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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

1 december 2015

Julianastraat, Julianaplein

Het plaatsen van nieuwe
hekwerken

Bouwen

4 december 2015

Middeldiepstraat 23

Het kappen van een boom

Kappen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Activiteit

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

2 december 2015

Rondo 100

Het realiseren van een opbouw op Bouwen; In strijd met
bestemmingsplan
de verdieping aan de achterzijde
van de woning

Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

4 december 2015

Trapezium 304

Het aanbrengen van gevelreclame
op het pand

Telefoon
14 0184

4 december 2015

Sportlaan 255

Het wijzigen van de groenstrook in In strijd met bestemmingsplan
een parkeervoorziening

4 december 2015

Christiaan Huygensstraat 20

Het oprichten van een berging
achter de woning

Bouwen

4 december 2015

Kerkbuurt 52

Het gebruiken van het pand voor
kantoorruimte

In strijd met bestemmingsplan

4 december 2015

L. van der Wielstraat 5

Het oprichten van een berging
achter de woning

Bouwen

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.
De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 5 december 2015 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

Algemene Plaatselijke Verordening

Wet Milieubeheer

Verleende aanvraag voor een ventvergunning
•Het huis aan huis verkopen van oliebollen en appelbeignets.

Op 26 oktober 2015 is een melding ontvangen in het kader van
het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het veranderen
van de scheepswerf gelegen aan de Molendijk 94 te Sliedrecht. Het
betreft het plaatsen van twee containers voor de opslag van verf.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-15-283102.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85. De directeur van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat
deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

Verleende aanvragen voor driehoeksborden en spandoeken
•het plaatsen van drie spandoeken voor café Havana van 14
december t/m 28 december 2015, keuze A1, keuze A2.
•Het plaatsen van driehoeksborden voor het evenement “Sunday
Jazz”, route 3.
•Het plaatsen van driehoeksborden voor het evenement “Kerstmarkt
2015”, route 2.
Verleende aanvragen voor collectes
•het houden van een huis-aan-huis collecte door de Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt in de periode van 23 oktober t/m 29
oktober 2016.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Geen gratis plastic tassen meer na
1 januari 2016
Winkeliers mogen vanaf 1 januari 2016 geen gratis plastic tas
meer meegeven aan hun klanten. De Rijksoverheid verbiedt dit.
Winkeliers kunnen een boete krijgen als ze dit wel doen.
Met het verbod voldoet Nederland aan de Europese verplichting
om het gebruik van plastic tassen te verminderen. Het doel is om
zwerfvuil tegen te gaan en verspilling van grondstoffen te voorkomen.
De Rijksoverheid wil met het verbod ook het bewustzijn van
consumenten vergroten. Het verbod kan dus bijdragen aan duurzaam
gedrag.
Vergoeding voor plastic tas
Wil een winkelier toch een plastic tas meegeven, dan moet hij
hiervoor een vergoeding vragen of een tas meegeven van duurzaam
materiaal.
Uitzonderingen verbod gratis plastic tassen
Het verbod op de gratis plastic tas geldt niet als de plastic tas
dunner is dan 15 micron. Dat is 0,015 millimeter. Winkeliers kunnen
deze meegegeven met het oog op voedselhygiëne. Zo blijft het tasje
om rauw vlees te verpakken gevrijwaard. Het tasje voorkomt lekken
van vocht en besmetting van andere producten. Een Voorkomen van
voedselverspilling (bijvoorbeeld etenswaren die los worden verkocht
bij het verkooppunt, zoals losse appels).

Afvalbakken tijdelijk afgesloten
Veel afvalbakken worden jaarlijks door vuurwerk vernield. De
gemeente blijft aangifte doen bij vernieling van gemeentelijke
eigendommen en zal de kosten van vernieling verhalen op de
daders. Als u getuige bent van een strafbaar feit zoals een
vernieling, meldt u dit via telefoonnummer 112 direct aan
de politie. U mag daarvoor 112 gebruiken dus. Met een snel
telefoontje en een goed signalement helpt u de politie dader(s) te
pakken.
De gemeente sluit de afvalbakken bij de supermarkten en het
winkelgebied net als andere jaren vlak voor oud en nieuw af. De
overige afvalbakken worden volgende week al afgesloten. Wij
vragen uw begrip hiervoor en verzoeken u het afval tijdelijk thuis
weg te gooien en geen afval naast de afvalbakken neer te zetten.
Meteen na de jaarwisseling maakt de gemeente de afvalbakken
weer gebruiksklaar.

Strenger optreden tegen foutparkeren
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) van de gemeente
Sliedrecht treden strenger op tegen fout geparkeerde auto’s
in het dorp. De geldende parkeerregels worden regelmatig
overtreden, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Eerder al werden
acties aangekondigd tegen foutparkeren rond scholen. Waar
eerst vooral waarschuwingen werden gegeven, volgen nu ook
bekeuringen.
De acties rond scholen volgden op verschillende signalen die de
gemeente ontving van inwoners over foutparkeren. Maar niet alleen
rond scholen zijn er klachten, ook op andere plekken in Sliedrecht
parkeren automobilisten op plekken waar dit niet is toegestaan.
Het gaat dan bijvoorbeeld om parkeren op de stoepen. Strikter
handhaven is daarom noodzakelijk.

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
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

Sliedrechtse vuurwerkopslag- en
verkooppunten veilig
De veiligheid rondom de
opslag- en verkoopruimtes
is bij de gecontroleerde
verkooppunten in de regio
Zuid-Holland Zuid goedgekeurd
door de omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ). Tijdens
de voorcontroles hebben de
inspecteurs vastgesteld dat er
voldaan wordt aan de wettelijke
voorschriften. De veiligheid
van mens en omgeving wordt
hiermee gewaarborgd.
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Gemeente betrekt inwoners bij waardebepaling woning
Kijk mee bij de
waardevaststelling
Huiseigenaren worden in de
gelegenheid gesteld de gegevens
van hun woning te controleren
voordat de definitieve WOZwaarde 2016 wordt vastgesteld.
Inwoners kunnen vanaf vrijdag
11 december kijken of de
gebruikte gegevens voor de
waardebepaling juist zijn.

Inspectieaanpak
OZHZ voerde een voorcontrole uit in de maanden oktober en
november. De ruimte waar het vuurwerk wordt opgeslagen in
december, wordt geïnspecteerd. Bij deze controle is vooraf
aangekondigd wanneer het plaats zou vinden. Tijdens de
verkoopdagen in december doet de omgevingsdienst opnieuw
controles. De inspecteurs komen dan onaangekondigd langs voor
een controlebezoek. De nadruk ligt dan op de manier van opslag en
verkoop van het aanwezige vuurwerk. De veilige verkoopruimtes zijn
te herkennen aan een poster die voor de ramen in de winkels hangt.

Jaarlijks stelt de gemeente de
waarde vast op basis van de
Wet waardering onroerende
zaken (Wet WOZ). Dit is van
belang, want de vastgestelde
waarde is de basis voor de
onroerende zaakbelasting
(OZB), het eigenwoningforfait
(inkomstenbelasting) en de
waterschapsbelasting. Op deze
manier wil de gemeente de
dienstverlening aan de inwoners
verbeteren.

Veiligheid
De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige
regio. Dit doet ze onder andere door het verlenen van vergunningen
en het houden van toezichtacties namens de 17 gemeenten en
de Provincie Zuid-Holland. Hiermee worden de risico’s op fysiek
letsel bij calamiteiten verminderd. Kijk voor meer informatie over de
omgevingsdienst op de website: www.ozhz.nl.

Hoe gaat dat in zijn werk?
U kunt inloggen op de
gemeentelijke website www.
sliedrecht.nl. Dat doet u met uw
DigiD. Als u geen DigiD heeft
kunt u die aanvragen via www.
digid.nl. U krijgt dan binnen vijf

Gegevens worden zorgvuldig
verzameld
Bij het verzamelen van de
gegevens neemt de gemeente de
grootste zorgvuldigheid in acht.

Gegevens niet juist volgens u?
Als u van mening bent dat de
gemeente van onjuiste gegevens
is uitgegaan, kunt u reageren.
Dit doet u door middel van
het invullen van het digitale
reactieformulier. Dit formulier
vindt u op www.sliedrecht.nl.
U kunt van 11 december tot
en met 28 december 2015
een reactie indienen. Vóór
de definitieve verzending van
de gecombineerde aanslag
gemeentelijke belastingen
eind februari 2016 krijgt u dan
antwoord.
Als uw reactie aanleiding geeft
tot wijziging van de WOZ-waarde,
ziet u deze nieuwe waarde op
de aanslag 2016. Dan bestaat
uiteraard nog de mogelijkheid
om formeel bezwaar in te dienen
tegen de aanslag, mocht u het
met de gewijzigde WOZ-waarde
niet eens zijn.

Toch is het mogelijk dat
de gegevens niet juist zijn.
Bijvoorbeeld doordat de staat
van onderhoud anders is dan
door de gemeente is vastgelegd.
Dit kan leiden tot een onjuiste
vaststelling van de WOZ waarde.

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

dagen bericht. U heeft tot en
met maandag 28 december de
tijd om te kijken of de gegevens
kloppen.
Wat staat er op de site?
Op de website ziet u het
waarde- en woonlastenoverzicht
van uw woning, met de WOZ
waarde. In het overzicht ziet
u de objectkenmerken van
uw woning zoals de grootte,
grondoppervlakte en eventuele
dakkapellen en bijgebouwen.
Deze gegevens zijn vastgelegd in
de gemeentelijke administratie.
Ook de toestand van het
onderhoud is, indien bekend,
daarin vastgelegd.

