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Komt u ook?
Alle inwoners welkom bij de afscheidsreceptie Hans Tanis
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht nodigt u uit op donderdag
21 februari van 16.00 tot 18.30 uur in zalencentrum De Lockhorst, Sportlaan 1 te Sliedrecht voor de
afscheidsreceptie van oud-wethouder Hans Tanis.
Graag aanmelden per e-mail: bestuurssecretariaat@sliedrecht.nl t.a.v. Diana Jagesar of via telefoon
(0184) 495 817.

Scan tegen misbruik
Aan de balies in de Gemeentewinkel werken
wij met een documentscanner en
gezichtsvergelijking. Ons doel hierbij is om
identiteitsfraude, identiteitsdiefstal en look-alike fraude te voorkomen.
Met speciale apparatuur kunnen wij (nog) beter
misbruik van persoonsgegevens opsporen. Uw
document lezen wij binnen een paar seconden
uit en controleren dit op echtheid. Wij gebruiken
deze apparatuur onder andere voor paspoort en
identiteitskaarten en rijbewijzen. Het land waaruit
het document komt is daarbij niet belangrijk. Onze
apparatuur leest documenten uit alle landen.

#mooisliedrecht
#grootindoen

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Twitter
Sliedrecht Sport: Bekerkampioen 2019.
sliedrechtsport.nl/bekerkampioen-2019/ …
#Sliedrecht #sliedrechtsport

Twitter
De aanleg van een natuurlijke oever aan de Leeuweriksingel is in volle gang. De mensen van de buitendienst
werken hard om Sliedrecht nog mooier te maken
#mooisliedrecht

Social media-berichten van de week

Maatregelen tegen twee
gevaarlijke bomen
Twee grote poplieren tussen de Havikflat en de Valkhofflat zijn afgelopen week plotseling scheefgezakt en dreigen om te vallen. Daarom
neemt de gemeente maatregelen.
Deze week zaagt de buitendienst van de gemeente een paar grote
zijtakken van de bomen af. De gemeente laat de bomen zo snel mogelijk
kappen, maar eerst is daarvoor nog een kapvergunning nodig. Volgende
winter komen er nieuwe bomen terug voor de twee gekapte populieren.
De twee bomen zijn waarschijnlijk scheefgezakt omdat de wortels zijn
gaan rotten door de hoge grondwaterstand.

Instagram
gemsliedrecht: Heb jij je foto al ingestuurd voor
de fotowedstrijd #trotsopsliedrecht? Mail je foto
uiterlijk 21 februari naar communicatie@sliedrecht.nl
#sliedrecht #fotowedstrijd (foto: Evi Mijnster)

Alzheimercafé
Het laatste afscheid goed voorbereid
Alzheimer Nederland afdeling
Sliedrecht biedt op maandagavond 4 maart weer een Alzheimercafé.
Het laatste afscheid is onvermijdelijk. Maar het kan ook een moment
van troost worden. Pamela van
der Kruk, directeur van Stichting
Welzijnswerk Sliedrecht zal tijdens
deze avond, samen met Jan Vink,
uitvaartbegeleider, hier meer over
vertellen. Een goede voorbereiding, met elkaar, is hierbij de
leidraad. En er is tegenwoordig zo
veel meer mogelijk dan u denkt.
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor mensen met
dementie, hun familieleden en
vrienden, maar ook voor vrijwilligers, professionals en andere
belangstellenden.
Het Alzheimercafé heeft elke
eerste maandag van de maand
een ander thema met als doel
een ieder te informeren over (de
vormen van) dementie, de gevolgen ervan voor patiënt en diens
naaste, het omgaan met de ziekte
en praktische handreikingen. Er
is altijd voldoende gelegenheid
om met lotgenoten en beroepskrachten in contact te komen en

ervaringen uit te wisselen. Ook zijn
er informatiemateriaal en boeken
gratis te lenen.
De avond start om 19.30 uur
(inloop vanaf 19.15 uur) en vindt
plaats in Grand café de Biesbosch,

Kerkbuurt 200 in Sliedrecht. Voor
meer informatie kunt u bellen met
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht,
telefoonnummer (0184) 420 539
of mailen naar mantelzorg@
welzijnswerksliedrecht.nl.
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Stinkende bomen vervangen na actie straat
Bewoners van de Stobbe hebben
met succes actie gevoerd om
zeven bomen in hun straat te
laten kappen. Het gaat om Ginkobomen die twintig jaar geleden
zijn geplant. De vruchten van die
boom zorgen voor
stankoverlast.
27 straatbewoners hebben
hun handtekening gezet onder
een verzoek om de bomen te
vervangen. De gemeente kapt in
principe geen gezonde bomen.
Maar omdat er in dit geval sprake
is van ernstige overlast, maakt de
gemeente een uitzondering.
Het is de bedoeling dat de zeven
bomen in april tegen de vlakte
gaan. Volgende winter komen er
nieuwe bomen voor in de plaats.
De meeste bomen in de Stobbe
blijven overigens gewoon staan
omdat ze geen stinkende vruchten
dragen.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 februari 2019

Kleindiepstraat 9

Het kappen van een conifeer

Kappen

13 februari 2019

Molendijk 102

Nieuwbouw loods

Bouwen

13 februari 2019

Kweldamweg 49

Nieuwbouw bedrijfspand

Bouwen

14 februari 2019

Baanhoek 186

Dichte gevel vervangen voor een raam

Bouwen

15 februari 2019

Rondo 144

Het plaatsen van een overkapping naast de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

15 februari 2019

Rivierdijk 502

Het realiseren van een aanlegsteiger

Bouwen/ Strijdig gebruik
bestemmingsplan

15 februari 2019

Sectie G perceel nr 1175:

Het vellen van drie houtopstanden

Kappen

- Thv Prisma 101 oostzijde
-T
 hv Stationsweg 108, achterzijde
-T
 hv Sporthal de Stoep, oostzijde

- Staat te dicht bij hoogspanningskabels
- Staat te dicht bij perceel particulier
- Matige conditie (bloedingsziekte)

Er is een herplantplicht
opgelegd

Middenveer

Ophoging en reconstructie Middenveer
Het kappen van 48 bomen:
- 35 perenbomen
- 5 appelbomen
- 3 elzen
- 2 kersenbomen
- 1 acacia
- 1 es
- 1 anna paulownaboom
Reden: ophoging maaiveld

Kappen

15 februari 2019

Er is een herplantplicht
opgelegd

Het omhoog halen van acht bomen:
- 1 pluimes
- 1 krentenboompje
- 2 kersenbomen
- 2 perenbomen
- 2 meelbessen (ter hoogte van Veerstoep 27, zijkant woning)
Reden: ophoging maaiveld
15 februari 2019

Dr. Langeveldplein 1

Het kappen van zes bomen

Kappen

15 februari 2019

Bonkelaarplein 7

Het aanpassen van de voorgevel

Bouwen

15 februari 2019

Brouwerstraat 6

Het vervangen van bestaande lichtreclame op het dak

Bouwen
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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:
- Uitbreiding Anne de Vriesschool met twee groepsruimte, Menuet 70
Kennisgeving buiten behandeling laten Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Het plaatsen van drie containers, P.C. Hooftlaan 3

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

12 februari 2019

Stationsweg, Craijensteijn en Rivierdijk

Spandoek collecte week MS fonds

18 t/m 23 november 2019

12 februari 2019

Dr. Langeveldplein/Havenstraat/ Stationsweg

Dodenherdenking / Bevrijdingsdag

4 en 6 mei 2019

12 februari 2019

Diverse locaties te Sliedrecht

Open en vrije fiets- skeelertocht

25 mei 2019

13 februari 2019

Dr. Langeveldplein

Het houden van een barbecue

5 mei 2019

13 februari 2019

Weresteijn 63

Het plaatsen van een afvalcontainer

25 februari t/m 18 maart 2019

14 februari 2019

Burg. Winklerplein

Oktoberfest

19 oktober 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
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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

