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Zelfstandig stemmen met een
visuele beperking in Sliedrecht
Op woensdag 20 maart a.s. zijn de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en waterschappen. Sliedrecht is één van de twaalf gemeentes in
Nederland, en binnen de Drechtsteden zelfs de enige, waar mensen met
een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen. Dit gebeurt met behulp van een mal met audio-ondersteuning. Het stembureau in Sliedrecht
waar mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen is
in het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 te Sliedrecht.
Hoe werken de stemmal en de soundbox?
Het stembiljet wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd.
Via de soundbox met koptelefoon krijgt u te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij
en van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen
met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt u
door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u
het gewenste vakje rood.
Waarom zelfstandig stemmen?
Als u een visuele beperking hebt, hebt u het recht om zelfstandig, met
behoud van het stemgeheim, uw stem uit te brengen. Net als ieder ander
in Nederland. Zelfstandig kunnen stemmen is een belangrijk onderdeel
van het VN-verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft ondertekend.
Het recht om uw stem in het geheim te kunnen uitbrengen is bovendien
vastgelegd in de Kieswet.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
politie_ruitenberg: Hulpverlenen aan hen die dat behoeven 👮🏼 Tijdens boodschappen doen voor de lunch
stond er voor mij in de rij bij de kassa een oudere vrouw die moeilijk ter
been was 👵🏼 Kleine moeite om haar even te helpen spullen naar haar
auto brengen 👍
#hulpverlening #hulpverlenen #doeslief #politie #sliedrecht #mooisliedrecht #drechtsteden #police #cops #PolitieDrechtstedenBuiten
#drechtstedenbuiten #ZuidHollandZuid #PolitieRotterdam #Rotterdam
#RotterdamPolice #Dutchpolice #wijkagent #dienstbaar #supermarkt

Instagram
Gemsliedrecht:🌧🌈  #sliedrecht #mooisliedrecht
Plonie van der Hel: Zo die is geweldig zeg 👌

Social media-berichten van de week

Twitter
Tisnennyfals Sliedrecht: Nog aan het nagenieten
van gezellige en druk bezochte optreden in
Waerthove #Sliedrecht. Vrijdag 8 maart..iedereen
hartelijke dank, wij hebben er van genoten!

Inloopmiddag ‘Parkeren grote bestelbussen’ druk bezocht!
De inloopmiddag van maandagmiddag 11 maart over het parkeren
van grote bestelbussen is druk
bezocht. Vanaf 16.00 t/m 19.00 uur
waren er doorlopend bezoekers
die met hun vragen terecht konden bij projectleider Jan Dekker
en Hans Appeldooren van de
gemeente Sliedrecht. Alle op- en
aanmerkingen worden indien
mogelijk verwerkt in een voorstel
waar het college van B&W later
over besluit. Als er meer informatie

is, plaatsen we dat op de website
van de gemeente en op de gemeentepagina in De Merwestreek.
Het parkeren van grote bestelbus-

sen zorgt in Sliedrecht al enige tijd
voor discussie. Met name in de
woonwijken wordt dit als hinderlijk
ervaren. Voor de eigenaren van
de bestelbussen is het veelal geen
optie om deze buiten de wijken
te parkeren. Het gaat dan om
bestelbussen die langer zijn dan
6 meter of hoger dan 2,4 meter.
Om dit probleem op te lossen is de
gemeente van plan om bepaalde
locaties aan te wijzen waar de grote bestelbussen mogen parkeren.

Kandidaten voordragen voor 31 maart 2019!

Welke jongere verdient een lintje?

De maartse viooltjes bloeien uitbundig bij de Valkhof
Je hoort vaak dat ‘grote mensen’ een
onderscheiding van de burgemeester
of koning krijgen. Deze mensen
hebben zich bijvoorbeeld jaren
ingezet om andere mensen te helpen.
Maar ook jongeren kunnen bijzondere
prestaties leveren. Daarom hebben
we in Sliedrecht het jeugdlintje.
Voor wie is het jeugdlintje?
Sliedrechtse jongeren tussen 6 en 18
jaar komen in aanmerking voor het
jeugdlintje. Het wordt uitgereikt aan
jongeren die zich belangeloos hebben

Voordragen? Dat kan! Doe dit
via het aanmeldingsformulier op
www.sliedrecht.nl (zoek op
jeugdlintje) of stuur een e-mail
naar: m.broenink@sliedrecht.nl.
Als je de nominatie geheim wilt
houden voor de genomineerde,
geef het dan even aan.
ingezet voor onze samenleving,
gedurende langere tijd, of voor een
concrete activiteit, of een bijzondere
inzet/(sport)prestatie hebben geleverd.
Het college van B&W beslist welke
jongeren een lintje ontvangen. Er is
geen bezwaar of beroep mogelijk.
Wanneer is de uitreiking?
Rond zaterdag 1 juni 2019, de
Internationale Dag van het Kind.
De genomineerde jongeren en hun
ouders/verzorgers ontvangen daarvoor
een speciale uitnodiging.
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Buiten bezig in Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Rijkee, MJN
van der Rijt, PP
van der Veen, S

➊	Prickwaert en Weresteijn: vieren nationale boomfeestdag met groep 5
van basisschool Roald Dahl op 13 maart
➋	Buurt Rivierdijk-West: opknappen speelplekken volgens ontwerp,
tussen 11 maart en begin mei.
➌	Rivierenbuurt-Noord opknappen speelplekken volgens ontwerp,
tussen 11 maart en begin mei.
➍	Molendijk-Baanhoek opknappen speelplek volgens ontwerp,
tussen 11 maart en begin mei.
➎	Troelstralaan: volledig afgesloten. Dr. Kuyperstraat, Suze
Groeneweg-plantsoen en Dr. Kuyperhof beperkt bereikbaar vanwege
sloop en nieuwbouw van de wijk.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• Repareren bestaande speelvoorzieningen
• Aanplanten nieuwe bomen en heesters
• Snoeien bomen en heesters
• Vegen met veegwagen

03-03-1994
14-04-1990
28-01-1980

02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019

Het laatst in de basisregistratie
personen (BRP) opgenomen adres
is niet meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet
bekend.
De gemeente heeft na onderzoek
de volgende adresgegevens
opgenomen:
Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging
doorgegeven aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst, uitke-

ringsinstanties, pensioenfondsen
en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen
voor voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering,
AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent
u het niet eens met dit besluit?
Stuur dan een bezwaarschrift naar
het college van burgemeester en
wethouders. Dit doet u binnen
zes weken na de dag van deze
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
16, 3360 AA Sliedrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig
als u de volgende gegevens
vermeldt: uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar
maakt (bijvoorbeeld een kopie
van deze publicatie); de reden
waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent; de datum en uw
handtekening.

Afval? Samen halen we er uit wat erin zit!
SLIEDRECHT.AFVALINFO.NL

GFT DAAR KAN JE WAT MEE

VERPAKKINGEN
PLASTIC, BLIK ,
PLASTIC + BLIK VAN
+ DRANKENKARTONS
DRANKPAKKEN EN ZUIVELPAKKEN

In de digitale inzamelwijzer vindt u vragen zoals: Wanneer

Simpeler kan eigenlijk niet: groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Ook lege verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons

worden mijn containers geleegd? Wat zijn de openingstijden

wordt gewoon bij u thuis opgehaald in de groene container!

komen we bij u thuis ophalen! De grijze container wordt om

van het milieupark? Hoe kan ik een afspraak maken om grofvuil

In 2018 komen we van april tot en met november elke week

de week geleegd. Voor de hoogbouw en in het Havenkwartier

op te laten halen? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbak? Welk

deze container legen. In de andere maanden om de week.

staan er herkenbare verzamelcontainers. De speciale zakken

goed doel komt wanneer aan huis textiel inzamelen?

zijn gratis verkrijgbaar bij de kringloopwinkel, de meeste
Weten wanneer we een van uw containers ophalen?

Kijk snel op: sliedrecht.afvalinfo.nl. Geen internet? Laat

Raadpleeg of download nu uw persoonlijke inzamelwijzer

iemand anders of de gemeente uw inzamelwijzer afdrukken.

via sliedrecht.afvalinfo.nl.

supermarkten, het gemeentekantoor en het milieupark.

LANGER PLEZIER VAN KARTON EN PAPIER
GLAS IN HET BAKKIE

Samen met kerken en verenigingen halen we graag uw oud
papier en karton aan huis op! Kijk op sliedrecht.afvalinfo.nl
wanneer we uw blauwe container komen legen!

Van elke kilo glas uit de glasbak wordt weer een kilo
nieuw glas gemaakt. Omspoelen is niet meer nodig
en het deksel of de dop op de pot of fles mag

Zuivelpakken, drinkpakken en sappakken

blijven zitten omdat de recycling verbeterd is.

hebben een plastic laagje en gaan bij het plastic
en blik en dus niet bij het oud papier/karton!

Sliedrecht.afvalinfo.nl

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

4 maart 2019

Nachtegaallaan 32

Het realiseren van een aanbouw naast de woning en een serre

Bouwen

5 maart 2019

A.W. de Landgraafstraat 49

Het plaatsen van een carport naast een gemeentelijk monument

Bouwen

8 maart 2019

Rivierdijk 386

Het verwijderen van een raamkozijn en het aanpassen van de gevel

Bouwen

8 maart 2019

Rivierdijk 502

Het uitbreiden van de bestaande kelder

Bouwen

8 maart 2019

Rivierdijk 502

Het kappen van een boom op het achtererf

Kappen
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 maart 2019

Rondo 139

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Bouwen

8 maart 2019

Merwestraat 21

Het plaatsen van een extra deur in de zijgevel

Bouwen

8 maart 2019

Rivierdijk 58

Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning

Bouwen

8 maart 2019

Kleindiepstraat 9

Het kappen van een conifeer. Er is een herplantplicht opgelegd

Kappen

8 maart 2019

Populierenhof 83

Het plaatsen van een prijzenzuil

Bouwen

8 maart 2019

Rijshoutstraat 16

Het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel

Bouwen

Geweigerde omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
8 maart 2019

Schaperstraat 22

Het kappen van een boom

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:
- De bouw van vier garageboxen, Middenveer 102a
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 verhogen van de bestaande woning, Rivierdijk 114
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

6 maart 2019

Krommestoep 1

Het organiseren van een sponsorloop ten behoeve van OBS Henri Dunant

12 april 2019

6 maart 2019

Diverse locaties te Sliedrecht

Het houden van een collecte voor OBS Henri Dunant

1 t/m 9 april 2019

7 maart 2019

Stationsweg 4

Het organiseren van Nederlands kampioenschap knikkeren & open dag S.O.J.S.

1 mei 2019

8 maart 2019

Valkhof

Rommelmarkt

11 mei 2019

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 maart 2019

Parkeerterrein de Lockhorst

Circus Barani

18 t/m 22 april

7 maart 2019

Stationsweg 4

Elektra's Tuinfeest

22 juni 2019

11 maart 2019

Stationsweg
(noordelijke rotonde)

Spandoek ZOA

24 t/m 30 maart 2019

11 maart 2019

Benedenveer 3

Kofferbakverkoop

22 juni 2019

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

7 maart 2019

Stationsweg 4

Drank en horeca ontheffing

22 juni 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
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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

