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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

13 oktober 2015

Frans Halsstraat 1

Het tijdelijk huisvesten van
vluchtelingen voor een periode
van 4 weken in een gedeelte van
het gebouw

In strijd met bestemmingsplan

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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 oktober 2015

Frans Halsstraat 1

Het tijdelijk huisvesten van
vluchtelingen voor een periode
van 4 weken in een gedeelte van
het gebouw

In strijd met bestemmingsplan

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

Evenementenvergunning
Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum evenement

14 oktober 2015

Dr. Langeveldplein voor het Raadhuis

Het organiseren van het
evenement Wereldlichtjesdag

13 december 2015

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

Algemene Plaatselijke Verordening
Driehoeksborden en spandoeken
Er zijn vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bezwaar
verleend voor:
- het plaatsen van driehoeksborden voor het evenement “Kerst op
straat” van 10 december t/m 24 december 2015, route 2.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Geen karton maar wel lege
drankenkartons bij het plastic!
Drankenkartons zijn verpakkingen van zuivelproducten,
vruchtensappen, limonades, ijsthee, sauzen en soep. Ze bestaan
uit papier en karton en zijn aan de binnen- en buitenzijde voorzien
van een laagje plastic. Deze lege verpakkingen graag bij het plastic!
Karton kan bij het oud papier.

Dienstencheque Drechtsteden nu ook voor
75-plussers
Bent u 75 jaar of ouder? En kunt u wel wat extra hulp gebruiken
bij het huishouden? Dan kunt u gebruik maken van de
Dienstencheque Drechtsteden. Met de dienstencheque kunt u
huishoudelijke hulp kopen voor een speciaal tarief van € 6,50 per
uur. U kunt hierbij denken aan de gebruikelijke huishoudelijke
werkzaamheden of extra werkzaamheden zoals: ramen wassen,
grote schoonmaak, was- en strijkservice, boodschappen doen en
begeleiding bij activiteiten.
Wie kan de dienstencheques kopen?
De cheque is bedoeld voor 75-plussers én voor mensen met
een Wmo-indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO, HO
uitgebreid en HOZ). De dienstencheque komt niet in plaats van de
ondersteuning via de Wmo, maar is voor extra werkzaamheden.
Speciaal tarief
U betaalt voor de dienstencheque een speciaal tarief van € 6,50.
Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. Een uur hulp bij het
huishouden kost eigenlijk € 23,00. De gemeente betaalt de rest van
het bedrag. Voor deze regeling geldt op = op.
Hoe werkt het?
U kunt de Dienstencheque Drechtsteden aanvragen via
www.wmodrechtsteden.nl/dienstencheque. U kunt zelf kiezen door
welke aanbieder u de werkzaamheden wilt laten uitvoeren. Een
overzicht van de deelnemende aanbieders vindt u op
www.wmodrechtsteden.nl/dienstencheque. Hier vindt u ook meer
informatie over de cheques.

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

Verlening exploitatievergunning en gedoogverklaring Coffeeshop Drechtsteden
De Burgemeester van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat
hij op 16 oktober 2015 heeft besloten de exploitatievergunning en
gedoogverklaring van coffeeshop Drechtsteden te verlenen tot 16
oktober 2017. De beschikking ligt ter inzage in het gemeentekantoor
te Sliedrecht.
Voor het inzien van deze stukken kunt u contact opnemen met
mevrouw C. Visic via telefoonnummer (0184) 495 981.
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 de Burgemeester van Sliedrecht, 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 Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Informatie over afval en afvalinzameling:
sliedrecht.afvalinfo.nl
In de digitale inzamelwijzer vindt u vragen zoals: Wanneer worden
mijn containers geleegd? Wat zijn de openingstijden van het
milieupark? Hoe kan ik een afspraak maken om grofvuil op te
laten halen? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbak? Welk goed
doel komt wanneer aan huis textiel inzamelen?
Kijk snel op: sliedrecht.afvalinfo.nl.
Geen internet? Laat iemand anders of de gemeente uw
inzamelwijzer afdrukken.

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.

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

Voor uw meldingen over
de openbare ruimte

www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994
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Groepsaankoop zonnepanelen voor inwoners van Sliedrecht gestart
Op 9 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, kondigde
de gemeente Sliedrecht de start aan van de groepsaankoop
zonnepanelen ‘SamenZonneEnergie’. Sinds maandag 12 oktober
kunnen inwoners van de gemeente zich vrijblijvend inschrijven
als deelnemer van de groepsaankoop. Na een veiling onder
gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers ontvangen alle
geïnteresseerden een aanbod op maat.
Gemeente Sliedrecht is de
groepsaankoop gestart met
14 andere Zuid-Hollandse
gemeenten in samenwerking
met het onafhankelijke
consumentencollectief iChoosr.
Na de eerste inschrijfweek zijn
er in totaal al meer dan 900
inschrijvingen. Dit is alweer
de vijfde groepsaankoop
van SamenZonneEnergie in
de provincie Zuid-Holland.
In de provincie Zuid-Holland

hebben inmiddels 4.600
huishoudens meer dan 50.000
zonnepanelen aangeschaft via
SamenZonneEnergie.
Voordelen behalen
De verklaring voor het succes
van SamenZonneEnergie
is volgens Kirsten Kremer,
projectmanager van
SamenZonneEnergie, te vinden in
de voordelen die je kunt behalen
met een groep. “Samen kun je

de beste prijs-kwaliteitverhouding
bedingen. SamenZonneEnergie
doet daarnaast al het complexe
uitzoekwerk en informeert
deelnemers tijdens de actie
uitgebreid over zonne-energie
en persoonlijke mogelijkheden”,
aldus Kremer.
Vrijblijvend inschrijven
Geïnteresseerden kunnen
deelnemen aan de
groepsaankoop door zich
uiterlijk 11 november vrijblijvend
in te schrijven via www.
SamenZonneEnergie.nl. Op
12 november organiseert
SamenZonneEnergie een veiling
onder zonnepanelenleveranciers.
De leverancier die het beste bod
uitbrengt, wint de veiling en doet

de deelnemers een persoonlijk
aanbod.
Als een deelnemer besluit om
het aanbod te accepteren,
dan wordt er een volledig
en kwalitatief hoogwaardig
zonnepanelensysteem
geïnstalleerd. Vanaf dat moment
wekt de nieuwe eigenaar van
het zonnepanelensysteem
direct zelf zonne-energie op.
Gemeente Sliedrecht zet via
SamenZonneEnergie dus een
stap naar een duurzamere
omgeving.

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

