16 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

4 september 2015

Middenberm Merwestraat ter hoogte
van de huisnummers 2-26

Het kappen van 17 bomen

Kappen

8 september 2015

Rijnstraat 50

Het kappen van 4 bomen

Kappen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

11 september 2015

Rivierdijk 374

Het wijzigen van de voorgevel van
de woning

Bouwen

11 september 2015

Rivierdijk 500

Het kappen van een boom

Kappen

11 september 2015

Nachtegaallaan 1

Het realiseren van een zadeldak
op de garage bij de woning

Bouwen

11 september 2015

Burg. Van Hofwegensingel 53

Het plaatsen van een dakkapel op Bouwen
de voorzijde van de woning

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 12 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

7 september 2015

Parkeerterrein Burg. Winklerplein
(oude bushalte)

Het organiseren van een
evenement “Oktoberfest
Sliedrecht”

31 oktober 2015

10 september 2015

Burg. Winklerplein

Het organiseren van een Jura
Demodag

17 december 2015

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

Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum evenement

8 september 2015

IJsbaanterrein aan de Lijsterweg 60

Het organiseren van een
evenement “Opening Winterwerk”

19 september 2015

9 september 2015

Adama van Scheltemastraat
30 t/m 60

Het organiseren van een
evenement “Burendag 2015”

26 september 2015

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

Driehoeksborden en spandoeken
Er zijn vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bezwaar
verleend voor:
- het plaatsen van driehoeksborden voor het evenement “Sunday
Jazz” van 20 september 2015 t/m 4 oktober 2015, route 1.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Openbare vergadering Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch
Het Algemeen bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
heeft op vrijdag 25 september 2015 om 11.00 uur in het Stadskantoor
Dordrecht, kamer 3, Spuiboulevard 300 te Dordrecht een openbare
vergadering. Mocht u de vergadering willen bijwonen of spreektijd
wensen, wordt u verzocht dit te melden aan jt.kalle@dordrecht.nl onder
vermelding van het onderwerp. De agenda en stukken zijn vanaf 15
september te vinden op www.np-debiesbosch.nl, onder organisatie/
openbare vergaderingen.

Lege verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons
Blikjes, drankpakken en
zuivelpakken bij de plastic
verpakkingen voor hergebruik.
Wel leeg niet schoon! U
doet toch ook mee? Gratis
zakken voor bewoners van de
hoogbouw zijn beschikbaar bij
de meeste supermarkten, de
kringloopwinkel, het milieupark
en het gemeentekantoor.
Leest u nog eens wat er wel/niet
voor hergebruik in aanmerking
komt.
- Wel tassen, zakjes, folies,
kuipjes, bekers, bakjes, potjes
en deksels van plastic
- Wel flessen, flacons en tubes
van plastic: niet schoongemaakt
maar wel leeg
- Wel drankpakken,

wijnpakken, melkpakken en
andere zuivelpakken: niet
schoongemaakt maar wel leeg
- Wel drankblikjes,
conservenblikjes, metalen
dopjes en schroefdoppen
- Geen ander afval zoals
etensresten, glas, luiers, karton,
papier, piepschuim en textiel
- Geen verpakkingen met
een aluminium laagje zoals
boterverpakking, chipzakken,
doordrukstrips en sommige
snoepverpakkingen
- Geen harde kunststoffen (is
meestal geen verpakking), geen
landbouwplastic en vijverfolie
Blik
Blik is een metalen en/of
aluminium verpakking voor

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 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

Algemene Plaatselijke Verordening

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

allerlei artikelen, zoals soep,
frisdranken en dierenvoeding.
Blikverpakkingen zijn eenmalig
in gebruik, maar metaal
wordt eindeloos gerecycled
zonder verlies van waardevolle
eigenschappen. Het metaal
van oude blikjes wordt zo weer
onderdeel van nieuwe blikjes of
andere metalen producten. Het
gaat bijvoorbeeld om blikjes van
honden- en kattenvoer, soep,
bruine bonen en andere groenten
en blikjes frisdrank.
Drankenkartons
Drankenkartons bevatten
belangrijke grondstoffen die
kunnen worden hergebruikt:
papier, plastic en aluminium. De
techniek is nu zo ver dat deze

verpakkingen geschikt gemaakt
kunnen worden voor hergebruik.
Zo wordt er minder afval
verbrand en meer grondstoffen
hergebruikt.
Het gaat om pakken waar
vloeibare levensmiddelen in
hebben gezeten, zoals: vla,
yoghurt, melk, appelsap of
soepen. Ook pakken die een
plastic draaidop hebben, kunt
u inleveren. Hetzelfde geldt
voor de kleine drinkpakjes die
uw kinderen meenemen naar
school.
Meer informatie over de
inzameling via Sliedrecht.
afvalinfo.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

t
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Oproep: kandidaten voor gemeentepenning gezocht
Wethouder Hanny Visser: “Werk van vrijwilligers is onmisbaar”
Op 7 december 2015 is het weer Landelijke Vrijwilligersdag.
Ter gelegenheid van deze dag reikt de gemeente op die dag
de Sliedrechtse gemeentepenning uit aan personen die zich
jarenlang hebben ingezet voor een vereniging, organisatie,
stichting of die zich op een andere manier hebben ingezet voor
de gemeenschap. De gemeente Sliedrecht is trots op haar
vrijwilligers en vindt het belangrijk om haar waardering voor
vrijwilligers te tonen. De gemeente zoekt daarom kandidaten die
voor deze Sliedrechtse gemeentepenning in aanmerking komen
en roept iedereen op kandidaten aan te melden.
De gemeentepenning kan worden
toegekend aan personen die zich
individueel of in georganiseerd
verband, in belangrijke mate
en op een breed terrein
verdienstelijk hebben gemaakt
voor de gemeente Sliedrecht
of haar inwoners. Deze inzet
moet vrijwillig en gedurende
een langere tijd zijn geleverd.
In uitzonderlijke gevallen
kan ook sprake zijn van een
kortere periode van inzet als

een persoon op meerdere
terreinen binnen de Sliedrechtse
samenleving actief is en/of de
verdienste een buitengewoon
karakter heeft.
Onmisbaar
Wethouder Hanny Visser is
trots op de vele Sliedrechtse
vrijwilligers: “Vrijwilligers zorgen
ervoor dat onze maatschappij
blijft functioneren. Hun werk
is daarom onmisbaar. Met de

gemeentepenning willen we onze
waardering laten blijken en laten
zien dat we trots op ze zijn.”
Aanvraagformulieren
De toekenning van een
gemeentepenning volgt na een
besluit van het college van
burgemeester en wethouders.
Over dit besluit kan niet
worden gecorrespondeerd.
Aanvraagformulieren kunnen
telefonisch worden aangevraagd
bij mevrouw M. Broenink,
telefoonnummer (0184) 495
815 of via een email naar
m.broenink@sliedrecht.nl.
Alle aanvragen worden
vertrouwelijk behandeld en
kunnen worden ingediend tot
uiterlijk maandag 12 oktober
2015.

Ter inzage
Vanaf donderdag 17 september
2015 ligt het vastgesteld
bestemmingsplan ‘BaanhoekWest, Uitwerkingsplan
bedrijfslussen’ ter inzage.
Gedurende zes weken, dus tot
en met 28 oktober 2015, kan
een ieder het plan inzien in het
gemeentekantoor, Industrieweg
11. U kunt het vastgestelde
bestemmingsplan ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl via het
tabblad: ‘Een plan bekijken’→
‘Bestemmingsplannen’
(identificatienummer:
NL.IMRO.0610.
bp02baanhoekwestbl-3001).
Het bestemmingsplan is ook te
raadplegen op de website van de
gemeente, www.sliedrecht.nl, via:
Plannen en projecten →
Ruimtelijke Plannen.

Evenementen en activiteiten aanmelden op
www.sliedrecht.nl
Via de website van de
gemeente Sliedrecht kunnen
evenementen en activiteiten
worden aangemeld voor
de evenementenkalender.
De evenementenkalender

is te vinden onder de knop
Actualiteiten. Na het akkoord
van de Internetredactie worden
uw evenementen en activiteiten
geplaatst op de website van de
gemeente Sliedrecht.

Huisvestingsverordening gemeente
Sliedrecht 2015
De raad van de gemeente Sliedrecht heeft in haar vergadering van
30 juni 2015 de Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht
2015 vastgesteld. Deze verordening treedt na bekendmaking
(met terugwerkende kracht) op 1 juli 2015 in werking). De
Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2015 kan worden
ingezien in het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht,
maar is ook te raadplegen op www.overheid.nl. Voor nadere
informatie over de huisvestingsverordening kan contact worden
opgenomen met Ineke Verkerk (0184) 495 962.

Verwijderen fietswrakken
Op de volgende locaties zijn op 10 september jl. een aantal
fietswrakken gelabeld:
3 fietsen
Nachtegaal flat
30 fietsen
bij station aan de Stationsweg
20 fietsen
bij station Baanhoek
Rechtmatige eigenaren kunnen hun eigendom tot uiterlijk 1 oktober
2015 ophalen. Na deze datum worden de wrakken verwijderd en 13
weken opgeslagen bij de gemeentewerf, Lelystraat 111 te Sliedrecht.
Na 4 januari 2016 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.

Vastgesteld bestemmingsplan Baanhoek-West,
Uitwerkingsplan bedrijfslussen
Burgemeester en wethouders
van Sliedrecht maken bekend
dat zij op 8 september
2015 het bestemmingsplan
Baanhoek-West, uitwerkingsplan
bedrijfslussen met IDnummer NL.IMRO.0610.
bp02baanhoekwestbl-3001
gewijzigd heeft vastgesteld.
Ten opzichte van het ontwerp
bestemmingsplan is een aantal
wijzigingen aangebracht in de
toelichting.

Gemeentelijke informatie
voor inwoners van Sliedrecht

Plangebied

Netwerkbijeenkomst
Maritime Delta @Sliedrecht

Nederland is wereldwijd toonaangevend op het gebied van
offshore dienstverlening en ontwikkeling van complexe
maritieme systemen. Maritime Delta stimuleert samenwerking
met het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen voor
de maritieme sector. Dit samenwerkingsverband organiseert
op maandag 28 september van 12.00 uur tot 14.00 uur een
netwerkbijeenkomst in Sliedrecht.
Meer informatie vindt u op http://www.innovationquarter.nl.

Omgevingsvergunning
Ontwerpbesluit ter inzage omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure
- Het brandveilig gebruiken van de dagbestedingsruimte (werkschuit)
aan de Touwbaan te Sliedrecht, met de volgende activiteit:
1. het brandveilig gebruiken van een bouwwerk.

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.
Voorlopige voorziening
Een ingesteld beroep
schorst de werking van het
bestemmingsplan niet. Als een
spoedeisend belang aanwezig
is, kan door de indiener van een
beroepschrift een afzonderlijk
verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend
bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt met bijgevoegde documenten
vanaf 16 september tot 28 oktober 2015 op werkdagen tussen
09.00 en 15.00 uur in het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te
Sliedrecht ter inzage.
Zienswijzen: Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage
legging schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke
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 afdeling Samenleving, team VTH.
Informatie: voor meer informatie over bovengenoemd ontwerpbesluit
kunt u contact op-nemen met de afdeling Samenleving, telefoon
(0184) 495 955.

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

