17 juni 2015

Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

Colofon
Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning

Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 juni 2015

Groengebied ter hoogte van
Rembrandtlaan 207 en 209
achterzijde woning

Het kappen van 2 bomen

Kappen

9 juni 2015

Thorbeckelaan ter hoogte van
nummer 116

Het kappen van een boom

Kappen

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

Activiteit

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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

9 juni 2015

Havenstraat 33

Het bouwen van een kapschuur
Bouwen;
aan de achterzijde van de woning In strijd met bestemmingsplan

12 juni 2015

Deltalaan 200

Het kappen van 3 bomen

Kappen

12 juni 2015

Langs de Thorbeckelaan thv nr
116

Het kappen van een boom

Kappen

12 juni 2015

Touwbaan 1

Het realiseren van een
techniekstation voor ASVZ
Merwebolder

Bouwen

Publiekshal/frontoffice
Ma - dins: 09.00 - 12.00 uur
Woe - vrij: 09.00 - 15.00 uur

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Telefoon
14 0184

9 juni 2015

Stationsweg 25

Het plaatsen van een
overkapping aan de achterzijde
van de woning op het dakterras

Bouwen;
In strijd met bestemmingsplan

9 juni 2015

Joost van den Vondelstraat 1

Het plaatsen van een
erfafscheiding aan de voorzijde
van de woning

Bouwen;
In strijd met bestemmingsplan

9 juni 2015

Kweldamweg 8-10

Het bouwen van een
opslagschuur

Bouwen

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.
De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 13 juni 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Huisvestingsverordening
Verleende omzettingsvergunningen op grond van de Huisvestingsverordening
(Het omzetten van zelfstandige woonruimte naar niet-zelfstandige woonruimte)
Datum verleend

Adres

Activiteit

11 juni 2015

Stationsweg 13

Wonen

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl
Website en Twitter
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem
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
(zie kolom achterzijde)
Storingsnummer openbare ruimte
(0184) 495 910
Alleen buiten kantooruren

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.

Milieuklachtennummer
(0888) 333 555
Voor o.a. klachten over
geluidsoverlast en milieumeldingen
(24 uur per dag bereikbaar)

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang 13 juni 2015 van gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht
elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Brandweer Sliedrecht
Middeldiepstraat 44
3361 VT Sliedrecht
(088) 63 65 640

Ingediende aanvragen voor een omzettingsvergunning
(Het omzetten van zelfstandige woonruimte naar niet-zelfstandige woonruimte)
Datum ontvangst

Adres

Activiteit

19 maart 2015

Elzenhof 169

Wonen

Gehandicaptenparkeerplaats

Hoe goed kent u de Sliedrechtse dijk?

Het college van burgemeester
en wethouders van Sliedrecht
maakt bekend dat de volgende
verkeersbesluiten zijn genomen:
Het aanwijzen en inrichten van
een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken aan de:
 Piet Rijsdijkstraat 6;
 Prof. Kamerlingh Onneslaan.

Op 7, 15, 21 en 28 mei stond op deze plaats een foto van een
karakteristieke plek op of langs de Sliedrechtse dijk.

De officiële bekendmakingen
zijn na te lezen op
www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van
zes weken na de dag van
bekendmaking van deze
besluiten 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.

Mantelzorgcompliment
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk
voor de waardering en ondersteuning van de mantelzorger en
voor het zogenaamde ´Mantelzorgcompliment´. De gemeente
bekijkt op dit moment hoe zij het mantelzorgcompliment
wil invullen en maakt hier nieuw beleid op. Het is zeer
waarschijnlijk dat dit niet meer één-op-één als vergoeding zal
worden uitgekeerd. Wij verwachten u hierover eind september
te kunnen informeren.

Er is een totaalklassement opgemaakt van deelnemers met
de meeste juiste inzendingen. De winnaar van de totaalprijs is:
Familie Van Mourik.
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.

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

17 juni 2015

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Rembrandtlaan, hoek Nicolaas Beetsstraat
Aanleiding
Initiatiefnemer is voornemens
4 stadswoningen en een
commerciële ruimte op te
richten aan de Rembrandtlaan,
hoek Nicolaas Beetsstraat te
Sliedrecht.
Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders
van Sliedrecht maken
bekend dat ingevolge artikel
2.12, lid 1, sub a, onder 3°
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), een
omgevingsvergunning te
verlenen voor de activiteiten:
1. het bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruik van gronden of
bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan.

waarna u de mogelijkheid
heeft om het projectbesluit
op te roepen op het scherm,
bijvoorbeeld door de naam
van het projectbesluit in te
typen of te zoomen op de
kaart. Het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning en de
bijbehorende bijlagen zijn
als PDF te raadplegen via de
website van de gemeente,
www.sliedrecht.nl, via:
Plannen en projecten ->
Ruimtelijke Plannen ->
Omgevingsvergunningen.

Stukken ter inzage
In verband hiermee ligt het
ontwerpbesluit, met de daarop
betrekking hebbende stukken
zes weken ter inzage, vanaf
19 juni 2015 tot 31 juli 2015,
in het gemeentekantoor,
Industrieweg 11.

Mogelijkheid zienswijzen
Gedurende de termijn van
terinzagelegging kunt u
een zienswijze indienen
op het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning. Uw
zienswijzen kunt u schriftelijk
kenbaar maken aan het
college van burgemeester
en wethouders, Postbus 16,
3360 AA Sliedrecht. Wilt u een
mondelinge zienswijze geven,
dan dient u dit uitdrukkelijk te
verzoeken bij het team VROM.

U kunt het ontwerpbesluit
ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website selecteert u het
tabblad ‘Bestemmingsplannen’,

Nadere informatie
Voor meer informatie over het
bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met team VROM,
telefoon (0184) 495 956.

Openbare vergadering Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch
Het Algemeen bestuur
van Parkschap Nationaal Park
De Biesbosch heeft op vrijdag
26 juni 2015 om 11.00 uur in
het gemeentehuis Werkendam,
kamer 0.1, Raadhuisplein 1 een
openbare vergadering. Mocht u
de vergadering willen bijwonen
of spreektijd wensen, wordt u
verzocht dit uiterlijk 18 juni te

melden aan jt.kalle@dordrecht.
nl onder vermelding van het
onderwerp.
De agenda en stukken zijn
vanaf 16 juni te vinden op
www.np-debiesbosch.nl,
onder organisatie/openbare
vergaderingen.

Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

Wijziging beleidsregels
Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 11 juni 2015 de “Beleidsregels
minimabeleid en bijzondere bijstand Sociale Dienst Drechtsteden 2016” met ingang van 1 januari
2016 vastgesteld. De bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten wordt met
inwerkingtreding met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 uitgebreid met een vergoeding
van de eigen bijdragen voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen, extra vervoerskosten in
verband met medische behandeling, extra energiekosten in verband met chronische ziekte of
handicap en extra kosten bewassing en kledingslijtage.
Met het vaststellen van de
beleidsregels wordt beoogd
om het minimabeleid
uitvoeringsvriendelijker te
maken. Dit was nodig omdat
het minimabeleid en de
beleidsregels bijzondere
bijstand voorafgaand aan
de vorming van de SDD in

2006 vastgesteld en daarna
op onderdelen aangepast
en/of aangevuld, wat had
geleid tot een veelheid aan
documenten en een daarmee
gepaard gaande ongewenste
onoverzichtelijkheid. Daarnaast
wordt verder invulling gegeven
aan de bijzondere bijstand

voor chronisch zieken en
gehandicapten ter compensatie
van de vervallen Wtcg/CER.
Wilt u de beleidsregels
inzien, kijk dan op de
website van de Sociale
Dienst Drechtsteden www.
socialedienstdrechtsteden.nl.

Wet Geluidhinder
Ontwerpbesluit vaststelling
hogere grenswaarden
Rembrandtlaan, hoek Nicolaas
Beetsstraat
Burgemeester en wethouders
van Sliedrecht maken bekend
dat zij van plan zijn om
met toepassing van artikel
110a en volgende van de
Wet geluidhinder hogere
grenswaarden vast te stellen
voor de geluidbelasting op de
gevel van 4 stadswoningen en
een commerciële ruimte aan de
Rembrandtlaan, hoek Nicolaas
Beetsstraat te Sliedrecht.
Vaststelling van hogere
grenswaarden is noodzakelijk
omdat uit onderzoek is gebleken
dat niet voldaan kan worden
aan de voorkeursgrenswaarde
van 48 dB ten gevolge van

het wegverkeerlawaai aan de
Rembrandtlaan.
Ter inzagelegging
Het ontwerpbesluit met
bijbehorende stukken ligt vanaf
19 juni 2015 tot 31 juli 2015
op werkdagen (van 09.00
uur tot 15.00 uur) ter inzage
in de publiekshal van het
gemeentekantoor, Industrieweg
11 te Sliedrecht. U kunt de
documenten ook raadplegen op
de website www.sliedrecht.nl via
het pad beleid en regelgeving ->
ruimtelijke ordening bouwen en
milieu -> hogere grenswaarden
wet geluidhinder.
Zienswijzen
Een belanghebbende kan
gedurende de termijn van

terinzageligging bij het
college van burgemeester en
wethouders van Sliedrecht
zienswijzen naar voren brengen.
Deze zienswijzen dienen bij
voorkeur schriftelijk te worden
ingediend en moeten worden
gericht aan het college van
burgemeester en wethouders,
Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Ook het indienen van
mondelinge zienswijzen is
mogelijk. Hiervoor dient tijdig,
bij voorkeur uiterlijk een
week voor het einde van de
tervisielegging, een telefonische
afspraak te worden gemaakt.
U kunt daartoe contact
opnemen met het team VROM,
telefoonnummer (0184) 495 967.

Waar zijn de verzamelcontainers op het Burgemeester Winklerplein?
De gemeente heeft veel
meldingen ontvangen over
het verwijderen van de
bovengrondse containers op het
Burgemeester Winklerplein voor
bijvoorbeeld glas en kleding.
De containers zijn nog steeds
aanwezig maar zitten inmiddels
ondergronds!

Aan de westzijde van het plein
zijn ondergrondse containers
aanwezig voor glas, oud papier/
karton en lege verpakkingen van
plastic, blik en drankenkartons.

Aan de oostzijde van het plein
(zijde AH) zijn er ondergrondse
containers aanwezig voor glas,
textiel en restafval.

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

