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Afscheidsreceptie Hans Tanis
Op 22 januari is Hans Tanis benoemd tot wethouder van de nieuwe
gemeente Altena. Er komt hiermee een eind aan zijn 10-jarig
wethouderschap in de gemeente Sliedrecht.
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 Hans Tanis.
U kunt zich aanmelden per e-mail:
bestuurssecretariaat@sliedrecht.nl
t.a.v. Diana Jagesar.

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

#trotsopsliedrecht
#mooisliedrecht
Social media-berichten van de week
Twitter:
Samen voor Sliedrecht: Zaterdag 28 september 2019...
is er weer Living Statues and Art Festival op de #Kerkbuurt
#Sliedrecht Met nog meer kunstkraampjes, levende
standbeelden en muziek. Je kan je aanmelden:
samenvoorsliedrecht@gmail.com of bel tel 06-26174130

Maakt u een mooie foto met een
winters beeld van Sliedrecht?
De gemeente Sliedrecht organiseert de tweede fotowedstrijd #trotsopSliedrecht in de winter! De mooiste inzendingen krijgen een plaatsje
in de fototentoonstelling van donderdag 7 maart t/m 8 april in het
gemeentekantoor. Het is de bedoeling dat deelnemers met foto’s laten
zien dat Sliedrecht een dorp is om trots op te zijn. Dit seizoen met een
winters beeld.

Twitter
Badkamerkoor Sliedrecht: Vrijdag 15 februari is in activiteitencentrum De Havik, Thorbeckelaan 110 #Sliedrecht de zaal
open om 19.30 uur en start 20.00 uur gezellig 2 uurtjes
meezingen met Badkamerkoor Sliedrecht. Toegang is € 6,-.
Kom langs, zing mee en heb een gezellige vrijdagavond...

Kandidaten voordragen voor 31 maart 2019!

Welke jongere verdient een lintje?

Stuur een foto in met een winters
beeld van Sliedrecht van dit jaar,
dus 2019, en doe mee aan de
fotowedstrijd. De winnaar ontvangt
een diner-bon. De mooiste foto’s
krijgen een plek in de fototentoonstelling in het gemeentehuis
van Sliedrecht. U kunt uw foto
mailen vanaf 1 t/m 21 februari o.v.v.
#trotsopsliedrecht naar
communicatie@sliedrecht.nl
De vakjury bestaat deze keer
uit Peter den Ouden (fotograaf),
wethouder Ben van der Plas en
Yvonne Hoogendoorn (communicatieadviseur en fotograaf).
N.B.: Als u foto’s instuurt, kan de
gemeente Sliedrecht de foto’s ook
gebruiken voor andere doelein-

den, bijvoorbeeld voor op de website en social media. Door mee te
doen aan de wedstrijd geeft u daar
automatisch toestemming voor.

De eerste lading nieuwe bomen voor de gemeente Sliedrecht zijn
gearriveerd en staan klaar om te worden geplant.

Twitter
Hans Tanis:
Mooie expositie in @hetdordts
Werk, bid en bewonder!

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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Merwestreek niet ontvangen?
Ontvangt u de Merwestreek niet, of kent u iemand die de Merwestreek
niet ontvangt? Voor het melden van klachten kunt u bellen met de Merwestreek (088) 0561595.
Exemplaren van de Merwestreek kunt u afhalen op de volgende locaties:
• Gemeentekantoor, Industrieweg
• Jumbo, Kerkbuurt
• Bas v.d. Heiden, Fazantplein
• Bibliotheek, Bonkelaarplein
• Gemeentewerf, Lelystraat
De klachten kunnen ook worden doorgegeven via de website
www.demerwestreek.nl/pagina/bezorgklacht.

Wet Milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52, het
volgende bekend.
In de afgelopen periode is een kennisgeving van het daarbij aangegeven
besluit ingediend op:
7 februari 2019 door Kok Lexmond B.V. ingevolge artikel 4.1 van het
“Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van een mobiele
puinbreker op een locatie aan de Troelstralaan e.o. te Sliedrecht.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 28 februari tot en
met 27 mei 2019, gedurende maximaal 10 werkdagen (gefaseerd) van
07.00 tot 19.00 uur.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen telefonisch inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid telefoonnummer
(078) 770 85 85.
De directeur vestigt er de aandacht op dat deze kennisgeving uitsluitend
een informatief karakter heeft.

CycloMedia maakt foto’s in Sliedrecht
Op dit moment worden in
Sliedrecht foto’s gemaakt door
CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat
gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld
brengen van de omgeving. Met
speciaal uitgeruste voertuigen
maakt CycloMedia 360 graden
panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden
door de gemeente gebruikt voor
bijvoorbeeld inspectie en beheer
van de openbare ruimte, visuele
ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving
van openbare orde & veiligheid
en ontwikkeling van ruimtelijke
plannen.

king gesteld. De opnamen worden
niet op internet gepubliceerd of
anderszins openbaar gemaakt.
CycloMedia heeft haar activiteiten
aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

De opnamen worden uitsluitend
ingezet voor publieke of private
activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschik-

Voor vragen of het aantekenen
van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology
B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland.
Meer informatie:
www.cyclomedia.com

Samen werken aan zelfstandigheid
Praat mee met de Sociale Dienst Drechtsteden!
Wie zijn we?
De Sociale Dienst Drechtsteden wil graag dat iedereen zelfstandig kan leven. Maar soms lukt dat niet op
eigen kracht, zelfs niet als naasten helpen. Dan is de Sociale Dienst Drechtsteden er voor u. Wij bieden
zorg zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen en ondersteunen u als u werk zoekt. Voor werkgevers
maken wij het gemakkelijker om mensen met een uitkering aan te nemen. Als u niet in uw eigen inkomen
kunt voorzien, verstrekken wij bijstand. En heeft u financiële problemen? Dan verzorgen wij budgetadvies
en schuldhulpverlening.
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, maakt de Sociale Dienst Drechtsteden een vernieuwend plan
(visie). Daarin willen we opschrijven hoe we diegenen die dat nodig hebben, ook in de toekomst kunnen
ondersteunen bij financiële problemen en op het gebied van zorg, werk en inkomen.
De afgelopen maanden hebben wij hier over gesproken met onze samenwerkingspartners, zoals zorgorganisaties, werkgevers en vrijwilligersorganisaties. Op www.sociaalbeleiddrechtsteden.nl leest u wat zij belangrijk
vinden.
Wat vindt ú belangrijk?
Wij horen ook graag wat ú als inwoner van Sliedrecht belangrijk vindt. Want uw mening is waardevol en doet er
toe. Door mee te praten bepaalt u mede wat er in het nieuwe plan komt te staan! Kom daarom in maart naar een
van de avondbijeenkomsten en praat met ons over vragen als:
• hoe zorgen we ervoor dat inwoners die ouder worden langer thuis kunnen blijven wonen?
• hoe helpen we inwoners die geen werk kunnen vinden aan een werkplek?
• hoe ondersteunen we uw buurtgenoten die een beperking hebben?
• hoe zou u ondersteund willen worden als u tegen financiële problemen aanloopt?
• hoe kan de Sociale Dienst Drechtsteden haar dienstverlening verder verbeteren?
• wat ziet u gebeuren bij naasten die ondersteund worden door de Sociale Dienst Drechtsteden?
En misschien ontvangt u zelf wel zorg of ondersteuning en wilt u uw ervaringen aan ons vertellen.
Kom naar een Meet-up!
Op dinsdag 12 maart 2019 vindt de Meet-Up plaats in de Bibliotheek AanZet in Sliedrecht. Nadere informatie
zoals tijdstip publiceren wij in de week voor de bijeenkomst in deze krant. Bent u verhinderd op de datum dat
wij in Sliedrecht zijn, maar u wilt wel meepraten? Bezoek dan een bijeenkomst op een avond dat het u schikt. U
bent van harte welkom en kunt zich nu al aanmelden via samen@sociaalbeleiddrechtsteden.nl.
Geeft u dan wel aan op welke datum u wilt komen.
Hendrik-Ido-Ambacht		
Zwijndrecht			
Sliedrecht 			
Dordrecht			
Alblasserdam			
Hardinxveld-Giessendam		
Papendrecht 			

dinsdag 5 maart 2019			
donderdag 7 maart 2019			
dinsdag 12 maart 2019			
woensdag 13 maart 2019			
donderdag 14 maart 2019			
dinsdag 19 maart 2019			
donderdag 21 maart 2019			

Cascade
Nog niet bekend
Bibliotheek AanZet
Bibliotheek AanZet
Nog niet bekend
Bibliotheek AanZet
Bibliotheek AanZet

Wet Milieubeheer
Op 5 december 2017 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat
over het veranderen van de inrichting gelegen aan de Conradstraat 12 te Sliedrecht. De verandering betreft het
uitbreiden van de inrichting met het perceel gelegen aan de Vierlingstraat 4 te Sliedrecht. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-17-328996.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85. De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.
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Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Reguliere procedure
Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Burgemeester en wethouders van
Sliedrecht maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
hebben besloten om aan AT
Bandenexport een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
te verlenen. Op 12 april 2018 is de
aanvraag voor de omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag
betreft het uitbreiden van de
inrichting met Vierlinghstraat 4 en
OBM-plichtige activiteit opslag van
autobanden.

Deze aanvraag gaat over de locaties: Conradstraat 12, Lelystraat 12
en Vierlinghstraat 4 te Sliedrecht.
De volgende activiteit is aangevraagd:
- Beperkte milieutoets (art. 2.1, lid 1
onder i Wabo).
Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen
dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een
bezwaarschrift indienen binnen
zes weken na de datum waarop

het besluit is verzonden. Dit kan
bij burgemeester en wethouders
van Sliedrecht, Postbus 16, 3360
AA Sliedrecht. Het bezwaarschrift
moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten:
naam, adres, telefoonnummer
en eventueel e-mailadres van de
indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
reden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking
met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het
besluit niet tegen. Heeft men
er veel belang bij dat dit besluit
niet in werking treedt, dan kan
een belanghebbende, die een
bezwaarschrift heeft ingediend,
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007

BM Rotterdam) verzoeken om een
voorlopige voorziening (tijdelijke
beslissing) te treffen. Voor de
behandeling van het verzoek
wordt een bedrag aan griffierecht
geheven. Men kan digitaal een
verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft
u een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op
de genoemde website staan de
precieze voorwaarden vermeld.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

4 februari 2019

Populierenhof 83

Het plaatsen van prijzenborden

Bouwen

7 februari 2019

Schaperstraat 2

Het kappen van een boom

Kappen

8 februari 2019

Rijshoutstraat 16

Het plaatsen van een dakkapel`

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 februari 2019

Kerkbuurt 116

Het kappen van een boom. Er is een herplantplicht opgelegd

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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

6 februari 2019

Sportlaan 1

Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer

12 maart 2019

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

5 februari 2019

P.C. Hooftlaan 7

Vergunning horecabedrijf

12 maart 2019

Activiteit

Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

11 februari 2019

Rembrandtlaan 5

Drank en Horecavergunning & aanwezigheidsvergunning horecabedrijf

Wet op de kansspelen
Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

11 februari 2019

Rembrandtlaan 5

Aanwezigheidsvergunning van speelautomaten

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

Activiteit

Servicelijn
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

