11 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

2 november 2015

Touwbaan 1

Het kappen van 91 bomen

Kappen

4 november 2015

IJsbaan 28

Het kappen van 3 bomen

Kappen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

6 november 2015

Burg. Van Hofwegensingel 49

Het wijzigen van de voorgevel van
de woning

Bouwen

6 november 2015

Baanhoek

Het plaatsen van bewegwijzering
t.b.v. de Bioderij

Bouwen; 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 7 november 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

Omschrijving

Activiteit

3 november 2015

Benedenveer

Het oprichten van een
sportaccommodatie

Bouwen; In strijd met
bestemmingsplan

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit beroep
aantekenen. Beroep wordt ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
Het gebruiken van het pand voor kantoorruimte, Kerkbuurt 52.

Evenementenvergunning
Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum evenement

4 november 2015

Kerkbuurt

Het organiseren van een
kerstmarkt

18 en 19 december 2015

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

Gemeente vervangt 17 november apparatuur voor aanvraag reisdocumenten: die
dag geen reisdocumenten leverbaar
Op dinsdag 17 november wordt door Identiteit en Diensten
BV, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, op het gemeentehuis van Sliedrecht
alle apparatuur vervangen, waarmee reisdocumenten worden
aangevraagd. Dat betekent dat u op die dag niet op het
gemeentekantoor terecht kunt voor het aanvragen van
paspoorten en identiteitskaarten. Ook kunt u op 17 november
niet uw inmiddels aangevraagde paspoort of identiteitskaart
komen afhalen. Spoedaanvragen kunnen al vanaf 16 november
niet meer in behandeling genomen worden. Het aanvragen van
reisdocumenten (ook spoedaanvragen) is weer mogelijk op
woensdag 18 november.

Spreekuur wethouder
Wethouder Hanny Visser houdt iedere vrijdagmiddag van 15.00
tot 16.00 uur spreekuur in de hal van het gemeentekantoor. Het
inloopspreekuur van vrijdag 13 november wordt verplaats naar de
ochtend tussen 10.00 en 11.00 uur.

Van november tot en met maart wordt de
groene gft container om de week geleegd
De zomer is voorbij. Van november tot en met maart kunt u de
groene container voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten
daarom om de week buiten plaatsen om te legen. Als u behoefte
heeft aan een extra container of een grotere groene container, dan
kunt u bellen naar het milieupark op 0184-495937 of een e-mail
sturen naar gemeente@sliedrecht.nl. De container wordt dan
gratis afgeleverd. U persoonlijke inzamelwijzer 2016 raadplegen,
downloaden en/of printen? sliedrecht.afvalinfo.nl Geen internet?
Laat iemand anders of de gemeente uw inzamelwijzer afdrukken.

Bijplaatsing grofvuil
Plaatsing van grofvuil bij de ondergrondse of bovengrondse
verzamelcontainer is zonder afspraak niet toegestaan! Een boete
bedraagt circa 97 euro. Meubels, planken, koelkasten en ander
grofvuil kunt u wegbrengen naar het milieupark waar het verder
gescheiden kan worden. Handig om te weten: voor het vervoer van
grof vuil naar het milieupark kan voor maximaal 2 uur gratis een
aanhanger geleend worden. Een bezoek aan het milieupark kost u
niets én u draagt ook nog een steentje bij aan het milieu.
Het milieupark aan de Lelystraat 111 is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het milieupark is uitsluitend
voor burgers uit Sliedrecht dus vergeet uw legitimatie niet.
Wij rekenen op uw medewerking om samen te zorgen voor minder
afval, meer hergebruik van afval en een schone omgeving.

Begroting Sliedrecht nu makkelijk te
raadplegen
Dit jaar heeft Sliedrecht voor het eerst een digitale begroting. Deze
begroting is geen simpele digitalisering van een dik boekwerk, maar
een lezersvriendelijke webapplicatie. De digitale begroting past in de
trend naar steeds meer digitale dienstverlening. U kunt de begroting
vinden op sliedrecht.begrotingsapp.nl.
Snel en eenvoudig
In de digitale begroting 2016 kunt u op een snelle en eenvoudige
manier zoeken en snel een indruk krijgen van wat de gemeente doet
in 2016; wat het doel is, wat we daarvoor gaan doen, wanneer het
klaar is en wat het kost. De teksten zijn speciaal voor de digitale
begroting kort en eenvoudig opgesteld.
De begroting is goed leesbaar op tablet, smartphone en pc. De
website past zich namelijk aan het scherm van het apparaat aan.
Met uw smartphone heeft u de begroting van uw gemeente dus ieder
moment op zak! Wij horen graag wat u van deze digitale begroting
vindt. Heeft u tips voor verbeteringen? Laat het ons weten via
gemeente@sliedrecht.nl of bel met 14 0184!

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

