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Colofon
Omgevingsvergunning

Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

7 september 2015

Kerkbuurt 52

Het wijzigen van de bestemming
van woonhuis naar kantoor

In strijd met bestemmingsplan

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:
- Realiseren bewegwijzering aan de Baanhoek t.b.v. Bioderij.
- Het aanleggen van een oprit, Nachtegaallaan 16.

Evenementenvergunning
Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum evenement

15 september 2015

Parkeerplaats Stationspark

Het organiseren van een feest

1 oktober 2015

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)
Koopavond Publiekszaken
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur
(alleen voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuisaangiften
en uitreksels)
Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Telefoon
14 0184

Algemene Plaatselijke Verordening

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

Driehoeksborden en spandoeken
Er zijn vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bezwaar verleend voor:
- het plaatsen van een spandoek voor het evenement “Collecteweek van de Nederlandse Brandwondenstichting” van 11 oktober 2015 t/m
16 oktober 2015, keuze A1.

Website en Twitter
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Oktober in teken van Verzuip jij je Toekomst?!-actiemaand

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

Burgemeester Van Hemmen laat hele maand glaasje alcohol staan

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

Heel de maand oktober 2015 is de Verzuip jij je Toekomst?!actiemaand in de regio Zuid-Holland Zuid. De gemeente
Sliedrecht besteedt daar dit jaar extra aandacht aan, net als
de gemeenten Giessenlanden, Papendrecht en Zwijndrecht. De
gehele maand staat het ontmoedigen van alcoholgebruik bij
jongeren centraal en vinden er diverse bewustwordingsactiviteiten
plaats. Centrale actie tijdens deze maand is ‘IkPas’, een periode
waarin géén alcohol wordt gedronken, in dit geval heel oktober.
Burgemeester Van Hemmen doet mee aan IkPas ZHZ en laat de
hele maand zijn glaasje alcohol staan. Op die manier geeft hij
het goede voorbeeld. Hij roept zoveel mogelijk volwassenen in
Sliedrecht op om dit goede voorbeeld te volgen en de uitdaging
aan te gaan. “IkPas. Jij ook?”

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

Debbie van der Linden, projectleider van Verzuip jij je Toekomst?!
vertelt over de actie: “Het is goed als mensen zich bewust zijn van
de invloed die zij op jongeren hebben. Het drinkgedrag van jongeren
wordt namelijk sterk beïnvloed door de omgeving; hun directe
omgeving, ouders, vrienden en familie, maar ook rolmodellen en
mensen met voorbeeldfuncties. Door aan te sluiten bij IkPas geven
volwassenen een positief voorbeeld aan de jongeren in hun omgeving
en laten zij zien dat het ook leuk en gezellig kan zijn zonder alcohol
en dat er lekkere alternatieven zijn voor alcohol. Ook zet het mensen
aan het denken over hun eigen alcoholgebruik: hoeveel en wanneer
drink ik alcohol en kan ik het een maand lang volhouden zonder mijn
glaasje wijn of biertje?”
Burgemeesters en wethouders doen mee aan IkPas
Naast burgemeester Van Hemmen doen ook burgemeester Ten Kate
en wethouder Akkerman (Giessenlanden), wethouder Reuwer-Verheij
(Papendrecht), wethouder De Witte (Zwijndrecht) en burgemeester
Van der Borg (burgemeester Molenwaard) mee aan IkPas! In de vier
actiemaand-gemeenten vinden de hele maand allerlei activiteiten
plaats om aandacht te vragen voor het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren. Van deskundigheidbevordering voor professionals tot bijeenkomsten bij sportverenigingen en van toneelvoorstellingen voor ouders tot debatten voor leerlingen op scholen.

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

IkPas. Jij ook?
IkPas is een actie waar iedereen aan mee kan doen! Bijvoorbeeld
met vrienden, familie, studiegenoten, collega’s, of welke groep dan
ook. Er is een speciale Facebook-pagina www.facebook.com/ikpaszhz
die je kunt ‘liken’. Hier krijg je dagelijks tips & trics om het de hele
maand vol te houden. Je kunt je bevindingen delen, vragen stellen en
met andere ‘IkPas-ers’ in gesprek. Geef ook het goede voorbeeld en
doe mee!
Verzuip jij je Toekomst?!-actiemaand
Tijdens de actiemaand dragen verschillende partijen zoals
gemeenten, alcoholverstrekkers, scholen, (sport)verenigingen, CJG,
jongerenwerk, bibliotheek en kerken hun steentje bij. Hiermee willen
zij benadrukken dat alleen een gezamenlijke inspanning kan zorgen
voor een daling van het alcoholgebruik van de jeugd.

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

t

23 september 2015

Oproep: kandidaten voor gemeentepenning gezocht
Wethouder Hanny Visser: “Werk van vrijwilligers is onmisbaar”
Op 7 december 2015 is het weer Landelijke Vrijwilligersdag.
Ter gelegenheid van deze dag reikt de gemeente op die dag
de Sliedrechtse gemeentepenning uit aan personen die zich
jarenlang hebben ingezet voor een vereniging, organisatie,
stichting of die zich op een andere manier hebben ingezet voor
de gemeenschap. De gemeente Sliedrecht is trots op haar
vrijwilligers en vindt het belangrijk om haar waardering voor
vrijwilligers te tonen. De gemeente zoekt daarom kandidaten die
voor deze Sliedrechtse gemeentepenning in aanmerking komen
en roept iedereen op kandidaten aan te melden.
De gemeentepenning kan worden
toegekend aan personen die zich
individueel of in georganiseerd
verband, in belangrijke mate
en op een breed terrein
verdienstelijk hebben gemaakt
voor de gemeente Sliedrecht
of haar inwoners. Deze inzet
moet vrijwillig en gedurende een
langere tijd zijn geleverd.
In uitzonderlijke gevallen
kan ook sprake zijn van een

kortere periode van inzet als
een persoon op meerdere
terreinen binnen de Sliedrechtse
samenleving actief is en/of de
verdienste een buitengewoon
karakter heeft.
Onmisbaar
Wethouder Hanny Visser is
trots op de vele Sliedrechtse
vrijwilligers: “Vrijwilligers zorgen
ervoor dat onze maatschappij
blijft functioneren. Hun werk

is daarom onmisbaar. Met de
gemeentepenning willen we onze
waardering laten blijken en laten
zien dat we trots op ze zijn.”
Aanvraagformulieren
De toekenning van een
gemeentepenning volgt na een
besluit van het college van
burgemeester en wethouders.
Over dit besluit kan niet
worden gecorrespondeerd.
Aanvraagformulieren kunnen
telefonisch worden aangevraagd
bij mevrouw M. Broenink,
telefoonnummer (0184) 495
815 of via een email naar
m.broenink@sliedrecht.nl.
Alle aanvragen worden
vertrouwelijk behandeld en
kunnen worden ingediend tot
uiterlijk maandag 12 oktober
2015.
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Spreekuur wethouder
Wethouder Hanny Visser houdt iedere vrijdagmiddag van 15.00
tot 16.00 uur spreekuur in de hal van het gemeentekantoor. Het
inloopspreekuur van vrijdag 25 september en 2 oktober gaat
niet door.

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.

Uitnodiging bijeenkomst jeugdwelzijnsbeleid
De gemeente Sliedrecht nodigt
jongeren, professionals en
leden van de gemeenteraad
uit voor een bijeenkomst in
het kader van het nieuwe
jeugdwelzijnsbeleid.
Wat?
Een bijeenkomst waarin thema’s
aan bod komen die in een nieuw
jeugdwelzijnsbeleid worden
opgenomen. Het beleid heeft
als doel om alle Sliedrechtse
jongeren een plek te bieden.
Onder plek worden zowel de
fysieke plek (locatie), digitale
plek als de rol/positie van

jongeren binnen Sliedrecht
verstaan.
Aan de hand van een
beeldende presentatie zullen
er gedurende de bijeenkomst
nieuwe ontwikkelingen als
jongerenparticipatie en sociale
media ter sprake komen, maar
ook vrijetijdsbesteding en de rol
van het jongerenwerk.
Wie?
De bijeenkomst is bestemd voor
jongeren, professionals en de
gemeenteraad.
Beleid wordt vandaag de dag niet

enkel en alleen van achter een
bureau geschreven. Het betreft
immers de samenleving die
betrokken is bij de Sliedrechtse
jeugd.
Een nieuw jeugdwelzijnsbeleid
moet dan ook samen met
jongeren en professionals
van organisaties tot stand
komen, een co-productie. De
laatste maanden is er met
diverse jongeren gesproken.
De bijeenkomst met
jongeren, professionals en de
gemeenteraad sluit hier bij aan
om gezamenlijk tot een beleid te
komen.

Waarom?
Met zijn allen een plek voor de
Sliedrechtse jeugd bieden.
De bijeenkomst is een kans
om hierover mee te praten. Een
beleid tot stand brengen doen
we samen, maar ook het bieden
van een plek doen we samen.
Waar?
De bijeenkomst vindt plaats
in het Griendencollege (in de
conferentieruimte).
Wanneer?
Maandag 28 september 2015
van 19:00 - 21:00 uur

Gelieve te laten weten of u al
dan niet aanwezig bent.
Aanmelden kan middels een
reply (naar r.aarts@sliedrecht.nl).
Hopelijk tot ziens op
28 september in het
Griendencollege!

Vragen aan de
gemeente?
www.sliedrecht.nl
14 0184

