Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 13 april 2016

Bezoekadres
en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

4 april 2016

Rivierdijk 437

Het kappen van 2 bomen

Kappen

6 april 2016

Baanhoek West

Het oprichten van 43 woningen

Bouwen

7 april 2016

Rivierdijk 446

Het vervangen en verbreden van de bestaande dakkapellen

Bouwen

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Datum activiteit

29 maart 2016

Diverse straten met startpunt

Het organiseren

31 mei 2016

sporthal de Stoep

van een avondvierdaagse

t/m 3 juni 2016

Lijsterweg 60 en Thorbeckelaan 104

Het organiseren van een activiteitenweek Knots

11 augustus 2016

1 april 2016

			

t/m 19 augustus 2016

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

4 april 2016

Stationsweg 4

Het organiseren van activiteiten rondom Koningsdag

27 april 2016

5 april 2016

Stationsweg 3

Het organiseren van activiteiten rondom Koningsdag op de vlonder

27 april 2016

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184
Besluit buiten behandeling laten aanvraag ventvergunning
Voor onderstaand plan is de aanvraag buiten behandeling gelaten:
- Het verkrijgen van een ventvergunning aangevraagd door The Sales Unit B.V.
Verleende ontheffing voor verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken
- Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken ter locatie van het Dr. Langeveldplein te Sliedrecht op 5 mei 2016.
Verleende gewijzigde exploitatievergunning
- Het uitoefenen van een terras bij een ijssalon aan het Burgemeester Winklerplein 33.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Evenementen en activiteiten
aanmelden op www.sliedrecht.nl
Via de website van de gemeente Sliedrecht kunnen evenementen
en activiteiten worden aangemeld voor de evenementenkalender.
De evenementenkalender is te vinden op www.sliedrecht.nl/
sliedrecht/evenementenkalender. Na het akkoord van de Internetredactie worden uw evenementen en activiteiten geplaatst op de
website van de gemeente Sliedrecht.

Benoemingen
Op 23 maart 2016 heeft het college besloten de volgende personen
te benoemen tot afdelingsmanager, een ieder voor zover het betreft
als omschreven in de sturingsrichtlijnen:
1. de heer S.G.A.F. Karnebeek
2. de heer A. van den Boogaart
3. de heer E.J. van Genderen
Het besluit treeft in werking, de dag na publicatie met terugwerkende kracht tot 1 maart 2016.

Sociaal Team Sliedrecht
Bij vragen, informatie of advies over maatschappelijke ondersteuning of Wmo-voorzieningen, kunt u terecht bij het Sociaal
Team Sliedrecht, te bereiken via onderstaande contactgegevens.
Wmo-loket (gemeentekantoor)
Industrieweg 11
3361 HJ SLIEDRECHT
(0184) 495 835
infoWmo@sliedrecht.nl
Openingstijden: werkdagen van 09:00 - 15:00
www.welzijnswerksliedrecht.nl

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

Beleidsregels Participatiebonus
Drechtsteden 2016
Het Drechtstedenbestuur heeft op 7 april 2016 besloten tot de inzet
van een bonus voor mensen die vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden onbetaalde activiteiten verrichten ten behoeve van sociale
participatie. Deze bonus biedt een extra impuls aan participeren en
is in die zin een stimuleringsbonus.
De doelgroep, voorwaarden en hoogte van de participatiebonus
zijn vastgelegd in de beleidsregels Participatiebonus Drechtsteden
2016.
Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking
naar 1 januari 2016.
Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Colofon

Pas op voor teken!
Het is en zal ook dit jaar weer oppassen
geblazen zijn in onze Nederlandse natuur.
In het groen om ons heen (bos, duin, heide, park en óók de eigen
tuin) lopen wij tot november risico’s. Veroorzaakt door teken! Omdat
de teek maar 1,5 tot 2 mm groot is, valt zijn kleine formaat mens en
dier vrijwel niet op.
Wat kunt u doen?
Bedek zoveel mogelijk de huid (ook van het hoofd) bij een bezoek
aan de bossen, parken, duinen en op de heide. Teken komen uitsluitend bij mensen en dieren in actie als ze deze signaleren. Honden nemen teken mee als ze tegen takken schuren of door hoog
gras lopen. Controleer uzelf en uw huisdier altijd na terugkomst uit
de natuur. Doe dat vooral bij kleine kinderen. De kans op Lyme-ziekte, oftewel Lyme-borreliose, blijft voor een mens en dier minimaal
als een teek binnen 20 uur op de juiste manier wordt verwijderd en
het wondje ontsmet wordt met 70% alcohol.
Meer informatie 		
Bij de Stichting Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties in
de Gezondheidszorg (SAAG) kunt u een folder bestellen met diverse informatie over teken en het verwijderen van teken. Website:
www.saag.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

