26 augustus 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

16 augustus 2015

Prickwaert 49

Het kappen van een boom

Kappen

18 augustus 2015

Nachtegaallaan 1

Het verbouwen van de garage

Bouwen

19 augustus 2015

Karekietstraat 18

Het plaatsen van 2 scootmobiel
bergingen

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure

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)

Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

21 augustus 2015

Touwbaan 2

Het renoveren van het interieur
en exterieur, nieuwe luifel bij de
hoofdentree en multifunctionele
ruimte van de werkschuit

bouwen

21 augustus 2015

Trapezium 224

Interne constructieve wijziging
door middel van een inbouw trap
tussen de 1e en de 2e verdieping

bouwen

Telefoon
14 0184

21 augustus 2015

Christiaan Huygensstraat 20

Het kappen van een boom

kappen

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

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 22 augustus 2015 van gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum evenement

13 augustus 2015

Achterzijde Stationsweg ter hoogte
van de nummer 127-135

Het organiseren van een
buurtbarbecue

28 augustus 2015

18 augustus 2015

Adama van Scheltematsraat 30-60,
zijkant portiekflats

Het organiseren van een
zeskamp voor de oudere jeugd,
plaatsen springkussen voor
de allerkleinsten en voor de
volwassenen gezelschapsspellen
tbv Burendag

26 september 2015

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

18 augustus 2015

Mozartplantsoen

Het organiseren van een
buurtfeest

26 september 2015

18 augustus 2015

Achterzijde Stationsweg ter hoogte
van de nummer 127-135

Het organiseren van een
buurtbarbecue

28 augustus 2015

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

Algemene Plaatselijke Verordening
Driehoeksborden en spandoeken
Er zijn vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bezwaar verleend voor:
- het plaatsen van driehoeksborden voor H.I.S.-Opleidingen van 17 augustus t/m 29 augustus 2015, route 3.
- Het plaatsen van drie spandoeken ten behoeve van het evenement Woondag Sliedrecht van 14 september t/m 27 september 2015,
keuze A1, A2 en A3.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

wekelijkse leging
groene gft container
Vanaf 31 augustus tot eind
oktober wordt de groene
container met groente-, fruiten tuinafval weer wekelijks
geleegd.
Meer informatie en voor
het downloaden van uw
persoonlijke inzamelkalender:
sliedrecht.afvalinfo.nl

Provincie en Drechtsteden verbeteren samen bereikbaarheid regio
Gedeputeerde Verkeer en
Vervoer Floor Vermeulen van
de Provincie Zuid-Holland en
portefeuillehouder Bereikbaarheid Hans Tanis van het
Drechtstedenbestuur spraken
elkaar dinsdag 18 augustus
over de bereikbaarheid van
de Drechtsteden. Beide
bestuurders zien grote
meerwaarde in stevige
samenwerking.
Provincie Zuid-Holland en de
Drechtsteden investeren, samen
met de rijksoverheid, in de snelwegen rond de Drechtsteden
A15 en A16 en in de N3. Er
wordt overlegd over bijvoorbeeld
de mogelijke aanleg van spitsstroken op de A15 tussen

Milieupark
Lelystraat 111
Ma - vrij: 09.30 - 12.00 uur
en 13.00 - 16.00 uur
Zat: 09.00 - 13.00 uur

Portefeuillehouder Bereikbaarheid Hans
Tanis van het Drechtstedenbestuur (l) en
gedeputeerde Verkeer en Vervoer Floor
Vermeulen (r)

Papendrecht en Sliedrecht en
over verbeterde doorstroming op
diverse knooppunten.
Openbaar vervoer
Er wordt geïnvesteerd in een
goede aansluiting van het
openbaar vervoer, waarbij
de bus, waterbus en de
MerwedeLingeLijn (trein)

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

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

oktober weer

Website en Twitter
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem

Voor het opgeven van grofvuil
kunt u bellen: (0184) 495 937

Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning

In september en

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

op elkaar afgestemd zijn
in een aansluitende keten.
Het laten doorrijden van de
MerwedeLingeLijn richting
Rotterdam wordt onderzocht.
Provincie en Drechtsteden
voeren samen het gesprek
over het behoud van de
intercity Dordrecht-Breda met
Staatssecretaris Mansveld van
Infrastructuur en met de NS.
Samenwerking
Provincie en Drechtsteden
zien het belang van goede
samenwerking op het gebied
van verkeer en vervoer. De
Drechtsteden zijn een centrale
regio in Zuid-Holland en een
belangrijke gesprekspartner voor
de provincie.

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

