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Colofon
Omgevingsvergunning

Glas in ‘t bakkie!

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:
• Overkapping aan de achterzijde van de woning, Stationsweg 25.

Van elke kilo glasscherven uit de glasbak wordt weer een kilo nieuw
glas gemaakt. Nieuw is dat sinds kort het deksel of de dop op de
pot of fles mag blijven zitten én het glas ongespoeld de bak in mag.
Dat voorkomt nare luchtjes en werkt laagdrempeliger om ‘glas in ’t
bakkie’ te gooien. Omspoelen en geopend aanbieden is niet meer
nodig omdat de recycling verbeterd is. Glas wordt apart ingezameld
via speciale glascontainers die op verschillende locaties staan.

Ontwerp bestemmingsplan BaanhoekWest, Uitwerkingsplan bedrijfslussen
Ter inzage
Vanaf vrijdag 5 juni 2015 ligt het ontwerp bestemmingsplan
‘Baanhoek-West, Uitwerkingsplan bedrijfslussen’ ter inzage.
Gedurende zes weken, dus tot en met 16 juli 2015, kan een ieder
het plan inzien in het gemeentekantoor, Industrieweg 11. U kunt het
ontwerp bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.
nl via het tabblad ‘Een plan bekijken’ -> ‘Bestemmingsplannen’
(identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp02baanhoekwestbl-2001). Het
bestemmingsplan is ook te raadplegen op de website van de gemeente,
www.sliedrecht.nl, via: Plannen en projecten -> Ruimtelijke Plannen.
Plangebied

Inhoud bestemmingsplan
Onderhavig uitwerkingsplan maakt onderdeel uit van het
bestemmingsplan ‘Baanhoek West’, dat door de gemeenteraad is
vastgesteld op 26 juni 2013. In dit bestemmingsplan is in artikel
13 van de regels de bestemming ‘Bedrijventerrein– Uit te werken’
opgenomen, waarin het juridisch kader wordt geboden voor de
realisatie van een nog niet gerealiseerd bedrijventerrein aan de
noordzijde van Baanhoek-West. In genoemd artikel is bepaald op
welke wijze burgemeester en wethouders, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), deze
bestemming nader moeten uitwerken.
Mogelijkheid zienswijzen
Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage
ligt kunt u op de website van de gemeente digitaal een zienswijze
indienen. Uw zienswijze kunt u ook schriftelijk kenbaar maken aan de
gemeenteraad, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met het team VROM, telefoon (0184) 495 956.

Hoe goed kent u de Sliedrechtse dijk?
Op 7, 15, 21 en 28 mei stond op deze plaats een foto van een
karakteristieke plek op of langs de Sliedrechtse dijk.
Op de foto van 21 mei stond de synagoge aan de Rivierdijk
afgebeeld. De winnaar is: Arina Peters. De prijs wordt zo snel
mogelijk thuisbezorgd.
Het dorpse karakter van Sliedrecht wordt voor een belangrijk
deel bepaald door het mooie historische dijklint. Dit moet zoveel
mogelijk behouden blijven. De gemeente is daarom bezig met een
toekomstvisie op het dijklint. In juni worden hiervoor drie avonden
georganiseerd voor bewoners en bedrijven waarbij zij mee kunnen
denken over de toekomst van onze dijk. De gemeenteraad stelt
vervolgens de nieuwe dijkvisie vast.

Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Publiekshal/frontoffice
Ma - dins: 09.00 - 12.00 uur
Woe - vrij: 09.00 - 15.00 uur
Kantoren/backoffice
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)

Drechtsteden nog beter bereikbaar met
spitsdienst waterbus

Koopavond Publiekszaken
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur
(alleen voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuisaangiften
en uitreksels)

Waterbus start met extra spitsdienst Dordrecht – Rotterdam –
Dordrecht:

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Lijn 20 van de waterbus vaart sinds afgelopen maandag 1
juni in de spits vaker en sneller tussen de Merwekade in
Dordrecht en de Erasmusbrug in Rotterdam. Van maandag tot
en met vrijdag vaart er tijdens de ochtend- en avondspits een
extra schip. Hans Tanis, portefeuillehouder Mobiliteit van het
Drechtstedenbestuur en wethouder in Sliedrecht: “Rotterdam
en de Drechtsteden zijn nu nog beter bereikbaar.”

Telefoon
14 0184
E-mail
gemeente@sliedrecht.nl
Website en Twitter
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem

De extra waterbus-spitsdienst zorgt voor meer afvaarten en extra
capaciteit in de ochtend- en avondspits. Het extra schip stopt
in Dordrecht, Alblasserdam, Ridderkerk, Krimpen a/d IJssel en
Rotterdam-Erasmusbrug. In Alblasserdam en Dordrecht kan
worden overgestapt richting de andere Drechtsteden Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Milieupark
Lelystraat 111
Ma - vrij: 09.30 - 12.00 uur
en 13.00 - 16.00 uur
Zat: 09.00 - 13.00 uur

Hans Tanis: “Bereikbaarheid is een belangrijk regionaal thema
voor de samenwerkende Drechtsteden. Deze vorm van vervoer
over water maakt onze regio uniek. Daarom zijn we zeer content
met deze uitbreiding. Voor inwoners en werknemers op fiets- of
wandelafstand van de haltes, is de waterbus nu een nog beter
alternatief voor het dagelijkse fileleed tijdens de spitsuren. Het
nieuwe schip is bovendien elektrisch, dus duurzaam en draagt zo
bij aan een betere luchtkwaliteit.”

Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten
over de openbare ruimte kunt u
terecht op de Servicelijn via
www.sliedrecht.nl
(zie kolom achterzijde)

Waterbus al vijftien jaar verbindende factor tussen de
Drechtsteden
Jaarlijks vervoert de waterbus ruim 1,7 miljoen reizigers tussen
de Drechtsteden en Rotterdam. De zes Drechtsteden Dordrecht,
Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en
Alblasserdam zijn via de rivieren en per waterbus extra goed
bereikbaar. Reizigers kunnen snel en gemakkelijker met deze vorm
van openbaar vervoer van A naar B. De OV chipkaart is geldig en
de fiets mag gratis mee aan boord.
Toeristische trekpleister
De waterbus is bovendien een toeristische trekpleister. Buiten de
spits, in de daluren en in het weekend stopt de extra waterbus
bij diverse toeristische attracties in de waterdriehoek, zoals
Rotterdam-Erasmusbrug, het historisch centrum van Dordrecht, de
molens van Kinderdijk in Alblasserdam en de Biesbosch.
De Drechtsteden betalen mee aan de dienstregeling. De
Drechtsteden dragen gezamenlijk ruim zeven ton per jaar bij.
Dit is een persbericht van Bureau Drechtsteden. Namens
de gemeente Sliedrecht zit wethouder Hans Tanis in het
Drechtstedenbestuur.

Voor het opgeven van grofvuil
kunt u bellen: (0184) 495 937

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.officielebekendmakingen.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
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Tijdelijke verkeersmaatregelen

Platform ZZP Drechtsteden

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt
bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:
 Tijdelijke verkeersmaatregelen op 12 juni voor het defilé van de
Avondvierdaagse.

Donderdagvond 28 mei jl. heeft het platform ZZP Drechtsteden voor het eerst haar bijeenkomst in
Sliedrecht gehouden in het Bedrijvencentrum. Een laagdrempelig platform voor alle ZZP-ers binnen
de Drechtsteden.

De officiële bekendmaking is na te lezen op
www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Sliedrecht.

Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage in de hal
van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Recyclerace: nog veel te winnen!
Bij de recyclerace wordt aan een aantal bewoners gevraagd hun
restafval af te staan. Dit afval wordt vervolgens gesorteerd en
geanalyseerd op het milieupark. Inmiddels heeft de eerste sortering
plaatsgevonden. Het restafval bestond onder andere uit 40 procent
groente-, fruit- en tuinafval, 14 procent lege verpakkingen van plastic,
blik en drankenkartons, 6 procent oud papier en karton, 4 procent
glas en 4 procent textiel.
De deelnemers hebben bericht ontvangen waar hun restafval uit
bestond. Mevrouw Bakker, woonachtig aan het Burgemeester
Drijberplein, had maar liefst 65 procent niet-herbruikbaar afval in
haar vuilniszak zitten en heeft haar afval (van de deelnemers van
aan de recyclerace april/mei) als beste gescheiden.
Met de recyclerace wil de gemeente de inwoners verder bewust
maken van het belang om afval te scheiden. Bewoners kunnen
hiermee leuke prijzen winnen en de gemeente krijgt meer inzicht in
de samenstelling van het restafval. Samen halen we eruit wat
erin zit!

Waar loop jij tegenaan bij het gebruik van
een PGB Jeugdhulp? Wat zou je gemeenten
hierin willen meegeven voor de toekomst?
Wil jij met professionals, cliëntvertegenwoordigers en
beleidsmedewerkers meedenken over het PGB Jeugdhulp in de
toekomst? Heb jij tips of ervaringen voor gemeenten om PGB
Jeugdhulp te verbeteren?
Meld je dan aan voor de ‘open space’ bijeenkomst over dit
onderwerp op maandagmiddag 8 juni van 13.00 – 16.00u locatie:
Raadzaal van het gemeentehuis van HI Ambacht, Weteringsingel
1, HI Ambacht.
Bij de start presenteren cliëntvertegenwoordigers, professionals
en ambtenaren een aantal vraagstukken waarmee we in kleine
groepen aan de slag gaan. Wat speelt er in dit vraagstuk? Wat zijn
de kansen en belemmeringen? Aan het einde van de bijeenkomst
wordt voor het vraagstuk kort toegelicht wat het resultaat is van de
discussie en worden de resultaten meegenomen om hiermee aan
de slag te gaan. Tijdens de bijeenkomst bespreken we ook hoe
jullie op de hoogte worden gehouden van de vervolgstappen.
Wil je meedoen? Meld je per mail aan bij Liona Marchena op
ld.marchena@jeugdzhz.nl, graag voor 4 juni a.s. ivm de organisatie.
Kan je niet aanwezig zijn maar heb je goede ideeën? Mail dan
jouw input naar ld.marchena@jeugdzhz.nl.
Voor meer informatie: kijk op www.sliedrecht.nl.

Op deze avond is ook kenbaar
gemaakt dat het platform
overgaat in een stichting,
waarmee het een officieel
orgaan wordt met leden. Als
gemeente zijn we er trots op
dat hiermee de stichting in
Sliedrecht is geboren.
Na het welkom van voorzitter
Peter de Korte heette
wethouder Len van Rekom het
gezelschap van harte welkom.
Hij vroeg de aanwezigen hoeveel
ZZP-ers men dacht dat in de
diverse gemeenten werkzaam
zijn. Vervolgens noemde hij
de aantallen en vroeg de zaal
waar men vandaan kwam. In

Sliedrecht werken er ongeveer
1000 ZZP-ers. De gemeente
spreekt de wens uit dat nog
vele ZZP-ers uit Sliedrecht de
weg richting de stichting weten
te vinden. Tenslotte heb je
geen directe collega's en is het
goed en fijn deze te ontmoeten
inzake dezelfde manier van
werken. Daar kun je van leren
en het brengt je bedrijf verder.
De avond stond verder in het
teken van social media. Dimphi
van Amen, mede-bestuurslid
en communicatieadviseur,
hield een interactieve
presentatie. Aan het einde
van de bijeenkomst werd door

Reinieke de Vries, bestuurslid
Bedrijvencentrum, tekst en
uitleg gegeven over het concept
van werken binnen het centrum
en werden er ook een paar
units en een vergaderruimte
bezocht.
De avond werd afgesloten met
een gezellige borrel.
Voor meer informatie over
de stichting, social media
en het bedrijvencentrum zie
respectievelijk:
www.zzperdrechtsteden.nl/
www.named.pro/
www.bedrijvencentrumdrechtsteden.com/bcd/

Ontwerp wijzigingsplan “Polder Stededijk” ter inzage
Overeenkomstig artikel
3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening ligt tijdens de
openingsuren het ontwerp
van het wijzigingsplan “Polder
Stededijk” (NL.IMRO.0505.
WP198Polstededijk-2001)
met bijbehorende stukken
met ingang van 6 juni 2015
gedurende zes weken voor
iedereen ter inzage in de
hal van het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te
Dordrecht.
Het ontwerp wijzigingsplan
is tevens in te zien via de
website www.dordrecht.

Vertraging aanleg
ondergrondse containers P.C. Hooftlaan hoek Rivierdijk
en Nachtegaallaan
hoek Kievitlaan
Voor de realisatie van ondergrondse containers op de locatie
P.C. Hooftlaan hoek Rivierdijk
en Nachtegaallaan hoek Kievitlaan moeten kabels verlegd
worden. Het nutsbedrijf heeft
helaas vertraging opgelopen.
De werkzaamheden zullen naar
verwachting eind juni gereed zijn.
Wij vragen uw begrip voor de mogelijke tijdelijke overlast die kan
ontstaan tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden.

nl/ruimtelijkeplannen. Het
plan kan ook worden ingezien
via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder het bovenvermelde
planidentificatienummer.
Het plan heeft als doel
om Polder Stededijk,
gelegen in de Sliedrechtse
Biesbosch, in te richten voor
zoetwatergetijdennatuur met
recreatief medegebruik.
Belanghebbenden kunnen
gedurende de termijn van
terinzageligging (tot en met 17
juli 2015) bij burgemeester

en wethouders zienswijzen
omtrent het ontwerp naar voren
brengen (adres: Burgemeester
en wethouders van Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht).
Deze zienswijzen dienen bij
voorkeur schriftelijk te worden
ingediend onder vermelding
van “Zienswijze ontwerp
wijzigingsplan Polder Stededijk”.
Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen dient
tijdig, bij voorkeur uiterlijk 2 juli
2015, een telefonische afspraak
te worden gemaakt, tel. (078)
770 4902.

Serviceloket publiekshal
gemeentekantoor
Voor aanvraag van en/of informatie en advies
over Bijzondere Bijstand, Hulp bij het huishouden,
Mantelzorg, Kinderopvang, Inburgering
of WMO-voorzieningen.
Openingstijden:
van maandag tot en met vrijdag,
van 09.00 uur tot 15.00 uur.
Telefoon: (0184) 495 835.

Drechtstedendinsdag
Op dinsdag 9 juni 2015 vindt
Drechtstedendinsdag plaats
in het gemeentehuis van
Zwijndrecht. Het openbare
gedeelte start om 19.35
uur met drie Carrousels. In
de Carrousel Bestuur en
Middelen komen de primaire
begroting 2016 van de GrD en
de jaarstukken 2014 aan de

orde. In de Carrousel Sociaal
gaat het onder meer over de
Wmo maatwerkvoorzieningen,
het SMS-kinderfonds en de
oprichting van het Fonds
Urgente Noden. In de Carrousel
Fysiek staat de actualisatie
van de Kantorenstrategie
Drechtsteden op de agenda en
vindt de eerste ‘thematafel’ in

Carrouselverband plaats. Hierbij
gaan Drechtraadsleden het
gesprek aan met gasten uit het
maatschappelijk middenveld en
bedrijfsleven. Het onderwerp
is wat de Drechtsteden op
korte termijn concreet kunnen
doen om het woongebied
aantrekkelijker te maken.
Ook in de Drechtraad, die

start om 21.20 uur, wordt
gesproken over de actualisatie
van de Kantorenstrategie
Drechtsteden 2015. Daarna
staat de verdere invulling van de
bezuinigingsdoelstelling op
het programma.

Vragen aan de
gemeente?
www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994

