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Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

Colofon
Omgevingsvergunning

Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

20 november 2015

Karekietstraat 20

Het realiseren van wegschuifbare
transparante balkonbeglazing bij
het balkon van de woning

Bouwen

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.
Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

20 november 2015

Touwbaan 2

Het brandveilig gebruiken van de
Brandveilig gebruik
dagbestedingsruimte (Werkschuit)

Activiteit

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.
De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 21 november 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.
Omgevingsvergunningsvrije projecten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maken bekend dat voor onderstaande project geen omgevingsvergunning
benodigd is.
- het kappen van een boom, Rembrandtlaan 77-87.

Huisvestingsverordening
Ingediende aanvragen voor een omzettingsvergunning
(Het omzetten van zelfstandige woonruimte naar niet-zelfstandige woonruimte)
Adres

Activiteit

13 november 2015

Kerkbuurt 20

Wonen

In de tweede week van december 2015 ontvangen de ouders van
kinderen die tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 vier
jaar worden een inschrijfformulier voor de aanmelding bij één van
de Sliedrechtse basisscholen.
Dit formulier wordt door de gemeente samen met de onderwijsgids aan de
ouders toegezonden. De ouders leveren het ingevulde formulier in bij de
school van hun keuze.
Voor sommige ouders komt de inschrijving wellicht aan de vroege kant.
In verband met planningen van de scholen is het echter noodzakelijk
vroegtijdig gegevens over het aantal nieuwe leerlingen beschikbaar te
hebben.
Op woensdag 27 januari 2016 houden alle basisscholen in Sliedrecht
een open dag, waarvoor de ouders van harte worden uitgenodigd. Meer
informatie hierover volgt in de Merwestreek van 7 en 14 januari 2016.

Balie Publiekszaken gesloten
Op 27 november a.s. wordt een bijeenkomst georganiseerd voor
alle toekomstige DKCC-medewerkers. De balie Publiekszaken is
dan op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur gesloten voor het publiek.

Nieuwe ontmoetingen tijdens kerstdiner
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht organiseert op 22 december
speciaal voor alleenstaanden een kerstdiner in het kader van ‘Erbij in
Sliedrecht’. Tijdens het diner, bestaande uit een heerlijk voor- hoofd- en
nagerecht, (ook vegetarisch) is er gelegenheid om nieuwe contacten
aan te gaan met tafel- en buurtgenoten, waaruit vriendschappen
kunnen ontstaan.
Het kerstdiner vindt plaats van 17.00-20.00 uur (inloop v.a. 16.30) in
gebouw De Reling, Industrieweg 13. De kosten bedragen € 5,00.
Aanmelden voor het kerstdiner kan door te bellen naar Stichting
Welzijnswerk Sliedrecht, telefoon (0184) 416 729 of door een e-mail
te sturen naar info@welzijnswerksliedrecht.nl. Vermeld hierbij uw
naam, telefoonnummer en e-mailadres en geef aan of u vlees, vis of
vegetarisch wilt eten. Vermeld ook of u gebruik wenst te maken van het
vervoer van het Rode Kruis als u een rolstoel heeft. Wees er snel bij,
het aantal beschikbare plekken is beperkt.

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

Datum ontvangst

Aanmelding nieuwe leerlingen
basisonderwijs

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

Drankenkartons = drankpakken
Met drankenkartons wordt bedoeld drankpakken. Drankenkartons
zijn verpakkingen van zuivelproducten, vruchtensappen,
limonades, ijsthee, sauzen en soep.
Ze bestaan uit papier en karton en hebben aan de binnen- en
buitenkant een laagje plastic. Deze lege drankverpakkingen kunnen
wél bij het plastic afval, (papier)karton van bijvoorbeeld dozen niet!
Karton kan bij het oud papier.
Meer informatie over afval(inzameling): Sliedrecht.afvalinfo.nl

Drechtsteden mee met handelsmissie
naar China
Deze week nemen de Drechtsteden deel aan een
handelsmissie naar China, naar de havensteden Nantong en
Qindao. De Drechtsteden worden vertegenwoordigd door
regiobestuurder Richard Korteland.
De delegatie bestaat uit maritieme bedrijven en
onderzoeksinstellingen. Ze bezoeken in China een aantal werven
en de havenautoriteiten.
Regiobestuurder Korteland zal een ontmoeting hebben met het
bestuur van Nantong en Qingdao.

Oproep
De gemeente Sliedrecht roept de eigenaar op van een witte
vouwwagen met bruin afdekzeil, zonder kenteken, die al geruime
tijd geparkeerd staat op de parkeerplaats tussen Praxis en
Intratuin aan de Prisma te Sliedrecht.
De eigenaar gelieve zich binnen twee weken na het verschijnen van
dit bericht te melden bij de gemeente aan de Industrieweg 11. Na
deze weken zal de vouwwagen worden verwijderd. Op grond van
artikel 5:30 Awb kan afhankelijk van de staat de vouwwagen dertien
weken worden opgeslagen, dan wel onmiddellijk worden verkocht of
vernietigd. De bedoelde vouwwagen valt onder “Kampeermiddelen
e.a.”, waarvoor het verboden is deze op of aan de openbare weg
te parkeren, zoals gesteld in de A.P.V. (Algemene Plaatselijke
Verordening) artikel 5:6.

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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Hulp bij schulden & schuldpreventie
Bij Stichting Welzijnswerk Sliedrecht kunt u ook terecht als u
hulp en ondersteuning nodig heeft bij schulden. Ook kunnen
geschoolde vrijwilligers u helpen om schulden te voorkomen.
De diensten van Stichting
Welzijnswerk Sliedrecht zijn:
•Bureau Sociaal Raadslieden
Het Bureau Sociaal Raadslieden
geeft informatie en advies
en concrete ondersteuning,
zoals het schrijven van een
brief, bij vragen over wet- en

regelgeving. De vragen kunnen
betrekking hebben op diverse
zaken zoals uitkeringen, sociale
voorzieningen, toeslagen,
familie- en arbeidsrecht. De
dienstverlening is kosteloos.
Elke dinsdagmorgen en
donderdagmorgen is er een

spreekuur op afspraak.
Voor het maken van een
afspraak kan er elke werkdag
tijdens kantooruren gebeld
worden met (0184) 416 729.
•Hulp bij Thuisadministratie
Hulp bij Thuisadministratie biedt
ondersteuning op maat wanneer
iemand de grip op de financiën
kwijt is, niet kan rondkomen, of
wanneer de administratie niet
op orde is. De ondersteuning
wordt thuis geboden door een
geschoolde vrijwilliger. De

dienstverlening is kosteloos.
Voor het maken van een
afspraak voor een intakegesprek
kan tijdens kantooruren gebeld
worden met (0184) 416 729.
•Financieel Café
Het Financieel Café is een
laagdrempelige voorziening,
waar mensen voor advies en
informatie terecht kunnen met
vragen op financieel gebied,
zoals het aanvragen van
toeslagen, het invullen van
formulieren, het ordenen van
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de administratie, of hulp bij
budgetteren. Indien nodig vindt
er doorverwijzing plaats naar
een andere instantie, of wordt
er een vervolgafspraak gemaakt
bij bijvoorbeeld het Bureau
Sociaal Raadslieden. Elke eerste
donderdagavond van de maand
is er een inloopspreekuur van
19.00 uur - 20.30 uur. Een
afspraak maken is dus niet
nodig. Alle diensten vinden
plaats in gebouw De Reling,
Industrieweg 13, Sliedrecht.

