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Wethouder Visser overhandigt cheque aan Henri Dunantschool
Wethouder Hanny Visser van Onderwijs heeft donderdag 20 december een cheque van 500 euro overhandigd aan de Henri Dunantschool in Sliedrecht. De school krijgt de prijs vanwege de meest creatieve bijdrage
tijdens de provinciale Schoolbrengdag.
De SCHOOL op SEEF provinciale
Schoolbrengdag vond plaats op
20 september. Alle ouders en leerlingen van de Henri Dunantschool
werden opgeroepen om lopend of
op de fiets naar school te komen.
Dat is niet alleen goed voor een
rustigere en veilige schoolomgeving, maar ook voor het
milieu. Bovendien deden
leerlingen zo noodzakelijke
ervaring op in het verkeer.

De jury heeft gekozen voor de
Henri Dunantschool vanwege de
aanpak voor een totale verkeersdag op 20 september met alle
leerlingen van groep 1 tot en met
8. Opvallende activiteiten waren
het blotevoetenpad, de verkeersbordenspeurtocht, schoolroutes in
het buitenland en de fietskeuring.
Verkeerseducatie
SCHOOL op SEEF
(www.schoolopseef.nl) is het

provinciale en regionale praktische
verkeerseducatieprogramma
waaraan de gemeente Sliedrecht
meedoet en waarbij iedereen
een steentje kan bijdragen aan
een verkeersveilige regio. Het
programma is ontwikkeld door het
Regionaal Ondersteuningsbureau
Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland in samenwerking met de regio Drechtsteden en de gemeente
Sliedrecht.

#trotsopSliedrecht
De fototentoonstelling is tot
31 januari 2019 te bewonderen in
de hal van het gemeentekantoor.

Kansrijk Sliedrecht krijgt vervolg
Kansrijk Sliedrecht biedt inwoners
van Sliedrecht de mogelijkheid
om een MBO niveau 1 opleiding te
volgen. In februari 2018 is gestart
met de pilot Kansrijk Sliedrecht.
Het proefjaar loopt op zijn eind
en de voortgang is geëvalueerd.
Het proefjaar was een succes
en Kansrijk Sliedrecht krijgt een
vervolg. In april start het nieuwe
schooljaar. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden voor een
intakegesprek.
Kansrijk Sliedrecht
Wanneer je geen diploma hebt is
het lastig om een (vaste) baan te
vinden. Kansrijk Sliedrecht biedt
een MBO niveau 1 opleiding aan,
om inwoners van Sliedrecht een
betere kans op de arbeidsmarkt

te geven. De deelnemers van het
eerste jaar hebben allemaal zicht
op een baan of een vervolgopleiding.
Vanwege het succes van dit eerste
jaar is door gemeente Sliedrecht
en het DaVinci College besloten
om Kansrijk Sliedrecht een vervolg
te geven. In april 2019 start een
nieuwe groep van maximaal 15
deelnemers. De deelnemers krijgen gezamenlijk les op het
Griendencollege. Het lesmateriaal
en collegegeld betaalt de
gemeente.
Randvoorwaarden
Om deel te mogen nemen moet
je voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Je woont in Sliedrecht
• Je hebt geen diploma
• Je bent in het bezit van een
stageplaats, minimaal 16 uur per
week
• Je bent 18 jaar of ouder
Een stageplaats kun je zelf zoeken
bij een bedrijf dat aansluit bij de
opleiding die je wilt volgen. Bijvoorbeeld in de zorg of techniek.
Naast je baan en/of stage ga je
één dag in de week naar school.
Tijdens je werk word je begeleid
door een erkende praktijkopleider.
Meer informatie
Nieuwsgierig geworden? In
februari staat er een informatieavond op de planning. Voor vragen kunt u contact opnemen met

Jeroen Loeve van de gemeente
Sliedrecht, j.loeve@sliedrecht.nl of
bellen naar 0184-495913.

Meer informatie hierover volgt in
januari. Op www.davinci.nl staat
het overzicht met opleidingen.
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Sliedrecht wijst gebied aan voor
carbidschieten

Ca. 170 parkeerplaatsen Noord-Oost Kwadrant
opgeleverd

Carbidschieten is de laatste jaren in populariteit toegenomen. Om die
Hollandse traditie ook in Sliedrecht veilig te laten plaatsvinden, heeft
de gemeente één gebied aangewezen waar carbidschieten is toegestaan.

Op woensdag 19 december zijn de
parkeerplaatsen langs het NoordOost Kwadrant opgeleverd. In
totaal zijn er ca. 170 parkeerplaatsen gerealiseerd. Omdat er enkele
parkeervakken zijn vervangen
betekend dit een uitbreiding van
ca. 150 parkeerplaatsen. Al lange
tijd kampen de bedrijven met een
hoge parkeerdruk. Gemeente
Sliedrecht heeft de parkeerplaatsen gerealiseerd om tegemoet
te komen aan de vraag van de
bedrijven om de parkeerdruk te
verminderen.

Op maandag 31 december kunnen
mensen die willen carbidschieten
van 12.30 tot 17.00 uur terecht
op het parkeerterrein achter De
Lockhorst. De gemeente laat het
gebied afzetten met hekken.
Er zijn toezichthouders aanwezig
om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt. Om persoonlijk letsel
en eventuele schade te voorkomen is het niet toegestaan om met
melkbusdeksels te schieten.
Burgemeester Bram van Hemmen
wil met de maatregelen twee
dingen bereiken: “Carbidschieten
is een mooie Hollandse traditie.
Met deze maatregel zorgen we
ervoor dat carbidschieten ook in

Sliedrecht op een veilige manier
kan plaatsvinden. Door het op één
plek toe te staan voorkomen we
ook eventuele schade en beperken we de overlast in de rest van
het dorp.”
De gemeente, politie en brandweer spannen zich gezamenlijk
in om de jaarwisseling zo ordelijk
mogelijk te laten verlopen en
gevoelens van onveiligheid zoveel
mogelijk te beperken.

Parkeren langs de rijbaan niet
langer toegestaan
Door de hoge parkeerdruk zag
de gemeente parkeren langs de
rijbaan door de vingers. Met de
komst van de parkeerplaatsen
wordt het parkeerverbod weer
gehandhaafd. De komende weken
geldt een overgangsperiode, waar-

Openingstijden Milieupark en ophalen
containers tijdens de feestdagen
De openingstijden van het milieupark zijn iets aangepast. Wij zijn op maandag 31 december tot 15.00 uur
geopend.
Inzameling huishoudelijk afval
• De inzameling van woensdag 26 december verplaatst naar donderdag 27 december
• De inzameling van dinsdag 1 januari verplaatst naar woensdag 2 januari
De overige inzameldata blijven gelijk.

in foutparkeerders een
waarschuwing krijgen. Vanaf
februari worden bekeuringen
uitgeschreven. De gemeente

plaatst in januari gele borden om
bezoekers op het parkeerverbod
te wijzen.

Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt
bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:
- Herstellen parkeerverbod noordzijde Trapezium.
De officiële bekendmaking is 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.
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage in de hal van
het Gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

19 december 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het kappen van 7 bomen

Kappen

Prickwaert 166, voorzijde woning
Populierenhof 15, voorzijde woning
Dr.W. Dreespark
Burg. Feitsmapark
Parkzone, thv flat Valkhof
Locksweer 19, zijkant woning
Rivierdijk 589, zijkant woning

Reden kap:
- Matige tot slechte conditie
- één boom is dood

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.

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
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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

