18 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

9 november 2015

Leeghwaterstraat 69

Het plaatsen van reclame

Bouwen

9 november 2015

Rembrandtlaan 77-87

Het kappen van een boom

Kappen

11 november 2015

Stobbe 22

Het aanleggen van een uitrit

In-/uitrit

11 november 2015

Rivierdijk 446

Het kappen van een boom

Kappen

11 november 2015

Deltalaan 217

Het vervangen van de reclame

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 november 2015

Baanhoek 217

Het verbouwen van De Blauwe
School

Bouwen;
Monument

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

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.

Telefoon
14 0184

De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 14 november 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Website, Twitter en Facebook
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem
www.facebook.com/
gemeentesliedrecht

Kennisgeving verlenging omgevingsvergunning
Voor onderstaand plan is de verleende omgevingsvergunning verlengd met een termijn van acht weken:
- Het tijdelijk huisvesten van vluchtelingen voor een periode van vier weken in een gedeelte van het gebouw aan de Frans Halsstraat 1.
Toelichting
Ook tegen deze verlenging van een omgevingsvergunning kan binnen zes weken bezwaar gemaakt worden op grond van de Algemene wet
bestuursrecht. Dit heeft echter geen opschortende werking. Voor verdere informatie over de procedure verwijzen we u naar bovenstaande
toelichting.

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

11 november 2015

Dr. Langeveldplein

Het organiseren van het
evenement “Wereldlichtjesdag”

13 december 2015

13 november 2015

Hugo de Grootstraat en omliggende
straten

Het organiseren van het
evenement “Winterfair
Out of the door”

27 november 2015

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

Ronald McDonald Kinderfonds zamelt kleding in

Algemene Plaatselijke Verordening

Heeft u ongebruikte kleding en textiel en wilt u het kwijt? Het
Ronald McDonald Kinderfonds kan het goed gebruiken! Op vrijdag
20 november 2015 kunt u voor 09:00 uur uw ongebruikte kleding
en textiel in een speciale zak langs de weg zetten. Het Ronald
McDonald Kinderfonds zamelt de kleding huis-aan-huis in.

Driehoeksborden en spandoeken
Er zijn vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bezwaar
verleend voor:
• het plaatsen van driehoeksborden ten behoeve van het evenement
“Winterfair Out of the Door” van 13 november t/m 27 november
2015, route 2.
Collectes
Er zijn vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bezwaar
verleend voor:
•het houden van een huis-aan-huis collecte door Stichting Begrip
voor Onbegrip in de periode van 3 juli t/m 9 juli 2016.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Dienstverlening gesloten
Op 27 november a.s. wordt een bijeenkomst georganiseerd voor
alle toekomstige DKCC-medewerkers. Het team dienstverlening is
dan op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur gesloten voor het publiek.

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.

Openbare vergadering Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch
Het Algemeen bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
heeft op vrijdag 27 november 2015 van 11.45 tot 12.00 uur in
het gemeentehuis Werkendam, kamer 0.1, Raadhuisplein 1, Werkendam een openbare vergadering. Mocht u de vergadering willen bijwonen
of spreektijd wensen, wordt u verzocht dit uiterlijk 23 november te
melden aan jt.kalle@dordrecht.nl onder vermelding van het onderwerp.
De agenda en stukken zijn vanaf 18 november te vinden op
www.np-debiesbosch.nl, onder organisatie/openbare vergaderingen.

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

Evenementenvergunning

Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt bij aan het welzijn van
zieke of gehandicapte kinderen en hun familie. Het fonds heeft een
vergunning voor deze inzamelingsactie.De speciale zak ontvangt u
een week van te voren samen met de reclamefolders. Geen speciale
zak ontvangen? U kunt ook een andere zak gebruiken. Heeft u
geen gelegenheid op 20 november? U kunt kleding op elk gewenst
moment in een verzamelcontainer kwijt. Waar de textielcontainers
staan, kunt u zien op sliedrecht.afvalinfo.nl. U kunt tegenwoordig
ook oude gordijnen of gescheurde kleding inleveren. Alle kleding
en textiel kan nu namelijk worden hergebruikt. Van dit ‘nietherdraagbare’ textiel worden nieuwe vezels en garens gemaakt. En
daarvan worden weer nieuwe producten gemaakt.

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

Voor informatie over de
gemeentepagina’s kunt u bellen met
(0184) 495 984 of e-mailen naar
gemeente@sliedrecht.nl

De Sint is afgelopen zaterdag weer aangekomen in ons
#mooiSliedrecht!
De gemeente bedankt alle vrijwilligers en Stichting Evenementen
Sliedrecht in het bijzonder voor de mooie ontvangst en de geweldige
Sint Shows in sporthal de Stoep!

Servicelijn

Voor uw meldingen over
de openbare ruimte

www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994

t

