8 juli 2015

Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

Colofon
Omgevingsvergunning

Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst
26 juni 2015

Adres
Touwbaan 2

Activiteit
Bouwen

Trapezium 224

Omschrijving
Renovatie exterieur en interieur, nieuwe hoofdentree met
luifel
Het verbouwen van kantoor B in bedrijfsverzamelgebouw

29 juni 2015
29 juni 2015

Goeman Borgesiusweg 11

Het kappen van een boom

Kappen

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015

3 juli 2015

3 juli 2015
3 juli 2015

Adres
Kilstraat, rondom de
speelplek
Omgeving Leenweer en
Groenenweer
Lelystraat 111

Omschrijving
Het kappen van 8 bomen

Activiteit
Kappen

Het kappen van 13 bomen en verplanten van 3 bomen

Kappen

Het kappen van een boom

Kappen

Reinenweer ter hoogte van
nummer 14, Tolsteeg ter
hoogte van Locksweer 6,
Deltalaan middenberm ter
hoogte van Stationsweg
76a, Weresteijn 166-172 en
Prickwaert 186
Locatie IJsbaan ter hoogte
van nummer 4, De Horst 40,
Thorbeckelaan middenberm,
Valkhof zuidzijde pakeerplaats
en Krommestoep westzijde park

Het kappen van 10 bomen

Kappen

Het kappen van 20 bomen

Kappen

Stationsweg en Paulus
Potterstraat
Scheldelaan 15

Het kappen van 2 bomen

Kappen

Het kappen van 17 bomen

Kappen

Koopavond Publiekszaken
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur
(alleen voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuisaangiften
en uitreksels)
Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Telefoon
14 0184

Website en Twitter
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem

De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 4 juli 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht
elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Evenementenvergunning
Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Adres
Kerkbuurt ter hoogte van de
nummers 150 t/m 264

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

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

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.

Datum verleend
24 juni 2015

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

Omschrijving
Late summer fair 2015

Datum evenement
12 september 2015

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

Algemene Plaatselijke Verordening
Op 23 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten de Algemene
Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2010 in te trekken. Dit besluit
treedt in werking met ingang van de dag waarop de Algemene
Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2015 in werking is getreden,
te weten 17 april 2015. De Algemene Plaatselijke Verordening
Sliedrecht 2015 is te vinden op www.overheid.nl.

Informatie over afvalinzameling is nu digitaal
Informatie over afvalinzameling is nu digitaal via sliedrecht.afvalinfo.nl.
Via postcode en huisnummer kunnen inwoners informatie vinden
en hun persoonlijke inzamelwijzer raadplegen en/of downloaden.
In december wordt géén inzamelwijzer meer verspreid. Bewoners
zonder toegang tot internet kunnen hun eigen inzamelwijzer door
iemand anders of eventueel door de gemeente laten printen.

Inzameling oud papier Middenveer
en Rivierdijk West
Oud papier wijk 8: Middenveer en Rivierdijk West
wordt op donderdag 16 juli opgehaald.

Spreekuur wethouder
Wethouder Hanny Visser houdt iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00
uur spreekuur in de hal van het gemeentekantoor. Vanwege vakantie
vervallen de inloopspreekuren van 17 juli tot en met 21 augustus.

Familie van Mourik kent de Sliedrechtse
dijk het best!
Mevrouw van Mourik raadde eerst het eerste ‘raad je plaatje’ goed.
Toen ook het tweede. Daarna besloot de hele familie ook te gaan
voor het raden van de overige twee plaatjes. En met succes! Ze zijn
na weekwinnaar ook klassementswinnaar geworden en kregen daarom uit handen van Wethouder Len van Rekom een prijs uitgereikt:
een typisch Sliedrechts beeldje van een baggeraar. “Die krijgt een
mooie plek op de piano!” zei de blij verraste mevrouw van Mourik.
Wethouder Len van Rekom bedankte haar voor het meedoen en haar
betrokkenheid en zegde alvast toe, meer van dit soort wedstrijden te
willen gaan uitzetten!

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
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

