9 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

31 augustus 2015

Thorbeckelaan en Rembrandtlaan

Het kappen van 2 bomen

Kappen

1 september 2015

Rivierdijk 374

Het wijzigen van de voorgevel van
de woning

Bouwen

3 september 2015

Kerkbuurt 257

Het vergroten van de uitbouw aan
de voorzijde van de woning

Bouwen

Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

4 september 2015

Rembrandtlaan en Thorbeckelaan

Het renoveren van de galerijflats

Bouwen;
In strijd met bestemmingsplan

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 van 5 september 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Evenementenvergunning
Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum evenement

27 augustus 2015

Stationsweg 2

Het organiseren van een bingo bij
de Boerhaave

28 augustus 2015,
25 september 2015,
23 oktober 2015,
20 november 2015 en
18 december 2015

Jumbo aan de Kerkbuurt en AH aan
het Burg. Winklerplein

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)

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure

28 augustus 2015

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

Het plaatsen van één of meerdere 12 december en
19 december 2015
kerstpotten bij de winkels door
het Leger des Heils

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

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Telefoon
14 0184
E-mail
gemeente@sliedrecht.nl
Website en Twitter
www.sliedrecht.nl
@sliedrechtgem
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
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 aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

3 september 2015

Sportlaan 7

Het organiseren van het
evenement “Muziekfestival
Sliedrecht”

19 september 2015

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

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.

ZATERDAG

26 SEPTEMBER 2015
WOONBOULEVARD

SLIEDRECHT
www.woondagsliedrecht.nl

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
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Vastgesteld bestemmingsplan Nijverwaard en reactieve aanwijzing Provincie Zuid-Holland
Burgemeester en wethouders
van Sliedrecht maken
bekend dat de gemeenteraad
op 23 juni 2015 het
bestemmingsplan Nijverwaard
met ID-nummer NL.IMRO.0610.
BPNijverwaard05-3001
gewijzigd heeft vastgesteld.
Ten opzichte van het ontwerp
bestemmingsplan is een aantal
wijzigingen aangebracht op de
plankaart en in de regels. Voor
een gedetailleerd overzicht van
de wijzigingen wordt verwezen
naar het overzicht van wijzigingen
die behoren bij het raadsbesluit.
Reactieve aanwijzing
Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland hebben op 14 juli
2015 een reactieve aanwijzing
ex artikel 3.8 lid 6 van de
Wet ruimtelijke ordening, met
ID-nummer NL.IMRO.9928.
DOSx2015x0004375AW-VA01,
gegeven ten aanzien van het
bestemmingsplan Nijverwaard,
ertoe strekkende dat artikel
3.1, lid p, artikel 3.5.1

Wijzigingsbevoegdheid voor
detailhandel in de woonbranche
en artikel 4.1 lid a en b van het
bestemmingsplan Nijverwaard
zoals vastgesteld door de
raad van de gemeente op 23
juni 2015 geen onderdeel
blijven uitmaken van het
vastgestelde bestemmingsplan.
Als het aanwijzingsbesluit
onherroepelijk wordt, vervalt
het vaststellingsbesluit voor
wat betreft de delen waarop de
aanwijzing betrekking heeft.
Plangebied
Het bestemmingsplan
Nijverwaard omvat het gehele
bedrijventerrein Nijverwaard.
Dit bedrijventerrein ligt aan
de noordzijde van Sliedrecht
en ligt ingeklemd tussen de
Betuweroute en de MerwedeLingelijn aan de noordwestzijde
en de rijksweg A15 aan de
zuidzijde. De oostgrens wordt
bepaald door de achtererven
van de woningen aan de
Stationsweg.

Huis aan huis inzameling textiel voor
Make a Wish
Op vrijdag 11 september 2015 wordt huis aan huis textiel
ingezameld voor Make-a-Wish.
Doe mee en zet de speciale zak voor 9.00 uur langs de weg.
Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen
3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Kledinginzameling
mag uitsluitend plaatsvinden op basis van een vergunning. Kleding
kunt u op elk gewenst moment ook in een verzamelcontainer kwijt.
Via Sliedrecht.afvalinfo.nl kunt u zien waar de textielcontainers
staan.
Tegenwoordig kan alle kleding en textiel worden hergebruikt, dus ook
oude gordijnen of gescheurde kleding.
Deze ‘niet-herdraagbare’ spullen worden vervezelt: dat betekent dat
ze worden teruggebracht tot garens. Hiervan worden weer nieuwe
producten gemaakt.

Verwijderen fietswrakken
Op de volgende locaties zijn op 1 september jl. een aantal
fietswrakken gelabeld:
- 3 fietsen
Sperwerflat
- 11 fietsen
Havikflat
- 9 fietsen
Valkhof
Rechtmatige eigenaren kunnen hun eigendom tot uiterlijk 25
september 2015 ophalen. Na deze datum worden de wrakken
verwijderd en 13 weken opgeslagen bij de gemeentewerf,
Lelystraat 111 te Sliedrecht. Na 28 december 2015 worden de
wrakken vernietigd.
Openingstijden gemeentewerf: maandag t/m vrijdag van 09.30 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur en zaterdag van 09.00 - 13.00
uur.

Ter inzage
Vanaf donderdag 10 september
2015 ligt het vastgestelde
bestemmingsplan Nijverwaard
en de reactieve aanwijzing ter
inzage.
Gedurende zes weken, dus tot en
met woensdag 21 oktober 2015
kunt u het plan inzien.
U kunt het vastgestelde
bestemmingsplan en de
reactieve aanwijzing op een
drietal manieren raadplegen:
- In het gemeentekantoor,
Industrieweg 11;
- Op www.ruimtelijkeplannen.
nl via het tabblad
‘Een plan bekijken’ →
‘Bestemmingsplannen’
(identificatienummer:
NL.IMRO.0610.
BPNijverwaard05-3001
& NL.IMRO.9928.
DOSx2015x0004375AW-VA01);
- Op de website van de
gemeente, www.sliedrecht.nl,
via: Plannen en projecten →
Ruimtelijke Plannen.

Mogelijkheid beroep
Tegen het vastgestelde
bestemmingsplan kan tijdens
de terinzageligging beroep
worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State door
een belanghebbende die
tijdig zijn zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan
heeft ingebracht, door
een belanghebbende die
redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij dit niet heeft
gedaan en door een ieder
tegen de wijzigingen van het
bestemmingsplan ten opzichte
van het ontwerp. Het adres van
de Raad van State is: Postbus
20019, 2500 EA in Den Haag.
Voor het instellen van beroep zijn
griffierechten verschuldigd.
Beroep tegen reactieve
aanwijzing
Een belanghebbende kan op
grond van het bepaalde in
artikel 8.2 Wet ruimtelijke
ordening rechtstreeks beroep

instellen tegen de reactieve
aanwijzing van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland bij de
Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
De termijn voor het indienen
van een beroepsschrift tegen
de reactieve aanwijzing vangt
aan met ingang van de dag
na die waarop dit besluit ter
inzage is gelegd en loopt gelijk
aan de termijn waarbinnen
het bestemmingsplan ter
inzage ligt. In dit geval is dat
van donderdag 10 september
2015 tot en met woensdag 21
oktober 2015. Ook ten aanzien
van het aanwijzingsbesluit
van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland hebben
belanghebbenden de
mogelijkheid om, indien een
spoedeisend belang dit vereist,
binnen de termijn een verzoek
om voorlopige voorziening in te
dienen bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

Beleidsregel openbaarheid uitvoering omgevingstaken
gemeente Sliedrecht
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht
maken bekend dat zij op 25 augustus 2015
hebben besloten tot het vaststellen van
de “Beleidsregel openbaarheid uitvoering
omgevingstaken gemeente Sliedrecht”.
De beleidsregel regelt het openbaar beschikbaar
stellen van vergunningen, handhavingsbesluiten,
rechterlijke uitspraken en informatie over
klachten en incidenten op de website van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (www.

ozhz.nl) voor zover het betreft de milieutaken
en bevoegdheden die hieromtrent door de
Omgevingsdienst worden uitgevoerd.
De beleidsregel treedt in werking op 1 december
2015. Met ingang van heden ligt de beleidsregel
voor een ieder ter inzage in de publiekshal van
het gemeentekantoor, Industrieweg 11.
Ook is de beleidsregel te vinden op de
gemeentelijke website: www.sliedrecht.nl.

Sliedrecht trotse gastheer van regionaal ondernemersontbijt
Op 18 november is Sliedrecht de trotse gastheer van het
regionaal ondernemersontbijt
De regio Drechtsteden heeft veel
te bieden: mooie grote en kleine
bedrijven, een buitengewoon
goed arbeidsethos en een prima
ligging met verbindingen over
spoor, weg en water. Kortom: een
uitstekende plek om te wonen,
te werken en te recreëren. Maar
hoe zien buitenstaanders de
regio Drechtsteden? Staan we
wel voldoende op de kaart? Zijn

we te bescheiden en moeten we
ons beter verkopen?
Hoe kijkt u als ondernemer
aan tegen het imago van de
Drechtsteden? Wordt het beeld
gedeeld en zijn we bereid om
samen te werken aan een
(nog) beter imago van de
Drechtsteden? Er wordt een
programma samengesteld waarin
ruimschoots gelegenheid is om

te netwerken. Het programma
wordt de komende maanden
verder vormgegeven. De officiële
uitnodiging ontvangt u medio
oktober.
Kom naar het regionaal
ondernemersontbijt op 18
november 2015 in Partycentrum
“De Lockhorst” in Sliedrecht van
07.30 tot 10.00 uur.
Noteer deze datum alvast in uw
agenda!

Wijziging ophalen afval
De afdeling Ruimte, team Reiniging en het Milieupark zijn vrijdag 11 september gesloten.
Het bedrijfsafval en de ondergrondse containers worden donderdag 10 september geledigd.

Algemene Plaatselijke Verordening
Driehoeksborden en
spandoeken
Er zijn vergunningen,
ontheffingen of verklaringen van
geen bezwaar verleend voor:
• het plaatsen van
driehoeksborden voor het
evenement “Muziekfestival
Sliedrecht” van 2 september t/m

12 september 2015, route 3.
Collectes
Er zijn vergunningen,
ontheffingen of verklaringen van
geen bezwaar verleend voor:
• het houden van een huisaan-huis collecte door
de Vereniging Bartimeus

Sonneheerdt ter ondersteuning
van de doelstelling van deze
vereniging in de periode van
26 oktober t/m 31 oktober
2015.
Informatie: Afdeling Samenleving,
team VTH, bereikbaar op 14
0184.

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

