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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

16 oktober 2015

Baanhoek 188

Het realiseren van een nieuwe
entree op de 1e etage

Bouwen

19 oktober 2015

Kweldamweg 36

Het uitbreiden van de bestaande
ligboxenhal

Bouwen

Evenementenvergunning

Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum evenement

20 oktober 2015

Touwbaan 1

Kerstwandeling

22 december 2015

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

Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

22 oktober 2015

Burgemeester Winklerplein

Het organiseren van het
evenement “Oktoberfest”

31 oktober 2015

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

Het overige afval wordt gewoon op woensdag ingezameld..

Eerste netwerkborrel Sliedrecht (zwerf)
afvalvrij
Op donderdag 29 oktober van 19.00 tot 21.00 uur organiseert
de gemeente Sliedrecht de eerste netwerkborrel ‘Sliedrecht
(zwerf)afvalvrij’. Locatie is het NME-centrum in het Feitsmapark.
De gemeente zorgt voor inspirerende sprekers. Daarnaast is er
ruime gelegenheid om ideeën op gebied van (zwerf)afval en afval
scheiden met elkaar en met de gemeente te delen. Deelname is
gratis.
In december wordt de netwerkborrel herhaald en in 2016 wordt naar
behoefte ieder kwartaal zo’n borrel georganiseerd. De gemeente
hoort graag welke onderwerpen spelen bij inwoners, zodat die de
volgende keren aan de orde kunnen komen. Mogelijk onderwerpen
zijn afval scheiden en recyclen en manieren om voedsel te besparen
en minder weg te gooien. Alle onderwerpen die gaan over Sliedrecht
(zwerf)afvalvrij zijn welkom. Het uiteindelijke doel is zo min mogelijk
vervuiling op straat én zo min mogelijk restafval om te verbranden.
Restafval dat we verbranden gaat verloren en alles wat we
gescheiden aanleveren gebruiken we opnieuw.

Ondernemersontbijt
woensdag 18 november 2015
De gemeente Sliedrecht organiseert in samenwerking met de
ondernemersverenigingen in de Drechsteden op woensdag 18
november een ondernemersontbijt. U bent van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.
Het ondernemersontbijt staat in het teken van het thema ‘de kracht
van de regio Drechtsteden’. Onder de sprekers bevinden zich de
Commissaris van de Koning dhr. Mr. G.J. Jansen en burgemeester
A.A. M. Brok van Dordrecht. Behalve een boeiend programma biedt
de bijeenkomst een prima gelegenheid tot netwerken.
Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in Partycentrum de Lockhorst, Sportlaan
1 in Sliedrecht en begint om 8.00 uur. U kunt zich hiervoor, met
maximaal twee personen, tot en met 11 november aanmelden via
emailadres info@drechtstedenontbijt.nl. Het aantal plaatsen is
beperkt dus meldt u snel aan.
Heeft u vragen? dan kunt u contact opnemen met Barbara
Keuzenkamp of Wieske Welbedacht van BKCS, (078) 639 00 20.
Meer informatie over het ondernemersontbijt vindt u op
www.sliedrecht.nl.

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Telefoon
14 0184

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning

Vanwege Dankdag wordt het oud papier in De Grienden (wijk 3)
donderdag 5 november ingezameld in plaats van woensdag 4
november.

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)

Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning

Wijziging ophalen oud papier

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

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning
aan Van den Herik Beheer B.V., te verlenen. De aanvraag voor
de omgevingsvergunning is ontvangen op 31 maart 2015.
Het betreft een aanvraag voor de gehele inrichting in verband
met het veranderen en wijzigen van de inrichting gelegen aan
de Industrieweg 24 te Sliedrecht. De ontwerpbeschikking en
andere ter zake zijnde stukken liggen van 29 oktober tot en
met 9 december 2015 van 9:00 - 15:00 uur ter inzage in het
gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11, telefoon 14 0184.
Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende
zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij
burgemeester en wethouders van Sliedrecht, namens dezen
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN
Dordrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen
waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan
contact worden opgenomen met mevrouw O.F. Purperhart, telefoon
(078) 770 85 85.
Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag
gemaakt.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende
is. Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.

Reglement van Orde Drechtraad
In de vergadering van 6 oktober 2015 heeft de Drechtraad de vierde
wijziging van het Reglement van Orde van de Drechtraad vastgesteld.
In het Reglement van Orde staan de regels die worden gehanteerd
voor de vergaderingen van de Drechtraad en van de andere
overlegvormen die aan de Drechtraad zijn gekoppeld, zoals de
Agendacommissie, het Presidium en de Carrousels.
Het Reglement van Orde kan worden opgevraagd bij de Regiogriffie
van het openbaar lichaam Drechtsteden via telefoonnummer (078)
770 39 59.

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.

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl
Website, Twitter en Facebook
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem
www.facebook.com/
gemeentesliedrecht
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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Geef inbrekers geen kans!

Wereldkampioen Djim Ulrich

Veiligheidstips voor de donkere dagen

Sinds 4 oktober
hebben we een heuse
wereldkampioen in
Sliedrecht wonen:
Djim Ulrich! Hij
werd op het circuit
van Silverstone
wereldkampioen in de
prestigieuze KTM RC
390 Cup (motorsport).
Wethouder Hanny
Visser kwam Djim
persoonlijk feliciteren en
overhandigde namens de
gemeente een presentje.

De dagen worden korter en de
schemer treedt eerder in nu
de wintertijd is ingegaan. Het
heeft wel weer zijn charme
maar helaas ziet de politie in
deze tijd het aantal inbraken
toenemen. Inbrekers slaan
het liefst in het donker hun
slag, maar u kunt zelf gelukkig
veel doen om een inbraak te
voorkomen.
Zorg voor goede verlichting. Als
u in de loop van de dag uw huis
verlaat en u komt pas ’s avonds
weer thuis in een donker huis,
zet dan tijdschakelaars op uw
lampen die zo op wisselende
tijdstippen in verschillende
vertrekken aan en uit gaan.
Ook al gaat u maar even naar
buiten of zelfs naar zolder; sluit
ramen en deuren goed af. Plaats
inbraak werende sloten, voorzien
van het Politie Keurmerk Veilig
Wonen (PKVW). De kans dat
inbrekers een woning links laat
liggen is twee keer zo groot op
het moment dat een woning

voldoet aan de eisen
van het PKVW. Bij een
woning met gedateerd
hang- en sluitwerk is
maar liefst 90% meer
kans op inbraak. Wilt
u meer informatie
over hoe een woning
veiliger kan worden
gemaakt met het
PKVW dan kunt u
kijken op de website
www.politiekeurmerk.
nl
Buurttoezicht
In onze betrokken
gemeente kunnen we
gelukkig ook rekenen
op buurttoezicht.
Zij blijft in een groot
deel van Sliedrecht
actief en zij zullen zich blijven
inzetten op preventie van autoen woninginbraken.
Veiligheidskrant
In het kader van het donkere
dagen offensief, geeft de

Gemeente blij met input bewoners
verkeersbeleidsplan

gemeente samen met de
partners uit het Integraal
Veiligheidsplan de krant
‘Sliedrecht veilig’ uit.
De krant valt deze week bij
iedereen door de brievenbus.

Voor het nieuw op te stellen
verkeersbeleidsplan heeft
de gemeente de mening van
inwoners gepeild via een
enquête. Naast de deelnemers
van het bewonerspanel hebben
andere inwoners ook in groten
getale gereageerd op de oproep
via de website en sociale media.
De gemeente is erg blij met deze
manier van samenwerken en

dankt alle deelnemers hartelijk.
De input wordt meegenomen in
het verkeersbeleidsplan voor
2016-2020.

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

