4 november 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

Adres

Omschrijving

Activiteit

23 oktober 2015

L. van der Wielstraat 5

Het bouwen van een berging

Bouwen

23 oktober 2015

Christiaan Huygensstraat 20

Het bouwen van een berging

Bouwen

23 oktober 2015

Karekietstraat 20

Het inpandig plaatsen van
transparante balkonbeglazing

Bouwen

23 oktober 2015

Groenenweer 37

Het plaatsen van een schuur

Bouwen

26 oktober 2015

Burg. Van Hofwegensingel 49

Het plaatsen van een nieuw kozijn Bouwen

28 oktober 2015

Trapezium 304

Het plaatsen van reclame

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

30 oktober 2015

Reigerlaan

Het kappen van een boom

Kappen

30 oktober 2015

Rijnstraat 50

Het kappen van 3 bomen

Kappen

30 oktober 2015

Touwbaan 1

Het kappen van 6 bomen

Kappen

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 31 oktober 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
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

29 oktober 2015

De Weren in Sliedrecht-West

Het organiseren van het
evenement “Halloween-optocht”

31 oktober 2015

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.
De gemeente feliciteert J. van Mourik & Zn Schoenen
en Lederwaren. Zij zijn tijdens het Business Event
Alblasserwaard uitgeroepen tot ondernemer van het jaar,
in de categorie MKB en Detailhandel. Van generatie op
generatie staan de echtparen Van Mourik klaar om de
klant te bedienen en daar is Sliedrecht trots op!

Wet Milieubeheer
Op 18 september 2015 is een melding ontvangen in het kader van
het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het veranderen
van de inrichting gelegen aan de Industrieweg 41a te Sliedrecht.
De verandering betreft het uitbreiden van de inrichting qua omvang.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 00150764.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85. De directeur van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat
deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

Kennisgeving over sluiten anterieure
overeenkomst bestemmingsplan
Benedenveer-Noord
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Sliedrecht maakt bekend dat zij op 27 oktober 2015 met GEM
Benedenveer BV een anterieure overeenkomst als bedoeld in
artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten ten behoeve
van de ontwikkeling van het plangebied Benedenveer-Noord. De
overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend
Gemeente Sliedrecht sectie K, nummer 2875, Gemeente Sliedrecht
sectie K, nummer 3673 en (gedeeltelijk) Gemeente Sliedrecht sectie
K, nummer 3748, gedeeltelijk, gelegen aan en langs de Parallelweg
en Craijensteijn.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt
van donderdag 5 november tot donderdag 17 december voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.

Actie voor verkeersveiligheid rond scholen
in Sliedrecht
De gemeente Sliedrecht handhaaft de komende periode strenger
op fout parkeren rond scholen. De geldende parkeerregels worden
namelijk regelmatig overtreden, met gevaarlijke situaties tot gevolg.
Na overleg tussen de gemeente, boa’s en politie is besloten hier
strikter op te gaan handhaven. Met deze actie moet het voor ouders
en kinderen veiliger worden om zich rond de school te begeven.

Samen bestrijden we de gladheid
Wat doet de gemeente?
De winter nadert en dat betekent dat de kans op gladheid toeneemt.
Voor uw veiligheid en om ongelukken te voorkomen verzorgt het
team Reiniging van de afdeling Ruimte van de gemeente de
gladheidbestrijding. Bij gladheid gaan de strooiwagens de weg op.
Prioriteiten van de chauffeurs zijn: de hoofdwegen en de fietsroutes
begaanbaar houden of maken.
Wat kunt u zelf doen?
Als u uw eigen stoep wilt schoonhouden, dan kunt u dat het beste
doen met een sneeuwschuif of een bezem. Bij de gemeentewerf aan
de Lelystraat 111 kunnen inwoners van Sliedrecht gratis strooizout
halen om de gladheid te bestrijden. Wilt u dan wel een emmer of een
zak meenemen? U kunt ook keukenzout gebruiken.
Gladheidbestrijdingsplan
Vanaf 31 oktober 2015 tot 1 april 2016 ligt het
gladheidbestrijdingsplan ter inzage in het gemeentekantoor aan
de Industrieweg 11. U kunt het plan van maandag t/m vrijdag van
9.00 -15.00 uur inzien. Ook kunt u de website raadplegen: www.
sliedrecht.nl

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.

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, 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

t
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Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 1e Herziening Het Plaatje
Burgemeester en wethouders
van Sliedrecht maken op grond
van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat
de gemeenteraad op 27 oktober
2015 het bestemmingsplan
1e Herziening Het Plaatje met
ID-nummer NL.IMRO.0610.
bp13hetplaatje-3001
gewijzigd heeft vastgesteld.
Ten opzichte van het ontwerp
bestemmingsplan is een aantal
wijzigingen aangebracht in de
plantoelichting, planregels
en verbeelding. Voor een
gedetailleerd overzicht van de
wijzigingen wordt verwezen naar
de nota van wijzigingen die
behoort bij het raadsbesluit.
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
Het bestemmingsplan
Het Plaatje is op 28 juni
2012 vastgesteld. In het
bestemmingsplan is een regeling
opgenomen ten behoeve van het
geluidgezoneerde industrieterrein
en de geluidruimteverdeling.
Na de vaststelling van het
bestemmingsplan Het Plaatje is
het bestemmingsplan Molendijk
- Industrieweg 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 geluidruimte als
in het bestemmingsplan Het
Plaatje. In de uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State van
11 maart 2015, nummer
201307761/1/R4, over het
bestemmingsplan Molendijk-

Industrieweg is geconcludeerd
dat de wijze waarop de verdeling
van de geluidruimte in het
bestemmingsplan is geregeld,
onvoldoende rechtszeker is.
De gemeente heeft voor dat
bestemmingsplan middels een
bestuurlijke lus gelijktijdig het
bestemmingsplan MolendijkIndustrieweg opnieuw
vastgesteld met een andere,
beter controleerbare regeling
ten aanzien van de geluidruimte.
De gemeente vindt het
noodzakelijk dat de verdeling
van de geluidruimte in beide
plannen op eenzelfde wijze wordt
geregeld, immers het betreft
één gezoneerd industrieterrein.
Met deze herziening van
bestemmingsplan Het Plaatje
wordt de geluidruimte-verdeling
in beide bestemmingsplannen op
dezelfde wijze geregeld.
Ter inzage
Het raadsbesluit van 27
oktober 2015 en het gewijzigd
vastgestelde bestemmingsplan
liggen vanaf 5 november
2015 gedurende zes weken,
dus tot 17 december 2015,
tijdens kantooruren ter inzage
in het gemeentekantoor,
Industrieweg 11. U kunt het

bestemmingsplan ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
deze website selecteert u het
tabblad ‘Bestemmingsplannen’,
waarna u de mogelijkheid heeft
om het bestemmingsplan
op te roepen op het scherm,
bijvoorbeeld door de naam
van het bestemmingsplan in
te typen of te zoomen op de
kaart. Het bestemmingsplan is
als PDF ook te raadplegen op
de website van de gemeente,
www.sliedrecht.nl, via: Plannen
en projecten -> Ruimtelijke
Plannen -> Vastgestelde
bestemmingsplannen, nog niet in
werking.
Mogelijkheid beroep
Tegen het gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan kan tijdens
de terinzageligging beroep
worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State door
belanghebbenden die tijdig
hun zienswijzen op het
ontwerpbestemmingsplan bij
de raad hebben ingediend en
belanghebbenden die kunnen
aantonen dat hen redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat
zij dit niet tijdig hebben gedaan.
Daarnaast kan iedereen beroep

instellen tegen de wijzigingen die
de gemeenteraad in het plan bij
de vaststelling heeft aangebracht
in van het bestemmingsplan ten
opzichte van het ontwerp. Het
adres van de Raad van State
is: Postbus 20019, 2500 EA
in Den Haag. Voor het instellen
van beroep is griffierecht
verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Een ingesteld beroep schorst
de werking van het besluit niet.
Als een spoedeisend belang
aanwezig is, kan door de
indiener van een beroepschrift
een afzonderlijk verzoek om
voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Ook hiervoor is griffierecht
verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt
in werking na afloop van
de beroepstermijn, tenzij
binnen deze termijn naast
een beroepschrift eveneens
een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend.

Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan Molendijk-Industrieweg
Burgemeester en wethouders
van Sliedrecht maken op grond
van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat
de gemeenteraad op 27 oktober
2015 het bestemmingsplan
Molendijk-Industrieweg met
ID-nummer NL.IMRO.0610.
bp07MolenIndustrie-3002
opnieuw, gewijzigd, heeft
vastgesteld. Ten opzichte
van het eerder vastgestelde
bestemmingsplan zijn
in de toelichting van het
bestemmingsplan wijzigingen
aangebracht in paragraaf 3.4
Industrielawaai en in hoofdstuk
4. In hoofdstuk 4 staan de
wijzigingen in de planregels en
de verbeelding nader toegelicht.
De wijzigingen in plantoelichting,
planregels en verbeelding worden
ook integraal weergegeven
in de ‘Nota wijzigingen
bestemmingsplan MolendijkIndustrieweg n.a.v. uitspraak
Raad van State’ behorende bij
het herstelbesluit van 27 oktober
2015.
Plangebied
Het plangebied wordt aan de
noord-westzijde begrensd door
de Baanhoek-Molendijk en aan
de zuidzijde door de Beneden
Merwede. De oostelijke grens
wordt bepaald door de A.W.
Landgraafstraat, de Havenstraat
en de Merwestraat. Het
plangebied bestaat grotendeels
uit bedrijventerrein. Het
bedrijventerrein is op te delen
in twee afzonderlijke gebieden,
namelijk Molendijk aan de
noordkant en Industrieweg
(Kerkerak) aan de zuidkant.
Naast industrie bevinden zich in

het plangebied ook de woningen
aan de Molendijk 18-218,
Baanhoek 12-20, de Kroonstraat
en de L. van der Wielstraat.
Binnen het plangebied valt ook
de gemeentelijke (jacht)haven,
het gemeentekantoor en het
baggermuseum.
Reden en inhoud wijzigingen
ten opzichte van het eerder
vastgestelde bestemmingsplan
Op 25 juni 2013 heeft de raad
een nieuw bestemmingsplan voor
het industriegebied MolendijkIndustrieweg vastgesteld.
Tegen dit bestemmingsplan
is door een aantal partijen
beroep ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (ABRvS). In
haar uitspraak van 11 maart
2015, nummer 201307761/1/
R4, heeft de ABRvS de
beroepen gegrond verklaard
en het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan
vernietigd. De ABRvS heeft
de raad tevens opgedragen
om met inachtneming van de
overwegingen in de uitspraak
een nieuw besluit te nemen en
het plan opnieuw gewijzigd vast
te stellen en bepaald dat het
plan niet nogmaals als ontwerp
ter inzage hoeft te worden
gelegd, maar alleen opnieuw
door de raad hoeft te worden
vastgesteld. Door de voorlopige
voorziening van de ABRvS geldt
het bestemmingsplan van 26
juni 2013 totdat de raad een
nieuw bestemmingsplan heeft
vastgesteld en in werking is
getreden.
In de uitspraak is door de
ABRvS geconcludeerd dat

de wijze waarop de verdeling
van de geluidruimte in het
bestemmingsplan geregeld
was, onvoldoende rechtszeker
is. Het bestemmingsplan is
in die zin gewijzigd dat de
geluidruimteverdeling op een
andere wijze is vastgelegd. Het
geluid wordt nu rechtstreeks
verdeeld en toegekend op
de verbeelding en in de
regels. Daarnaast heeft de
Afdeling geconcludeerd dat
bij de gemeente bekend
was dat de gronden met de
bestemming Water door de
bedrijven in gebruik waren voor
bedrijfsactiviteiten. Onvoldoende
is onderzocht in hoeverre de
bestaande gebruiksrechten in
het bestemmingsplan konden
worden opgenomen. Ten slotte
wordt in dit bestemmingsplan
de eerste herziening van het
bestemmingsplan MolendijkIndustrieweg (NL.IMRO.0610.
bp07MolenIndustrieh1-3001)
zoals deze als ontwerp ter inzage
heeft gelegen meegenomen.
Met de hernieuwde
gewijzigde vaststelling van
dit bestemmingsplan wordt
uitvoering gegeven aan de
uitspraak van de Afdeling en
wordt voor zover de uitspraak
daartoe aanleiding geeft ook
aan de ingediende beroepen
tegemoet gekomen.

Mogelijkheid beroep
Tegen de door de gemeenteraad,
met het herstelbesluit
van 27 oktober 2015,
in het bestemmingsplan
aangebrachte wijzigingen kunnen
belanghebbenden gedurende de
termijn van ter inzage legging
beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Het adres van de Raad van State
is: Postbus 20019, 2500 EA
in Den Haag. Voor het instellen
van beroep is griffierecht
verschuldigd.

Ter inzage
Het herstelbesluit van 27
oktober 2015 en het opnieuw
gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan liggen
vanaf 5 november 2015
gedurende zes weken, dus
tot 17 december 2015, ter

Voorlopige voorziening
Een ingesteld beroep schorst
de werking van het besluit niet.
Als een spoedeisend belang
aanwezig is, kan door de
indiener van een beroepschrift
een afzonderlijk verzoek om
voorlopige voorziening worden

inzage tijdens kantooruren
in het gemeentekantoor,
Industrieweg 11. U kunt het
bestemmingsplan ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
deze website selecteert u het
tabblad ‘Bestemmingsplannen’,
waarna u de mogelijkheid heeft
om het bestemmingsplan
op te roepen op het scherm,
bijvoorbeeld door de naam
van het bestemmingsplan in
te typen of te zoomen op de
kaart. Het bestemmingsplan
is als PDF te raadplegen op
de website van de gemeente,
www.sliedrecht.nl, via: Plannen
en projecten -> Ruimtelijke
Plannen -> Vastgestelde
bestemmingsplannen, nog niet in
werking.

ingediend bij de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Ook hiervoor is griffierecht
verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het herstelbesluit treedt
in werking na afloop van
de beroepstermijn, tenzij
binnen deze termijn naast
een beroepschrift eveneens
een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend.

Goede respons
op enquête
verkeersbeleid
Voor het nieuw op te stellen
verkeersbeleidsplan heeft
de gemeente de mening van
inwoners gepeild via een
enquête. De gemeente is
blij dat zowel deelnemers
van het bewonerspanel ook
inwoners veelvuldig via de
website en sociale media
hebben gereageerd. Op basis
van deze informatie kan de
gemeente een goede afweging
maken waar de komende jaren
aandacht aan moet worden
besteed en waar geïnvesteerd
moet worden.
Deze uitkomsten worden
uitgewerkt in het verkeersbeleidsplan 2016-2020.

Vragen aan de
gemeente?
www.sliedrecht.nl
14 0184
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Baanhoek 80

Vastgesteld bestemmingsplan Benedenveer-Noord en
aanverwante besluiten

Aanleiding
Initiatiefnemer is voornemens een woning op te richten aan de
Baanhoek 80 kadastraal bekend sectie K nummer 2798, 2799,
3577, 3588 en 3679 te Sliedrecht.

Burgemeester en wethouders
van Sliedrecht maken bekend dat
de gemeenteraad op 27 oktober
2015 het bestemmingsplan
Benedenveer-Noord met IDnummer NL.IMRO.0610.
bp17BenedenveerNrd-3001
ongewijzigd heeft vastgesteld.
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.
Voor de precieze locatie wordt
verwezen naar de omschrijving
hiervan in het bestemmingsplan.

Plangebied
Planlocatie Baanhoek 80 is gelegen in de zuidwesthoek van
Sliedrecht. In de nabijheid van het plangebied bevinden zich
hoofdzakelijk woningen. Op circa 100 meter van de planlocatie
is een autobedrijf gevestigd. Ten noorden en ten westen van de
planlocatie zijn woningen en op grotere afstand maatschappelijke
functies (o.a. verpleeghuis De Merwebolder) gevestigd. Ten oosten
van de planlocatie bevindt zich op circa 300 meter industrieterrein
Het Plaatje. Ten zuiden grenst het plangebied aan de dijk van de
Beneden-Merwede. Aan de overzijde van de Beneden-Merwede, ten
zuidwesten van het plangebied is industrieterrein De Staart gelegen
(gemeente Dordrecht).
Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend
dat ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te
verlenen voor de activiteiten:
1. het bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan.
Stukken ter inzage
In verband hiermee ligt het ontwerpbesluit, met de daarop
betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage, vanaf donderdag
5 november 2015 tot donderdag 17 december 2015, in het
gemeentekantoor, Industrieweg 11.
U kunt het ontwerpbesluit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’,
waarna u de mogelijkheid heeft om het projectbesluit op
te roepen op het scherm, bijvoorbeeld door de naam van
het projectbesluit in te typen of te zoomen op de kaart. Het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijbehorende bijlagen
zijn als PDF te raadplegen op de website van de gemeente, www.
sliedrecht.nl, via: Plannen en projecten -> Ruimtelijke Plannen ->
Omgevingsvergunningen.
Mogelijkheid zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze
indienen op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Uw zienswijzen
kunt u schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk
te verzoeken bij het team VROM.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.

Ter inzage
Op grond van artikel 3.32 van
de Wet ruimtelijke ordening
(hierna Wro) liggen het
vastgestelde bestemmingsplan
en de aanverwant
gecoördineerde besluiten – de
omgevingsvergunning met
nummer 1442807 en het
besluit hogere grenswaarden
(vastgesteld op 29 september
2015) – vanaf donderdag 5
november gedurende zes weken,
dus tot donderdag 17 december
2015, ter inzage in het
gemeentekantoor, Industrieweg
11.
U kunt het bestemmingsplan
ook inzien op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze
website selecteert u het tabblad
‘Bestemmingsplannen’, waarna
u de mogelijkheid heeft om het

vastgesteld bestemmingsplan
op te roepen op het scherm,
bijvoorbeeld door de naam
van het bestemmingsplan in
te typen of te zoomen op de
kaart. Het bestemmingsplan,
de omgevingsvergunning en het
besluit hogere grenswaarden
zijn als PDF te raadplegen op de
website van de gemeente, www.
sliedrecht.nl, via: Plannen en
projecten -> Ruimtelijke Plannen.
Mogelijkheid beroep
Tegen het vastgestelde
bestemmingsplan, de
omgevingsvergunning en het
besluit hogere grenswaarden
kan tijdens de terinzageligging
van de besluiten beroep
worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State door
een belanghebbende die
tijdig zijn zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan
heeft ingebracht, door
een belanghebbende die
redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij dit niet heeft
gedaan en door een ieder
tegen de wijzigingen van het
bestemmingsplan ten opzichte
van het ontwerp. Het adres van
de Raad van State is: Postbus
20019, 2500 EA in Den Haag.
Hiervoor zijn griffierechten
verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Een ingesteld beroep schorst
de werking van de besluiten

Aanmelden groepsaankoop SamenZonneEnergie mogelijk tot 11 november 2015
Zo’n 250.000 inwoners in de provincie Zuid Holland hebben
zich aangemeld als deelnemer van de groepsaankoop
SamenZonneEnergie. Gemiddeld verdienen zonnepanelensystemen
zich in 6 tot 10 jaar volledig terug en gaan de systemen minimaal
25 jaar mee. Het voordeel van inkopen als groep is dat je samen de
beste prijs-kwaliteitverhouding kunt bedingen.
De inschrijving voor de actie sluit op 11 november 2015. Mocht u
nog interesse hebben, dan kunt u zich dus nog een week vrijblijvend
inschrijven via www.SamenZonneEnergie.nl.

niet op. Als een spoedeisend
belang aanwezig is, kan door de
indiener van een beroepschrift
een afzonderlijk verzoek om
voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Ook
hiervoor zijn griffierechten
verschuldigd.

Ontbijten met de
burgemeester

Op dinsdag 10 november
ontbijten 23 leerlingen van
groep 5 van basisschool De
Wilgen met burgemeester Bram
van Hemmen en wethouders.
Dat doen zij in het kader van
het Burgemeestersontbijt in
de week van Het Nationaal
Schoolontbijt, dat van 10
tot en met 13 november
zijn 13e editie viert. In het
gemeentekantoor worden
de leerlingen ontvangen,
waarna zij het meegebrachte
ontbijt met elkaar zullen
nuttigen.Het ontbijtpakket
bevat alleen producten
die het Voedingscentrum
beoordeelt als voorkeursof middenwegproduct. Het
gevarieerde pakket met brood,
allerhande beleg, fruit en
drinken is nu uitgebreid met
groente: komkommers.

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

