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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
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 juli 2015

Rondo

Het oprichten van 12 woningen

13 juli 2015

Christiaan Huygensstraat 20

Het realiseren van een
dakopbouw en dakkapel

Bouwen

15 juli 2015

Puccinistraat 16

Het aanleggen van een uitrit

In-/uitrit

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 juli 2015

Adriaan Volkersingel 8

Het oprichten van een erfafscheiding met schuifpoort en het
plaatsen van een vlaggenmast

Bouwen;
In strijd met bestemmingsplan

17 juli 2015

Adriaan Volkersingel 8

Het plaatsen van 3 camerapalen op Bouwen
voor- en achtererf van de woning

17 juli 2015

Lelystraat 67

Het oprichten van een opslagloods Bouwen

17 juli 2015

Ouverture

Het verbreden van de Ouverture
en afrit Rijksweg A15

Uitvoeren werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden,
in gevallen waarin dat bij een
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald

17 juli 2015

Baanhoek 90

Het realiseren van een aanbouw Bouwen
aan de achterzijde van de woning

17 juli 2015

Leeghwaterstraat 55

Het realiseren van nieuwe
gevelbekleding van hal 7/8 aan
de achterzijde

Bouwen

17 juli 2015

Leeghwaterstraat 59

Het realiseren van een nieuwe
bedrijfshal op de bestaande
fundering van hal 5 aan de
achterzijde

Bouwen

Het kappen van een boom

Kappen

29 mei 2015

Adama van Scheltemastraat 18

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 18 juli 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht
elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.
Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Activiteit

17 juli 2015

Prof. Kamerlingh Onneslaan 109

Het brandveilig gebruiken van de school Griendencollege

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 beschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 18 juli 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht elke
werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaand plan is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
• Het kappen van 2 bomen ter hoogte van Rembrandtlaan 207 en 209.

Evenementenvergunning
Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

17 juli 2015

Mezenstraat t.h.v. de nummers
5, 7 en 9

Het organiseren van een
straatbbq

29 augustus 2015

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

De Woondag Sliedrecht: een uitgelezen kans voor ondernemend Sliedrecht
Op zaterdag 26 september
2015 aanstaande zal de
Sliedrechtse Woonboulevard
bruisen van activiteiten voor
jong en oud tijdens de allereerste Woondag Sliedrecht!
Tijdens deze dag kunnen starters
en doorstromers op de woningmarkt, senioren, mensen met
verhuisplannen, mensen met
een energievraagstuk, maar ook
andere geïnteresseerden op één

dag alles te weten komen over
wonen in Sliedrecht. En dat op
de prachtige Woonboulevard
Sliedrecht, met een compleet
aanbod van woonwinkels.
Alle partijen die met het thema
wonen te maken hebben worden samengebracht, zoals de
gemeente Sliedrecht, banken,
projectontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars, verzekeraars, notarissen en hypotheekverstrekkers. Er wordt een

themaroute uitgezet langs verschillende woonwinkels. Thema’s
zoals duurzaamheid, veiligheid,
binnenhuisarchitectuur, starters,
doorstromers en senioren.
Maar er is veel meer te doen
tijdens de Woondag Sliedrecht!
Leuke activiteiten die georganiseerd worden: een markt,
muziek, attracties voor kinderen
en het uitdelen van gratis frites
met mayonaise. Ook maken alle
bezoekers kans op een serie

wooncheques die besteed kunnen worden bij een geselecteerd
aantal winkels op de Woonboulevard Sliedrecht.
Ook ondernemer uit de omgeving
Sliedrecht, betrokken bij het
wonen in breedste zin van het
woord en nog niet aangemeld als
deelnemer? Schrijf je online in
voor deze spectaculaire eerste
Woondag in Sliedrecht.
www.woondagsliedrecht.nl/
contactinformatie.

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
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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Ontwerpbestemmingsplan Benedenveer Noord

Bedrijfsbezoek aan Van Es Architecten

Ter inzage
Vanaf donderdag 23 juli 2015
ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Benedenveer Noord’ ter
inzage. Gedurende zes weken,
dus tot donderdag 3 september
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.bp17BenedenveerNrd-2001. Het bestemmingsplan is
ook te raadplegen op de website
van de gemeente, www.sliedrecht.
nl, via: Plannen en projecten à
Ruimtelijke Plannen.

In juni heeft wethouder Hans
Tanis een bedrijfsbezoek
afgelegd bij Van Es Architecten
aan de Rivierdijk.

Coördinatieregeling
Met de gelijktijdige terinzagelegging wordt toepassing gegeven
aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wro. Artikel
3.30 Wro maakt het mogelijk dat
diverse procedures gezamenlijk
worden doorlopen. De gemeenteraad heeft op 21 april 2015
besloten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren
op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan
‘Benedenveer Noord’. Daarom is
ook de omgevingsvergunning in de
procedure betrokken. Bovendien
is een ontheffing hogere grenswaarden Wgh noodzakelijk. Alle
besluiten doorlopen gezamenlijk
de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de
Algemene wet bestuursrecht.
Inhoud
Het bestemmingsplan is opgesteld
om de realisatie van de Sporthal
Benedenveer mogelijk te maken en
om aan het resterende gebied een
invulling te kunnen geven.
Plangebied
De ontwikkellocatie Benedenveer
Noord ligt aan de westzijde van de
kern Sliedrecht. Aan de rand van
het dorp, grenzend aan de spoorlijn
Dordrecht-Geldermalsen. De nieuwe uitbreiding Baanhoek, aan de
andere zijde van het spoor, maakt
dat de locatie aan alle zijden wordt
omringd door (woon)bebouwing.

Hogere grenswaarden geluid
De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting
vanwege wegverkeerslawaai op
geluidgevoelige bestemmingen
bedraagt 48 dB (artikel 82, lid 1
Wet geluidhinder). De voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai is 55 dB (artikel 4.9, lid
1 Besluit geluidhinder) en voor
industrielawaai 50 dB(A) (artikel
44 Wet geluidhinder). Ingevolge
artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn wij bevoegd te besluiten
tot het vaststellen van hogere
grenswaarden ten gevolge van
wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai, met
dien verstande dat deze waarde
voor wegverkeer in binnenstedelijk
gebied niet hoger mag zijn dan
63 dB, voor railverkeerslawaai
68 dB en voor industrielawaai 55
dB(A). De voorkeursgrenswaarden
worden overschreden maar blijven
binnen de maximaal toelaatbare
geluidbelasting. De aangevraagde
hogere waarden voldoen aan de
normen van de Wgh. Dat voldaan
zal worden aan de aanvullende
voorwaarden uit het beleid hogere
grenswaarden van de gemeente
Sliedrecht met betrekking tot een
aanvaardbaar akoestisch klimaat,
wordt middels voorwaarden bij dit
besluit geborgd.
Mogelijkheid zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u op de website
van de gemeente digitaal een
zienswijze indienen op het ontwerp
bestemmingsplan.
Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh kunt
u eveneens een zienswijze naar
voren brengen. Uw zienswijze
kunt u ook schriftelijk zenden aan
Burgemeester en Wethouders,
Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Wilt u een mondelinge zienswijze
geven, dan dient u dit uitdrukkelijk
te verzoeken bij team VROM.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het
bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.

Personenvervoer De Vier Gewesten verzorgt
vanaf nieuwe schooljaar leerlingenvervoer

Onlangs is de Europese aanbesteding voor het regionale leerlingenvervoer afgerond. Vanaf het
nieuwe schooljaar gaat De Vier
Gewesten Personenvervoer (DVG)
uit Rijen het vervoer in de Drechtsteden en de gemeente Molenwaard (kern Nieuw-Lekkerland)
verzorgen.
Gemeente Sliedrecht is tevreden
met de nieuwe afspraken die in
elk geval gelden voor de komende
drie jaar. Wethouder den Braanker:
“Het vervoer van leerlingen is

Piet van Es en zijn zoon Dirkjan
ontvingen de wethouder in het
bedrijfspand dat mooi gesitueerd
ligt aan de Beneden Merwede.
Naast vader en zoon werkt
ook dochter Annemieke in het
bedrijf.
In de architectenwereld is veel
gebeurd. Sinds het uitbreken
van de crisis is er 50% minder
werk met een ontslaggolf tot
gevolg. Voorheen kon er ruime
tijd vooruit gekeken worden.
Die tijd is geweest. Een andere
bedrijfsvoering is gewenst.
Het is van belang vooruit te
kijken, voorop te lopen en
innovatief te zijn. Van Es heeft
zich volledig staande gehouden
in de crisis en anticipeert
op de veranderende rol van
de architect. Van Es heeft
o.a. geïnvesteerd in nieuwe
apparatuur en programmatuur.
Hiermee ontstaat aan de
voorkant van het ontwerp een
zo volledig mogelijk beeld
van het te bouwen object.

Van Es architecten is zeer
breed actief. Of het nu gaat
om een ontwerp voor een
fabriek, kantoor, school of
particulier, zowel in binnen- als
buitenland, van Es kan het
oppakken. Van Es biedt diverse
diensten aan, zoals engineering,
projectmanagement, interieur
en visualisatie. Van Es luistert

naar de klant en kan een
totaalconcept aanbieden.
Tot slot van het bezoek
wandelde de wethouder over
de afdeling waar het ‘allemaal
gebeurt’. Medewerkers die
met twee computerschermen
bezig zijn om de mooiste
3d-tekeningen voor de klant
te maken. Grote zorg wordt
besteed aan presentaties
van de tekeningen met zelfs
filmpjes met lazy klinkende
achtergrondmuziek.

Vergoeding voor indirecte medische kosten via Bijzondere Bijstand
Gemeenten in de Drechtsteden
hebben budget gekregen van het
Rijk om een nieuwe compensatieregeling op te zetten, na de
afschaffing van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten) en Cer (Compensatieregeling Eigen Risico).
Deze regeling geldt voor mensen
met de laagste inkomens en
wordt met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2015 ingevoerd.
Bijzondere bijstand
Als u (chronisch) ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak extra
zorgkosten. Vanaf heden kunt u,
met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2015, via Bijzondere Bijstand een vergoeding aanvragen
voor indirecte medische kosten.
Bijvoorbeeld een vergoeding voor
vervoerkosten omdat u medische
behandelingen ondergaat of een
vergoeding van de eigen bijdrage
voor medicijnen en hulpmiddelen.
U kunt een vergoeding aanvragen
als uw inkomen niet hoger is dan
110% van de voor u geldende

van groot belang voor ouders en
kinderen. Ik ben dan ook blij dat
de aanbesteding vlot en zorgvuldig
doorlopen is en vertrouw erop dat
DVG het vervoer naar tevredenheid
van iedereen gaat uitvoeren.”
Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer heeft DVG de hulp
ingeroepen van regionale taxibedrijven Taxi Stam uit Dordrecht en
Personenvervoer Midden Nederland (voorheen De Haars Groep)
uit Gorinchem. De leerlingen en
scholen die het aangaan, zijn
reeds persoonlijk geïnformeerd.

Knelpunten worden aan de
voorkant al zichtbaar, waardoor
er onverwachte obstakels tijdens
het bouwproces zoveel mogelijk
worden voorkomen.

Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

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.

bijstandsnorm. De hoogte van de
norm is afhankelijk van uw situatie. Meer hierover leest u op de
website: www.drechtstedenaanhetwerk.nl/minima.
Werkwijze
Voor het aanvragen van een
vergoeding, meldt u zich aan
via de Klantenservice van de
Sociale Dienst Drechtsteden. Als
u voldoet aan de voorwaarden,
ontvangt u een toekenningsbeschikking voor twaalf maanden,
zodat u tijdens die periode uw
declaratie(s) kunt indienen voor
de vergoeding van uw keuze.
De vergoedingen
Naast de vergoeding ‘eigen bijdrage voor medicijnen en hulpmiddelen’ en een vergoeding voor
vervoerskosten, is het mogelijk
een vergoeding aan te vragen
voor extra energiekosten en extra
kledingkosten, beddengoed en/of
bewassingskosten.
Budget
Omdat het budget dat de ge-

meenten hebben gekregen veel
lager is dan voorheen, hebben
de Drechtsteden besloten het in
te zetten voor de groep met de
laagste inkomens. Naast de vergoeding voor indirecte medische
kosten, kunt u ook op andere
manieren ondersteuning aanvragen, zoals Bijzondere Bijstand of
de Collectieve Zorgverzekering
voor Minima in de Drechtsteden.
Aanmelden voor deze collectieve
verzekering kan alleen aan het
eind van het jaar.
Meer informatie
Dit bericht is afkomstig van de Sociale Dienst Drechtsteden. Meer
informatie over de vergoedingen
leest u op de website www.drechtstedenaanhetwerk.nl/minima bij
de veel gestelde vragen over de
regeling. U kunt contact opnemen
met de Klantenservice via het
contactformulier op de website of
via telefoonnummer (078) 770 89
10 (bereikbaar op werkdagen van
9.00 - 16.30 uur).

Algemene Plaatselijke Verordening
Driehoeksborden en spandoeken
Er zijn vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bezwaar
verleend voor:
• het plaatsen van driehoeksborden voor de opening winkel Vobis
van 20 juli t/m 2 augustus 2015, route 3.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

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

