Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 17 februari 2016
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

11 februari 2016

Aansluiting Ouverture Rijksweg A-15

Het aanleggen van tracéwerk

Aanleg

Omgevingsvergunningsvrije projecten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maken bekend dat voor onderstaande project geen omgevingsvergunning
- Het plaatsen van een tijdelijk kantoor ten behoeve van bouw paardenhouderij, Kweldamweg 8.

Algemene Plaatselijke Verordening
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

10 februari 2016

Dr. Langeveldplein/Burg. Winklerplein

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

4 en 5 mei 2016

11 februari 2016

Burg. Winklerplein 16a

Jura Demodag

16 maart 2016

11 februari 2016

Prof. Kamerlingh Onneslaan e.o.

Sponsorloop Roparun

30 maart 2016

Verleende geluidsontheffing melding klein evenement
- het ten gehore brengen van levende muziek tijdens een feest aan de Koningsweer 28 in de periode van 19 maart 2016 van 19.30 uur tot
23.00 uur.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Inloopspreekuur wethouder
Hanny Visser-Schlieker

Afsluiting Ouverture vanaf
vrijdag 19 februari 19.00 uur

Het inloopspreekuur van wethouder Hanny Visser-Schlieker op
vrijdag 19 en 26 februari gaat niet door. Vanaf vrijdag 4 maart bent u
weer van harte welkom!

De Ouverture wordt vrijdag 19 februari na de
avondspits in zijn geheel afgesloten tot zaterdag
20 februari ongeveer 24.00 uur. Dit betekent dat de
afrit en toerit A15/Sliedrecht-West niet bereikbaar zijn. Vanaf zondag
21 februari tot het weekend van 1 april is de Ouverture in westelijke
rijrichting afgesloten. Richting het oosten, dus vanuit Rotterdam en
naar Gorinchem vanuit Papendrecht, is de Ouverture wel open. De
omleidingsroutes zijn aangegeven met gele borden.

Aangepaste beleidsregels Baanbonus Drechtsteden 2015
Om alle voorzieningen voor werkgevers en de doelgroep te
bundelen, zijn de op 5 november 2015 vastgestelde beleidsregels Baanbonus Drechtsteden opgenomen in de beleidsregels
werkvoorzieningen Drechtsteden 2016. De beleidsregels
Baanbonus Drechtsteden 2015 zijn ingetrokken. Het Drechtstedenbestuur heeft de beleidsregels aangepast. De eis voor het
minimum aantal uren is komen te vervallen.
De beleidsregels werkvoorzieningen Drechtsteden 2016 treden
per 1 januari 2016 in werking. Met uitzondering van artikel 11,
de Baanbonus Drechtsteden. Deze treedt met terugwerkende
kracht op 1 juli 2015 in werking.

Uw inzamelwijzer 2016 raadplegen,
downloaden en/of printen?
Informatie over afval en afvalinzameling:
sliedrecht.afvalinfo.nl
Geen internet?
Laat iemand anders of de gemeente
uw inzamelwijzer afdrukken.

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Kantoren/backoffice
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)

Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning

Beleidsregels werkvoorzieningen Drechtsteden 2016
Het Drechtstedenbestuur heeft op 4 februari 2016 besloten
tot een aantal voorzieningen dat het aantrekkelijk maakt voor
werkgevers om mensen uit de doelgroep van de Participatiewet
te betrekken.

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

Publiekshal/frontoffice
ma, di, vrij: 09.00 - 12.00 uur
wo en do: 14.00 - 19.30 uur

benodigd is.

Beleidsregels werkvoorzieningen
Drechtsteden 2016 en aangepaste
beleidsregels Baanbonus
Drechtsteden 2015

Colofon

In het weekend van 1 april volgt volgens planning nog een algehele
afsluiting, waarna het nieuwe kruispunt met verkeerslichten in gebruik genomen kan worden. Volg te allen tijde de borden rond het
werkvak en de instructies van de verkeerregelaars

Afval scheiden goed voor milieu en
portemonnee
Het grootste deel van ons restafval bestaat uit de volgende grondstoffen:
- groente-, fruit- en tuinafval,
- kunststof verpakkingen,
- glas,
- textiel,
- oud papier.
Ondanks dat de huidige afvalverbrandingsovens in staat zijn om
op een heel efficiënte manier energie uit het afval terug te winnen,
worden er toch nog waardevolle en schaarse grondstoffen vernietigd.
Van groente-, fruit- en tuinafval kan namelijk compost en biogas gemaakt worden en glas -dat op kleur gesorteerd is- kan in zijn geheel
worden hergebruikt!
Door meer afval gescheiden in te zamelen, wordt niet alleen bespaard op de verbrandingskosten van het restafval maar nemen
ook de opbrengsten toe. Het mes snijdt dus aan twee kanten. De
kosten voor het inzamelen en verwerken van afval, worden voor
honderd procent doorberekend in de afvalstoffenheffing. Het gescheiden aanbieden van uw afval is goed voor het milieu, maar dus
ook voor uw portemonnee!

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
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

