Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 24 augustus 2016
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Activiteit

15 augustus 2016

Weresteijn 77

Plaatsen dakkapel op voordakvlak

bouw

18 augustus 2016

Roerdompstraat 60

Kappen boom

kap

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

19 augustus 2016

Molendijk 95 en 97

Vernieuwen voorgevel

bouw

19 augustus 2016

Touwbaan 4

Aanpassen keuken en verbouwen van magazijn tot distributiecentrum

bouw

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 20 augustus 2016 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Datum activiteit

18 augustus 2016

Winterfair Out of the door

25 november 2016

Hugo de Grootstraat eo

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

Omgevingsvergunning
Ontwerpbesluit ter inzage omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure
Het uitbreiden van de ligboxenstal aan de Kweldamweg 36 te Sliedrecht, met de volgende activiteiten:
1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo)
2. het veranderen of veranderen van de werking of het in werking
hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder
e Wabo)

Inloopavond herinrichting
Stationsgebied/afsluiting

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke 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 team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Informatie
Voor meer informatie over bovengenoemd ontwerpbesluit kunt
u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving, telefoon (0184) 495 955.

Heeft u hulp nodig bij vragen over
wet- en regelgeving?
Dan kunt u terecht bij de Sociaal Juridische Diensten van
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. De vragen kunnen betrekking hebben op diverse zaken, zoals uitkeringen, sociale
voorzieningen, toeslagen, familie- en arbeidsrecht. De
dienstverlening is kosteloos.
Elke dinsdagmorgen en donderdagmorgen is er een spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kan er
elke werkdag tijdens kantooruren gebeld worden met (0184)
416 729.

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

Onderdeel van het besluit vormt:
1. het uitbreiden van de ligboxenstal
2. het oprichten van een inrichting
3. verklaring van geen bedenkingen Natuurbeschermingswet
Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt met bijgevoegde documenten
vanaf 25 augustus 2016 tot 6 oktober 2016 op werkdagen in het
gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht ter inzage.

Colofon

De herinrichting van het stationsgebied Sliedrecht is al een aantal
weken in volle gang. Er heeft al een bodemsanering plaatsgevonden en de uitbreiding van de parkeerterreinen is gerealiseerd.
Omdat er de komende periode sprake zal zijn van enige overlast,
wordt voor omwonenden, verkeersdeelnemers en andere belangstellenden een inloopavond georganiseerd over de afsluitingen
en omleidingen. Deze inloopavond, georganiseerd door MerwedeLingelijn Beheer BV, vindt plaats op dinsdag 30 augustus in
het CJMV-gebouw aan de Stationsweg 29 in Sliedrecht. Aanvang
19.30 uur, einde 21.00 uur.
Tijdens de inloopavond wordt uitgebreid stilgestaan bij de diverse
fases van het project. In de eerste fase van het project zijn inmiddels 47 extra autoparkeerplaatsen gerealiseerd, inclusief één invalideparkeerplaats. In de tweede fase worden op de bestaande terreinen nieuwe parkeerplaatsen en fietsenstallingen aangelegd. Dat
gaat om 45 parkeerplaatsen, inclusief twee invalideparkeerplaatsen.
Daarna wordt nieuw asfalt in het hele stationsgebied aangebracht
(fase 3). In de afsluitende fase wordt het stationsplein vernieuwd.
Afsluiting van 19 september
Met name in fase 3 krijgen verkeersdeelnemers te maken met
overlast, omdat dan het Stationsplein volledig wordt afgesloten.
Vanaf maandag 19 september a.s. zal het Stationsplein voor de duur
van drie weken worden afgesloten. Via omleidingsroutes is de bereikbaarheid van het station een belangrijk aandachtspunt. Er wordt
veel aandacht besteed aan de borden en er zijn verkeershandhavers ter plekke. Tijdens de inloopavond wordt de omleidingsroute
door middel van een video in beeld gebracht.
Ondernemers
Voor de betrokken bedrijven in het rond het stationsgebied wordt
een afzonderlijk inloopmoment georganiseerd. Dat vindt ook plaats
in het CJMV-gebouw, op dinsdag 30 augustus tussen 12.00 en
14.00 uur.

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

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Nieuwe ronde in Sliedrecht
Vanaf 25 augustus kunnen vrouwen uit Sliedrecht die zijn geboren
in de jaren 1941 t/m 1966 weer meedoen aan het tweejaarlijkse
bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in
het borstonderzoekscentrum bij de haven aan de Havenstraat in
Sliedrecht. Tot en met oktober worden ongeveer 3.600 vrouwen uit
Sliedrecht per brief uitgenodigd om borstfoto’s te laten maken in het
onderzoekscentrum.

Illegaal asbest gestort
In de middag van 19 augustus is er bij de gemeente een melding
binnengekomen van een buurtbewoner over asbest in en bij een
ondergrondse container aan de Nachtegaallaan/Kievitlaan.
Er is geconstateerd dat er asbest verdacht materiaal, vrijgekomen
bij het afbreken van een schuurtje, aanwezig was. Er is direct uit
voorzorg een afzetting geplaatst en er heeft onderzoek plaatsgevonden. Zaterdagochtend vroeg is het asbest verwijderd en het
afval uit de container wordt op woensdag 24 augustus afgevoerd.
Een deskundig medewerker van de gemeente is vrijdag tussen
circa 17.30 en 21.15 uur en zaterdag tussen circa 8.00 en 10.15 uur ter
plaatse aanwezig geweest om vragen te beantwoorden.
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Charles van der Steene, bereikbaar via (0184) 495 957.

Verandering telefonische bereikbaarheid Sociale Dienst Drechtsteden
De telefonische bereikbaarheid van de Sociale Dienst Drechtsteden is per 1 juli 2016 gewijzigd. De Sociale Dienst is telefonisch
bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur,
telefoon (078) 770 8910. Heeft u een vraag aan de Sociale Dienst?
Dan kunt u ook het contactformulier gebruiken op www.socialedienstdrechtsteden.nl.
U krijgt uiterlijk de volgende werkdag een reactie. Mensen die niet
beschikken over e-mail of internet, kunnen hun vraag gewoon blijven stellen via de telefoon (078) 770 8910. U kunt ook langs komen
bij de Sociale Dienst aan de Spuiboulevard 298 in Dordrecht. De
informatiebalie is op werkdagen open van 8.30 tot 12.30 uur voor
vragen zonder afspraak. Bezoekers kunnen van 8.30 tot 16.30
uur gebruik maken van de computers bij de Sociale Dienst. Voor
ondersteuning bij digitale aanvragen en gebruik van mijnSDD kunt u
terecht bij medewerkers van de klantenservice.
Wmo-loket in Sliedrecht
Voor vragen over zorg en ondersteuning kunnen inwoners van
Sliedrecht altijd terecht bij het Wmo-loket in het gemeentekantoor,
Industrieweg 11 in Sliedrecht. Telefoon: (0184) 495 835 of via mail:
infoWmo@sliedrecht.nl. Openingstijden: werkdagen van 09.00 15.00 uur

Hulp bij Thuisadministratie
E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

Bent u de grip op uw
financiën
Website kwijt?
Dan
kunt u terecht bij Hulp
www.sliedrecht.nl
bij Thuisadministratie van
de Twitter
Stichting Welzijnswerk
@sliedrechtgem
Sliedrecht. Hulp bij Thuisadministratie
biedt ondersteuning
Facebook
op facebook.com/
maat wanneer iemand
de gemeentesliedrecht
grip op de financiën kwijt
is, niet kan rondkomen, of
wanneer de administratie niet
op orde is. De ondersteuning
wordt thuis geboden door een
geschoolde vrijwilliger. De
dienstverlening is kosteloos.
Voor het maken van een
afspraak voor een intakegesprek kan tijdens kantooruren
gebeld worden met
(0184) 416 729.

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

