2 september 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

26 augustus 2015

Hoepel 45

Het wijzigen van de bestemming
van huisartsenruimte naar
schoonheidssalon en pedicure

In strijd met bestemmingsplan

Kantoren/backoffice
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

28 augustus 2015

Christiaan Huygensstraat 20

Het realiseren van een
gevelopbouw aan de achterzijde
en een dakkapel op de voorzijde
van de woning

bouwen

28 augustus 2015

Reigerlaan 111A

Het gebruiken van een woning
voor een gemeenschappelijke
keuken

In strijd met bestemmingsplan

28 augustus 2015

Rondo 146 t/m 168

Het oprichten van 12 woningen

bouwen

Datum intrekking

Adres

Omschrijving

Datum evenement

26 augustus 2015

Ter hoogte van Rembrandtlaan 207
en 209

Het kappen van 2 bomen

kappen

Datum geweigerd

Adres

Omschrijving

Datum evenement

26 augustus 2015

Puccinistraat 16

Het maken van een in- en uitrit bij
de woning

In-/uitrit

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.

Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

28 augustus 2015

Rembrandtlaan 73 t/m 87

Het oprichten van 4
stadswoningen en commerciële
ruimte

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. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.
De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 29 augustus 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

25 augustus 2015

Burg. Winklerplein

Het organiseren van een
evenement “Ontmoeting in
Sliedrecht” in het kader van de
“Week tegen eenzaamheid”

26 september 2015

27 augustus 2015

Leeghwaterstraat / Brouwerstraat

Woondag

26 september 2015

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

Reiniging en het Milieupark
zijn vrijdag 11 september
gesloten. Het bedrijfsafval en
de ondergrondse containers
worden donderdag
10 september geledigd

Glas in ‘t bakkie!
meer nodig omdat de recycling
verbeterd is. Glas wordt
apart ingezameld via speciale
glascontainers. Via Sliedrecht.
afvalinfo.nl kunt u zien waar de
glascontainers staan.
Excursie naar glasverwerker
Weten wat er met het
ingezamelde glas gebeurt?
Op 9 oktober organiseert de

Telefoon
14 0184

Website en Twitter
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide voorbereidingsprocedure

Van elke kilo glasscherven uit
de glasbak wordt weer een kilo
nieuw glas gemaakt. Nieuw
is dat sinds kort het deksel
of de dop op de pot of fles
mag blijven zitten én het glas
ongespoeld de bak in mag. Dat
voorkomt nare luchtjes en werkt
laagdrempeliger om ‘glas in ’t
bakkie’ te gooien. Omspoelen
en geopend aanbieden is niet

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

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

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure

De afdeling Ruimte, team

Koopavond Publiekszaken
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur
(alleen voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuisaangiften
en uitreksels)

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

Ingetrokken omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure

Wijziging ophalen
afval

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

gemeente een excursie naar
de glasverwerker in Heijningen.
Vertrek is om 12:00 uur vanaf
het gemeentekantoor. Er zijn
nog slechts enkele plaatsen
beschikbaar. Opgeven kan
bij Jeroen Sakko van de
gemeente Sliedrecht: per email
j.sakko@sliedrecht.nl of via
telefoonnummer (0184) 495
927.

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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Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

Gemeente peilt mening inwoners over verkeer
Voor het nieuw op te stellen verkeersbeleidsplan peilt de gemeente de mening
van inwoners. De komende weken tot 25 september wordt er een enquête
uitgezet bij het bewonerspanel Sliedrecht en via www.sliedrecht.nl.

Watertorenterrein) waarbij het wenselijk is om vooraf na te denken over de effecten
op het wegennet en om te kijken of er kansen zijn om bestaande verkeersproblemen
op te lossen.

In het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018 wordt het belang van
verkeersveiligheid benadrukt. Wethouder Theo den Braanker: “Inwoners van
Sliedrecht moeten zich op een prettige en veilige manier door het dorp kunnen
bewegen. Of dat nu met het openbaar vervoer is of met de auto, per scootmobiel, te
voet of op de fiets. We horen graag van onze inwoners wat voor hen belangrijk is”.

Kritisch
In Sliedrecht is het gebruikelijk dat circa elke vijf jaar kritisch naar het verkeersbeleid
wordt gekeken en de prioriteiten bepaald worden. In Sliedrecht is de afgelopen jaren
geïnvesteerd in de hoofdwegenstructuur, waardoor de verkeersstromen aanzienlijk
gewijzigd zijn.
Daarom is het ook wenselijk om deze effecten kritisch te volgen.
De resultaten worden in oktober aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op basis
van deze informatie kunnen zij een goede afweging maken waar de gemeente de
komende jaren aandacht aan moet besteden en waar in geïnvesteerd moet worden.
Deze uitkomsten worden uitgewerkt in een verkeersbeleidsplan.

Verkeersbeleidsplan
Het nieuwe verkeersbeleidsplan volgt het plan uit 2010 op. Een groot deel van de
wensen is ondertussen gerealiseerd. Er is behoefte aan een nieuw plan vanwege
diverse ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. Staatsliedenbuurt, Burg. Winklerplein,

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

