanger van de stof PFOA bij de productie van
Teflon. PFOA mag sinds 2012 niet meer worden gebruikt en staat
op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen. GenX mag wel worden
gebruikt, maar er zijn vragen over het effect van deze stof op
de gezondheid. De gemeente Sliedrecht en andere betrokken
instanties willen een situatie zoals die zich nu voordoet met PFOA
in de toekomst voorkomen. We willen niet dat we over een aantal
jaren in dezelfde situatie zitten met een andere stof. Het gaat ons
om de gezondheid van onze inwoners en mensen die in onze
gemeente werken.
Om die reden heeft de gemeente Sliedrecht mede namens
Dordrecht en Papendrecht op 5 juli – dus eerder dan het Volkskrant-artikel – een aantal vragen aan de provincie Zuid-Holland
gesteld over de stof GenX. Zo geeft Chemours aan dat ondanks
nadelige effecten van GenX in dierstudies, deze effecten niet
door te trekken zijn naar mensen. We willen van de provincie
weten of zij hier zelf, bijvoorbeeld door navraag bij het RIVM,
onderzoek naar hebben gedaan. Ook willen we inzicht hebben in
meetresultaten van de uitstoot van GenX sinds 2013. De provincie
heeft aangegeven naar aanleiding van deze en andere vragen
met ons in gesprek te willen. Op 25 juli heeft de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, namens de provincie Zuid-Holland, een formele
reactie aan Chemours gevraagd naar aanleiding van de berichtgeving in De Volkskrant.
Overigens staat in het artikel in de Volkskrant ten onrechte dat de
afgegeven vergunning vertrouwelijk is. Deze was en is voor iedereen in te zien op de website van de Omgevingsdienst ZHZ.
De discussie rond GenX is dus zeker niet nieuw voor ons. We
blijven kritisch en alert. Dit geldt niet alleen voor GenX, maar ook
voor andere mogelijke schadelijke stoffen die Chemours uitstoot.

Plaatsing digitale reclame-/
informatieborden
Op vrijdag 1 augustus worden op vier locaties
bij de entrees van Sliedrecht digitale reclame-/
informatieborden geplaatst. De locaties waar de
borden komen, zijn de stopplaats Ouwverture
(ter hoogte van de kerk), de stopplaats Parallelweg (ter hoogte van het bedrijf Berg&Berg), de
stopplaats Sportlaan (ter hoogte van Trapezium)
en de Rivierdijk. In tegenstelling tot eerder
gemaakte afspraken wordt de locatie Parallelweg na de bouwvakvakantie door Stedin aangesloten.

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

‘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:
Langer plezier van karton en papier!
Van oud papier en karton wordt bijvoorbeeld krantenpapier, golfkarton, toiletpapier en papieren zakdoekjes gemaakt. Oud papier
en karton mag in de blauwe container aan huis. Deze containers
worden samen met vrijwilligers van kerken en verenigingen elke
maand geleegd. De kerken en verenigingen krijgen voor de
inzameling een vergoeding.
Bij de hoogbouw is meestal een (ondergrondse) verzamelcontainer aanwezig.

Bijplaatsing grofvuil
Plaatsing van grofvuil bij de ondergrondse of bovengrondse
verzamelcontainer is zonder afspraak niet toegestaan! Een boete
bedraagt circa 97 euro. Meubels, planken, koelkasten en ander
grofvuil kunt u wegbrengen naar het milieupark waar het verder
gescheiden kan worden. Handig om te weten: voor het vervoer van
grof vuil naar het milieupark kan voor maximaal twee uur gratis een
aanhanger geleend worden.

Vragen over provincie over lijst zeer zorgwekkende stoffen
Op donderdag 19 mei ontving het college van burgemeester en
wethouders een brief van de provincie Zuid-Holland. Daarbij zat
een lijst met zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ die op dit
moment door Chemours worden uitgestoten. Het college heeft in
oktober 2015 al om deze lijst gevraagd. Inmiddels heeft het college advies van experts ingewonnen en is op dinsdag 5 juli een
brief verstuurd aan de provincie met een aantal vragen.

Een bezoek aan het milieupark kost u niets én u draagt ook nog
een steentje bij aan het milieu. 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 burgers uit Sliedrecht dus vergeet uw legitimatie niet.
Wij rekenen op uw medewerking om samen te zorgen voor minder
afval, meer hergebruik van afval en een schone omgeving.

De lijst heeft lang op zich laten wachten. Wij constateren dat:
1.het overzicht met betrekking tot CO en benzeen incorrect is
voor het jaar 2010;
2.er informatie ontbreekt over (verdacht) kankerverwekkende
stoffen zoals dichloormethaan;
3.de gegeven informatie nieuwe vragen oproept, bijvoorbeeld
over de overschrijding van de normen voor perfluorisobuteen in
2006 en 2007 en meetresultaten en classificatie van GenX, als
vervanger van PFOA (C8).

Wegwerkzaamheden T-splitsing
Baanhoek-Deltalaan

Bovenstaande drie punten vormen de basis van de brief aan de
provincie. Daarnaast vragen we om zo snel mogelijk een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de uitstoot van zeer
zorgwekkende stoffen door Chemours terug te dringen. Dit onderzoek moet volgens de huidige vergunning nog dit jaar afgerond
zijn. De provincie heeft aangegeven naar aanleiding van deze
brief met de gemeente Sliedrecht in gesprek te willen.

Als gevolg van deze werkzaamheden is vanaf 22 augustus geen
doorgaand verkeer mogelijk over de Baanhoek nabij de aansluiting
met de Deltalaan. De werkzaamheden zullen ca. acht
tot tien weken duren. Middels
bebording op diverse plaatsen
in de gemeente wordt u
hierop gewezen en zullen er
omleidingsroutes worden aangegeven. Voor fietsers, voetgangers en overig langzaam
verkeer worden loopschotten
neergelegd.

Op 22 augustus 2016 wordt gestart met de reconstructie van de
T-splitsing Baanhoek-Deltalaan in Sliedrecht. De T-splitsing wordt
omgebouwd tot een kruispunt met vier aansluitingen. Het bedrijventerrein ‘t Plaatje wordt, vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden,
nu dus ook ontsloten.

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

