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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

25 november 2015

Kerkbuurt 126

Het intern verbouwen en het
wijzigen van de constructie

Bouwen

20 november 2015

Ter hoogte van Krommestoep 1

Het kappen van 2 bomen

Kappen

27 november 2015

Diverse locaties (zie hieronder)

Het kappen van 9 bomen

Kappen

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)

Betreft vervanging riolering Wetenschappersbuurt
Aantal en soort
Locatie
1 kastanje
Simon Stevinstraat ter hoogte van huisnummer 16
1 iep
Thorbeckelaan 23
1 iep
Thorbeckelaan 23
1 eik
Thorbeckelaan 53
1 eik
Thorbeckelaan 53
1 eik
Thorbeckelaan ter hoogte van huisnummer 38
1 Japanse notenboom Prof. Kamerlingh Onneslaan ter hoogte van huisnummer 107
1 Japanse notenboom Prof. Kamerlingh Onneslaan ter hoogte van huisnummer 39
1 Japanse notenboom Prof. Kamerlingh Onneslaan ter hoogte van huisnummer 59

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Telefoon
14 0184
E-mail
gemeente@sliedrecht.nl

Evenementenvergunning
Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

24 november 2015

Touwbaan 1

Het organiseren van het
evenement “Kerstwandeling”

22 december 2015

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

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

Klaar voor de toekomst

Nieuwe openingstijden gemeente
Sliedrecht
Met de werkwijze ‘persoonlijk, snel en digitaal’ kiest de
gemeente voor een verandering in de dienstverlening. Inwoners
regelen steeds meer diensten digitaal bij de gemeente. Voor
sommige producten of diensten komen zij toch naar de balie van
Publiekszaken. De gemeente past de openingstijden aan omdat
de behoefte van inwoners verandert. Hiermee sluit de gemeente
beter aan op ontwikkelingen in de dienstverlening, nu en in de
toekomst.
Vanaf 4 januari 2016 zijn wij open op:
• maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
• woensdag en donderdag van 14.00 tot 19.30 uur
Persoonlijk contact: Twee avondopenstellingen
Vanaf januari zijn wij elke week twee avonden open. Naast de
bestaande donderdagavond bent u ook op woensdagavond
welkom. De extra avondopenstelling sluit meer aan bij uw vraag
om buiten kantoortijden producten of diensten persoonlijk te
regelen.
Snel: Op afspraak & thuisbezorgen Paspoorten
& Identiteitskaarten
Voor (bijna) alle producten en diensten kunt u vanaf het nieuwe
jaar een afspraak maken. Het voordeel hiervan is dat u zelf
kiest wanneer een bezoek het beste uitkomt en u geen wachttijd
heeft. Wij bieden de mogelijkheid om binnen twee werkdagen op
afspraak te komen.
Vanaf het eerste kwartaal van 2016 kunt u uw paspoort of
identiteitskaart laten bezorgen. Wij bezorgen thuis of op het
werk door heel Nederland, ook ‘s avonds en op zaterdag. Voor
€ 4,95 extra per document kunt u hier gebruik maken. U hoeft
uw paspoort of identiteitskaart dan niet meer persoonlijk op te
halen.
Digitaal:
Wij bieden steeds meer producten en diensten digitaal aan.
Een bezoek aan de balie is daardoor niet meer nodig. Denk
bijvoorbeeld aan: de aanvraag van een uittreksel, het doorgeven
van een verhuizing, het doen van een melding in de buitenruimte
(wijklijnmelding) of een vraag aan ons. Wij verwachten de
komende jaren dat de dienstverlening aan de balie steeds
verder afneemt en blijven onze digitale dienstverlening verder
ontwikkelen. Op www.sliedrecht.nl vindt u meer informatie over
onze (digitale) producten en diensten.

Ontwerpbestemmingsplan Kweldamweg 49
Ter inzage
Vanaf 3 december 2015 ligt het ontwerp bestemmingsplan
Kweldamweg 49 ter inzage. Gedurende zes weken, dus tot en met 13
januari 2016, kan een ieder het plan inzien in het gemeentekantoor,
Industrieweg 11. U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl via het tabblad ‘Een plan bekijken’
→ ‘Bestemmingsplannen’ (identificatienummer: NL.IMRO.0610.
bp18Kweldamweg49-2001). Het bestemmingsplan is ook te
raadplegen via de website van de gemeente, www.sliedrecht.nl, via:
Plannen en projecten → Ruimtelijke Plannen.
Plangebied
De planlocatie aan de Kweldamweg 49 ligt aan een van de
oostwestgerichte wegen in het buitengebied van Sliedrecht. De
locatie grenst aan een waterzuivering (oostzijde en zuidzijde). Het
bedrijf zal uitbreiden in westelijke richting, door het bedrijf over de
breedte van het aangrenzende perceel uit te breiden. Het bedrijf en
de uitbreiding liggen aldus in de strook percelen die zijn ontsloten
vanaf de Kweldamweg en die doorlopen tot aan de Betuwelijn, tevens
zijnde de rand van het stedelijk gebied van Sliedrecht.
Inhoud bestemmingsplan
In 1999 heeft het bedrijf Verheij Integrale Groenzorg zich gevestigd
aan de Kweldamweg 49. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een
middelgrote onderneming en biedt een jaarrond werk aan circa 100
FTE. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zich weten te ontwikkelen
en is het gegroeid. Hiermee heeft het bedrijf zich kunnen aanpassen
aan de veranderende markt, waarbij verdergaande mechanisatie
en toegenomen werkvolume eist dat het bedrijf is opgeschaald.
Onderhavig plan voorziet derhalve in een uitbreiding qua gebruiksen bebouwingsruimte van een reeds bestaand bedrijf i.c. het
formaliseren van afdoende ruimtebeslag voor een grotendeels
‘aanwezige’ omvang.
Mogelijkheid zienswijzen
Tijdens de periode waarin het plan ter inzage ligt kunt u op de
website van de gemeente digitaal een zienswijze indienen op het
ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u ook schriftelijk
kenbaar maken aan de gemeenteraad, Postbus 16, 3360 AA
Sliedrecht.
Nadere informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.

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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Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht uitgebreide procedure
Op 17 juli 2015 is door
Chemours Netherlands B.V.
een aanvraag ingediend voor
een omgevingsvergunning
ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voor
de inrichting gelegen aan de
Baanhoekweg 22 te Dordrecht.
De aanvraag betreft een
verzoek om verandering van de
emissienormen voor de Viton®
fabriek, zoals deze zijn gesteld in
de voorschriften D1 en D2 van
de vigerende vergunning van 3
oktober 2013.
Gedeputeerde Staten van ZuidHolland heeft het voornemen
om de gevraagde vergunning te
verlenen.
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en

andere ter zake zijnde stukken
inzien van 3 december 2015
tot en met 15 januari 2016 op
werkdagen in de Publiekshal
van het gemeentekantoor
Sliedrecht, van 09:00 - 15:00
uur, Industrieweg 11, algemeen
tel. nr. 140184.
Zienswijzen
Binnen zes weken na de dag
waarop de ontwerpbeschikking
ter inzage is gelegd, kan
eenieder daarover zienswijzen
inbrengen.
Schriftelijke zienswijzen
dienen te worden gezonden
aan de directeur van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, Postbus 550, 3300 AN
Dordrecht.
Hierna zullen wij een definitief
besluit opstellen waartegen

belanghebbenden beroep kunnen
instellen.
Voor het naar voren brengen
van mondelinge zienswijzen kan
contact worden opgenomen
met de behandelend ambtenaar
(mevrouw V.M.E. DeumersAbbenhuijs, telefoon (078) 770
85 85).
Van mondeling naar voren
gebrachte zienswijzen wordt een
verslag gemaakt.
Alleen belanghebbenden
kunnen op basis van naar voren
gebrachte zienswijzen beroep
instellen tegen de definitieve
beschikking.
Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.

Informatieavond wijzigingsvergunning Chemours
Omwonenden en geïnteresseerden zijn welkom op maandagavond 7 december 2015 in het
Regiokantoor aan de Noordendijk 250 te Dordrecht. OZHZ organiseert dan een informatieavond
over de wijzigingsvergunningaanvraag van Chemours die betrekking heeft op een verandering in
de emissienormen van de Vitonfabriek. Aanvang 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur. Tijdens het
programma geven Chemours, OZHZ en TNO een toelichting op de wijziging van de vergunning en is
er gelegenheid om vragen te stellen. Als u van plan bent om te komen, dan ontvangen wij graag uw
aanmelding via e-mail (communicatie@ozhz.nl) onder vermelding van ‘Informatieavond Chemours’.

Mandaatbesluit Startersbeurs
Op 29 oktober 2015 is vastgesteld dat de algemeen directeur van
Funding Subsidiemanagement B.V. wordt gemandateerd om de
‘Startersbeurs’ uit te voeren voor de Sociale Dienst Drechtsteden.
De directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden verleent, met
toestemming van de Algemene directeur Gemeenschappelijke
Regeling, ondermandaat aan de algemene directeur van Funding
Subsidiemanagement, die deze bevoegdheid kan ondermandateren.
Funding Subsidiemanagement B.V. geeft uitvoering aan de
‘Startersbeurs’ Dit betreft de vaststelling van de rechten en
de plichten van de starter en het bedrijf. Gevolgd door de
feitelijke uitvoering van de ‘Startersbeurs’ inclusief de financiële
verplichtingen. Het besluit treedt in werking op 3 december 2015
tot uiterlijk de datum waarop de laatste startersbeurs is afgerond en
werkt terug tot en met 1 oktober 2015. Het mandaatbesluit vindt u
in zijn geheel op http://www.sddrechtsteden.nl/beleid.

Jaarlijkse Kim Putterslezing in Sliedrecht
Op woensdag 9 december vindt in Zalencentrum De Lockhorst in
Sliedrecht de jaarlijkse Kim Putterslezing plaats. Het thema van
de lezing is ‘Tussen de wereld en de wijk: de regio Drechtsteden/
Alblasserwaard in 2030’. De lezing wordt gegeven door Kim
Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en
geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam. Eerder was
Putters ook lid van de Eerste Kamer. Het is alweer de derde editie
van zijn lezing, na eerdere edities in Hardinxveld-Giessendam en
Molenwaard.
Wat verwachten we van de overheid in de toekomst? Hoe zien we
de rol van de overheid in de aanloop naar 2030? Het jaar 2030
is nog maar vijftien jaar van ons verwijderd, dus hoe zou de taak
van de overheid dan eruit moeten zien en wat regelen inwoners
liever zelf? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) houdt
zich bezig met deze veranderingen. Directeur Kim Putters zal
tijdens de lezing een blik op de toekomst werpen vanuit de grote
maatschappelijke ontwikkelingen. Wat betekenen de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt, in de zorg en op het gebied van zingeving,
geloof en onderwijs voor Sliedrecht en de regio Alblasserwaard
en Drechtsteden richting 2030? Maar ook: wat verwachten onze
inwoners van de overheid en van elkaar?
Na de lezing zal een aantal experts een reactie geven. Vervolgens is
iedereen uitgenodigd om mee te praten.
De lezing start om 19:30 uur, de zaal is open vanaf 19:00 uur.
De locatie is Zalencentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, 3364 AT
Sliedrecht. Kosteloos plaatsen reserveren is mogelijk door een
e-mail te sturen aan m.visscher@sliedrecht.nl.

Serviceloket publiekshal gemeentekantoor
Voor aanvraag van en/of
informatie en advies over
Bijzondere Bijstand, Hulp bij
het huishouden, Mantelzorg,
Kinderopvang, Inburgering of
WMO-voorzieningen.
Openingstijden:
van maandag tot en met
vrijdag, van 09.00 uur tot
15.00 uur.
Telefoon: (0184) 495 835.

Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

Werkzaamheden aan gasleiding Stationsweg van start
Op dinsdag 8 december start Stedin met werkzaamheden aan
de gasleiding onder de Stationsweg. Onderhoud is nodig voor
de continuïteit van de energievoorziening en om toekomstige
gaslekken te voorkomen. Half januari zijn de werkzaamheden
afgerond. De Stationsweg blijft gewoon toegankelijk. Met
verkeersregelaars wordt het verkeer in goede banen geleid. Op
donderdag 3 december is er een informatiebijeenkomst voor
bewoners van de Stationsweg.
Het afgelopen jaar heeft Stedin in overleg met de gemeente
Sliedrecht onderzoek verricht naar de meest optimale manier om de
continuïteit van de gaslevering te garanderen. Hieruit is gebleken dat
het ‘re-linen’ van het gasnet de beste methode is en voor de minste
overlast zorgt.
Weinig overlast
Bij het re-linen wordt de bestaande gasleiding aan de binnenzijde
versterkt. Na het uitharden van deze nieuwe laag worden de
aansluitleidingen naar de woningen en bedrijven toe gecontroleerd op
gasdichtheid en wordt de gaslevering hervat. De graafwerkzaamheden
blijven beperkt. Sliedrecht blijft via de Stationsweg bereikbaar.
Op vrijdag 4 december starten de voorbereidende werkzaamheden.
Op dinsdag 8 december start het re-linen. Volgens een schema wordt
de gastoevoer naar de woningen voor maximaal acht uur afgesloten.
Hierover zijn de bewoners geïnformeerd.
Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden kan contact worden
opgenomen met de klantenservice van Stedin op telefoonnummer
088-896 39 63, via Twitter @stedin of Facebook www.facebook.com/
stedinnetbeheer.

Beleidsregels Baanbonus Drechtsteden
2015
Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 5
november 2015 de Beleidsregels Baanbonus Drechtsteden
2015 vastgesteld.
Het Drechtstedenbestuur kan aan een werkgever een
Baanbonus verstrekken wanneer hij een persoon in dienst
neemt uit de doelgroep Participatiewet met een loonwaarde
van 80% tot 100%.
De beleidsregels treden met terugwerkende kracht op 1 juli
2015 in werking.
De beleidsregels Baanbonus Drechtsteden 2015 vindt u in zijn
geheel op www.sddrechtsteden.nl/beleid.

Theatervoorstelling over alcohol- en drugsgebruik door pubers
De afgelopen twee maanden
is extra aandacht besteed
in Sliedrecht aan het thema
alcohol en jongeren tijdens
de Verzuip jij je Toekomst?!actiemaand. In dat kader wordt
op dinsdag 8 december voor
ouders de theatervoorstelling
‘Pubers onder invloed’
georganiseerd over alcohol- en
drugsgebruik onder pubers. De
voorstelling vindt plaats in het
Griendencollege. Burgemeester
Bram van Hemmen verzorgt
de opening. Aanmelden
is nog mogelijk via www.
dienstgezondheidjeugd.nl onder
‘Aanmelden’. U kunt ook een
e-mail sturen naar aanmelden@
dienstgezondheidjeugd.nl of
bellen naar 078-770 3401.
Iedere puber kan vroeg of laat
in aanraking komen met drank
en/of drugs. De leefomgeving
van het kind heeft een grote

uitwerking op zijn/haar mogelijke
alcohol- of drugsgebruik. Uit
onderzoek blijkt dat, naast
vrienden, ook ouders veel invloed
hebben op het alcohol- en
drugsgebruik van hun kind. Maar
hoe gaat een ouder hierover in
gesprek met een puberende
zoon of dochter?
Interactief en informatief
Over dit onderwerp biedt
het Griendencollege - in
samenwerking met het Centrum
Jeugd en Gezin, Youz en
Theatergroep PlayBack - de
thema-avond ‘Pubers onder
invloed’ aan. Een interactieve en
informatieve avond die antwoord
geeft op de vraag wanneer
opvoedkundige ingrepen bij een
puber beklijven. Herkenning
voor elk gezin met pubers, maar
bovenal een relevante avond
gericht op de communicatie
tussen ouders en kind.

Meer informatie
De theatervoorstelling vindt
plaats op dinsdag 8 december
en duurt van 19.30 tot 21.30
(inloop vanaf 19.00 uur) in het
Griendencollege, Prof. Kam.
Onneslaan 109, 3362 VE
Sliedrecht.
Er zijn geen kosten aan de
avond verbonden. Plaatsen
worden gereserveerd op
volgorde van binnenkomst. Kijk
voor meer informatie op www.
dienstgezondheidjeugd.nl en
www.tgplayback.nl/onderinvloed.

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

