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Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

Colofon
Omgevingsvergunning

Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning

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

Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 juli 2015

Sportlaan

Het kappen van 16 bomen

Kappen

1 juli 2015

Parkeerterrein achter
Leenweer 10

Het kappen van een boom

Kappen

6 juli 2015

Reigerlaan 111A

Het maken van een gemeenschappelijke keuken in een
appartement

Bouwen

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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 juli 2015

Scheldelaan 15

Het gedeeltelijk vervangen van het hekwerk van het
schoolplein

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 11 juli 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Uitbreiding subsidie voor oplaadpalen
elektrische auto’s bij bedrijven

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan
Kweldamweg 49

Bedrijven in de Drechtsteden kunnen nog tot 1 december een
subsidie aanvragen voor een oplaadpaal bij hun bedrijf. De subsidie
bestaat uit een bijdrage van 50% in de kosten voor de aanleg, tot
een bedrag van € 1.000,=.

In het kader van de inspraak als bedoeld in de gemeentelijke
inspraakverordening ligt het voorontwerp bestemmingsplan
Kweldamweg 49 vanaf donderdag 16 juli 2015 gedurende zes
weken, dus tot donderdag 27 augustus 2015, ter inzage in het
gemeentekantoor, Industrieweg 11.

Henk Mirck, portefeuillehouder Duurzaamheid van het
Drechtstedenbestuur: “Met de subsidie stimuleren we dat er nog
meer oplaadpalen voor elektrische auto’s bij bedrijven worden
geplaatst. Tot nu toe zijn er al meer dan 100 oplaadpunten in onze
regio. Deze maatregel draagt concreet bij aan de verbetering van
de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in onze regio en de verbetering
daarvan heeft voortdurend onze aandacht.”
Voorwaarden voor een subsidie
Een subsidie kan – achteraf – worden aangevraagd voor een
oplaadpaal die is geplaatst tussen 1 augustus 2014 en 1 december
2015. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf één of meer
elektrische auto’s heeft, in eigendom of via een leasecontract en dat
de laadpaal minimaal twee oplaadpunten heeft. De aanvrager moet
eigenaar of erfpachter zijn van de grond waarop de oplaadpaal is
geplaatst. Bij huur moet de verhuurder instemmen met de plaatsing
van de oplaadpaal. Ieder bedrijf kan maximaal één keer een subsidie
aanvragen. De oplaadpaal moet minimaal één jaar worden gebruikt.
Subsidie aanvragen
Subsidieaanvragen kunnen vanaf nu tot 1 december 2015 worden
ingediend via het aanvraagformulier op www.drechtsteden.nl. Er is
maximaal € 30.000,- beschikbaar voor de regeling. De aanvragen
worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst.

Serviceloket publiekshal
gemeentekantoor
Voor aanvraag van en/of informatie en advies over
Bijzondere Bijstand, Hulp bij het huishouden, Mantelzorg,
Kinderopvang, Inburgering of WMO-voorzieningen.

Inspraak
Tijdens de periode van ter inzage ligging kan een ieder zijn of haar
reactie op het voorontwerp bestemmingsplan bekend maken. Op
de website van de gemeente kunt u digitaal uw inspraakreactie
geven. Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
bijlagen zijn ook als PDF te raadplegen op de website van de
gemeente, www.sliedrecht.nl,via: Plannen en projecten ->
Ruimtelijke Plannen.
Uw reactie kunt u ook zenden aan burgemeester en wethouders
van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Plangebied
De planlocatie aan de Kweldamweg 49 ligt aan een van de
oostwestgerichte wegen in het buitengebied van Sliedrecht. De
locatie grenst aan een waterzuivering (oostzijde en zuidzijde). Het
bedrijf zal uitbreiden in westelijke richting, door het bedrijf over de
breedte van het aangrenzende
perceel uit te breiden. Het bedrijf en de uitbreiding liggen aldus
in de strook percelen die zijn ontsloten vanaf de Kweldamweg en
die doorlopen tot aan de Betuwelijn, tevens zijnde de rand van het
stedelijk gebied van Sliedrecht.
Inhoud bestemmingsplan
In 1999 heeft het bedrijf Verheij Integrale Groenzorg zich
gevestigd aan de Kweldamweg 49. Inmiddels is het bedrijf
uitgegroeid tot een middelgrote onderneming en biedt een
jaarrond werk aan circa 100 FTE. De afgelopen jaren heeft het
bedrijf zich weten te ontwikkelen en is het gegroeid. Hiermee
heeft het bedrijf zich kunnen aanpassen aan de veranderende
markt, waarbij verdergaande mechanisatie en toegenomen
werkvolume eist dat het bedrijf is opgeschaald. Onderhavig
plan voorziet derhalve in een uitbreiding qua gebruiks- en
bebouwingsruimte van een reeds bestaand bedrijf i.c. het
formaliseren van afdoende ruimtebeslag voor een grotendeels
‘aanwezige’ omvang.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met de het team VROM, telefoon (0184) 495 956.

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

Telefoon
14 0184
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
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

Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag,
van 09.00 uur tot 15.00 uur.
Telefoon: (0184) 495 835.

Voor uw meldingen over
de openbare ruimte

www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994
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Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Het Plaatje
Ter inzage
Vanaf donderdag 16 juli
2015 ligt het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage.
Gedurende zes weken, dus
tot donderdag 26 augustus
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’
à ‘Bestemmingsplannen’
(identificatienummer
NL.IMRO.0610.
bp13hetplaatjeh1-2001). Het
bestemmingsplan is ook te
raadplegen op de website van
de gemeente, www.sliedrecht.
nl, via: Plannen en projecten à
Ruimtelijke Plannen.

Plangebied
Het plangebied bestaat
uit het buitendijks gelegen
industrieterrein Het Plaatje
inclusief de haven en een
deel van de rivier en beslaat
ongeveer 15 ha. Het terrein
ligt op de noordelijke oever
van de Beneden Merwede in
het zuiden van Sliedrecht.
In het oosten is het
plangebied begrensd door
het bedrijventerrein Kerkerak.
De noordelijke grens wordt
gevormd door de waterkering
en de daaraan liggende
bebouwing. De Beneden
Merwede vormt de zuidelijke
grens van het plangebied,
tevens gemeentegrens. De
westelijke zijde volgt de grens
van de geluidzone.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan
Het Plaatje is op 28 juni
2012 vastgesteld. In het
bestemmingsplan is een regeling
opgenomen ten behoeve van het
geluidsgezoneerd industrieterrein
en de geluidruimte-verdeling.
Na de vaststelling van het
bestemmingsplan Het Plaatje is
het bestemmingsplan MolendijkIndustrieweg vastgesteld.
Dit bestemmingsplan heeft
betrekking op het terrein dat ten
noorden en ten oosten van het
terrein van Het Plaatje is gelegen.
In dat bestemmingsplan is een
zelfde soort regeling opgenomen
ten aanzien van het gebruik van
de aanwezige geluidsruimte als
in het bestemmingsplan Het
Plaatje. In de uitspraak van de

Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State over het
bestemmingsplan MolendijkIndustrieweg is geconcludeerd
dat de wijze waarop de verdeling
van de geluidsruimte in het
bestemmingsplan is geregeld,
onvoldoende rechtszeker is.
De gemeente zal voor dat
bestemmingsplan middels
een bestuurlijke lus het
bestemmingsplan MolendijkIndustrieweg opnieuw vaststellen
met een andere, beter
controleerbare regeling ten
aanzien van de geluidsruimte.
De gemeente vindt het
noodzakelijk dat de verdeling
van de geluidsruimte in beide
plannen op eenzelfde wijze wordt
geregeld, immers het betreft
één gezoneerd industrieterrein.

Met deze herziening van
bestemmingsplan Het Plaatje
wordt de geluidruimteverdeling in
beide bestemmingsplannen op
dezelfde wijze geregeld.

Mogelijkheid zienswijzen
Tijdens de periode waarin het
plan ter inzage ligt kunt u op
de website van de gemeente
digitaal een zienswijze indienen
op het ontwerpbestemmingsplan.
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 team VROM
telefoon (0184) 495 956.

Evenementen en activiteiten aanmelden op www.sliedrecht.nl
Via de website van de gemeente Sliedrecht kunnen evenementen en activiteiten
worden aangemeld voor de evenementenkalender. De evenementenkalender is te
vinden onder de knop Actualiteiten. Na het akkoord van de Internetredactie worden
uw evenementen en activiteiten geplaatst op de website van de gemeente Sliedrecht.

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

