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Danser huurt vanaf april deel
gemeentekantoor
Containerbedrijf Danser Group huurt vanaf 1 april 2019 de derde verdieping van het gemeentekantoor. Wethouder Hans Tanis en directeur
Ben Maelissa van Danser Group hebben hun handtekening onder het
huurcontract gezet.
Danser Group is nu nog gevestigd
in een pand aan de Middeldiepstraat. Maar het bedrijf groeit
en daarom wil het bedrijf verhuizen
naar een locatie met meer ruimte.
Bij het Sliedrechtse containerbedrijf werken 120 mensen, waarvan
45 op de locatie in Sliedrecht.
Eind september werd al bekend
dat Danser Group naar de derde
etage van het gemeentekantoor
zou verhuizen. In oktober ging de
gemeenteraad akkoord met het
plan. Nu is ook bekend wanneer
de huur van de derde verdieping
in gaat.
Gemeentepersoneel
Het gemeentepersoneel dat nu
nog op de derde verdieping werkt
verhuist naar andere delen van het
gemeentekantoor. Daar is ruimte
ontstaan nadat gemeentelijke

diensten op het gebied van jeugden gezinshulp, zorg, welzijn, werk
en inkomen zijn ondergebracht in
Het Bonkelaarhuis.
Verbouwen
Voordat Danser Group verhuist,
laat het bedrijf de derde verdieping eerst verbouwen en opnieuw
inrichten. Die verbouwing vindt
plaats in maart. Het is de bedoeling dat het containerbedrijf in april
verhuist naar het gemeentekantoor.
Goed nieuws
Wethouder Hans Tanis van
Economie is blij met de komst van
Danser Group. “Hiermee wordt
een deel van de leegstand in het
gemeentekantoor opgevuld. Dat is
een van de doelen die in het
College Uitvoeringsprogramma

#mooisliedrecht
#grootindoen

staat. Bovendien blijft Danser
Group nu gevestigd in Sliedrecht
en daarmee blijven 45 banen in
het dorp behouden. En dat is goed

nieuws voor Sliedrecht.”
Ook directeur Ben Maelissa van
Danser Group is enthousiast: “Wij
zijn blij dat wij met ons bedrijf in de

gemeente Sliedrecht kunnen blijven. En erg tevreden met het feit
dat de gemeente ons deze locatie
aangeboden heeft.”

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Social media-berichten van de week
Instagram:
nathalie_de_winter: On a frosty morning in
#mooisliedrecht #sliedrecht #frost #trees stefanbooms
Prachtig

Fototentoonstelling
#trotsopSliedrecht
Wethouder Hans Tanis overhandigde donderdag 13 december de
prijzen aan de winnaars van fotowedstrijd #trotsopSliedrecht. De
tentoonstelling is tot 31 januari 2019 te bewonderen in de hal van het
gemeentekantoor.

Instagram
mdekker55: Nog maar eens een foto van precies
een jaar geleden, zondag 10 december 2017,
toen heel veel #sneeuw in #MooiSliedrecht #Sliedrecht Mooi met ons
#kunstwerk ‘De Roeptoeter’. Wordt niet zo heel erg gewaardeerd.
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Openingstijden Milieupark en
ophalen containers tijdens de
feestdagen
De openingstijden van het milieupark zijn iets aangepast.
Wij zijn op maandag 24 december en maandag 31 december tot 15.00 uur
geopend.
Inzameling huishoudelijk afval
• De inzameling van dinsdag 25 december wordt verplaatst naar
maandag 24 december
• De inzameling van woensdag 26 december wordt verplaatst naar
donderdag 27 december
• De inzameling van dinsdag 1 januari wordt verplaatst naar woensdag
2 januari
De overige inzameldata blijven gelijk.

Inloopspreekuur
wethouder Visser
Het inloopspreekuur van wethouder
Hanny Visser komt te vervallen op
28 december 2018 en 5 januari 2019

Aanpassing Beleidsregels
minimabeleid Drechtsteden
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Brekelmans, E
Koromah, LM
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26-10-1983
01-07-1997

Het laatst in de basisregistratie
personen (BRP) opgenomen adres
is niet meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet
bekend.
De gemeente heeft na onderzoek
de volgende adresgegevens
opgenomen:
Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei
instellingen zoals: belastingdienst,

12-11-2018
13-11-2018
uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Deze
wijziging heeft gevolgen voor
voorzieningen zoals: toeslagen,
uitkeringen, zorgverzekering, AOW
en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent
u het niet eens met dit besluit?
Stuur dan een bezwaarschrift naar
het college van burgemeester en
wethouders. Dit doet u binnen
zes weken na de dag van deze
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
16, 3360 AA Sliedrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig
als u de volgende gegevens
vermeldt: uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar
maakt (bijvoorbeeld een kopie
van deze publicatie); de reden
waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent; de datum en uw
handtekening.

Aanpassing Besluit maatwerkvoorzieningen
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in
de vergadering van 6 december
2018 het gewijzigde Besluit
Wmo maatwerkvoorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden vastgesteld. Deze
wijziging betekent dat de genoem-

de bedragen geïndexeerd zijn
voor 2019. De bedragen in het
Besluit worden jaarlijks
geïndexeerd, zoals beschreven
staat in de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden.

In 2019 geldt ook een ander
btw-tarief, dit is verhoogd van 6%
naar 9%. Deze verhoging is verwerkt in de vastgestelde
bedragen. Het gewijzigde Besluit
treedt per 1 januari 2019 in
werking.

Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 6 december 2018
de gewijzigde ‘Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden’ vastgesteld.
Er zijn een aantal technische wijzigingen vastgesteld in zowel de
beleidsregels, als de toelichting. De voornaamste wijziging is aangebracht
in de hoogte van de bijzondere bijstand levensonderhoud van alleen
wonende alleenstaande jongeren. Deze is aangevuld tot de norm
studiefinanciering beroepsonderwijs uitwonend, inclusief lesgeld.
Daarnaast is de bijzondere bijstand voor gemis aan ALO-kop van de
Belastingdienst geschrapt uit de beleidsregels, omdat de Centrale raad
van Beroep (CrvB) heeft bepaald dat dit vanuit de algemene bijstand
moet worden gecompenseerd. Ten slotte zijn artikel 31.
Woonkostentoeslag eigenaren en artikel 47. Persoonlijk Minimabudget
gewijzigd.

Aanpassing Beleidsregels
Participatiewet Drechtsteden en
Beleidsregels Re-integratie
Niet-uitkeringsgerechtigden
Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 4 december 2018
het besluit genomen om een aantal wijzigingen aan te brengen in de
beleidsregels Participatiewet Drechtsteden en de Beleidsregels
Re-integratie Niet-uitkeringsgerechtigden Drechtsteden.
In het besluit over de beleidsregels Participatiewet staan enkele
technische wijzigingen, de toevoeging over een maximumdeclaratietermijn voor loonkostensubsidie en een nieuwe bepaling over een pilot
beloningsbeleid.
Ook in de Beleidsregels re-integratie niet-uitkeringsgerechtigden
Drechtsteden worden een aantal wijzigingen voorgesteld die
samenhangen met de hierboven genoemde pilot met beloningsbeleid.
Deze voorziening wordt met deze wijzigingen ook beschikbaar voor
kwetsbare niet-uitkeringsgerechtigden.
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst
12 december 2018

Adres
Herstructurering Staatsliedenbuurt:
1. thv. Troelstralaan 5/7, voorzijde
2. thv. Troelstralaan 1/3, voorzijde
3. thv. Troelstralaan 29/31, voorzijde
4. thv. Troelstralaan 45/47, voorzijde
5. thv. Troelstralaan 45/47, voorzijde
6. thv. Troelstralaan 71/73, voorzijde
7. thv. Troelstralaan 57/59, voorzijde
8. thv. Troelstralaan 61/63, voorzijde
9. thv. Troelstralaan 67/69, voorzijde
10. thv. Troelstralaan 93/95, voorzijde
11. thv. Troelstralaan 49/51, zijkant
12. thv. Troelstralaan 49/51, zijkant
13. thv. Thorbeckehof 1 t/m 22, zijkant
14. thv. Thorbeckehof 1 t/m 22, zijkant
15. thv. Dr. de Visserstraat 9, zijkant
16. thv. Dr. de Visserstraat 9, zijkant
17. particuliere boom, perceel Dr. de Visserstraat 9
18. thv.Talmastraat 26/28, voorzijde
19. thv.Talmastraat 34/36, voorzijde
20. thv.Talmastraat 30/32, voorzijde
21. particuliere boom, perceel Dr. de Visserstraat 9
22. thv.Talmastraat 38/40, voorzijde
23. thv. Dr. de Visserstraat 2, zijkant
24. thv.Talmastraat 42/44, voorzijde
25. thv. Dr. de Visserstraat 2, zijkant
26. thv.Talmastraat 46/48, voorzijde
27. thv.Talmastraat 50/52, voorzijde
28. thv.Talmastraat 62/64, voorzijde
29. thv.Talmastraat 58/60, voorzijde
30. thv. Dr. de Visserstraat 4, voorzijde
31. thv.Talmastraat 70/72, voorzijde
32. thv.Talmastraat 66/68, voorzijde
33. thv.C. vd Lindenlaan 77, zijkant
34. thv.Talmastraat 74/76, voorzijde
35. thv.C. vd Lindenlaan 77, zijkant
36. thv.Talmastraat 15, zijkant
37. thv.C. vd Lindenlaan 77, zijkant
38. thv.Talmastraat 15, zijkant
39. thv. Schaperstraat 1, zijkant
40. thv. Schaperstraat 1, voorzijde
41. thv. Schaperstraat 1, voorzijde
42. thv. Schaperstraat 26, voorzijde
43. thv. Schaperstraat 28, voorzijde
44. thv. Schaperstraat 28, voorzijde
45. thv. Schaperstraat 28, voorzijde
46. thv. Schaperstraat 28, zijkant
47. thv. Dr. Schaepmanstraat 10, zijkant
48. thv. Dr. Schaepmanstraat 53/55, voorzijde
49. thv. Dr. Schaepmanstraat 33/35, voorzijde
50. thv. Dr. Schaepmanstraat 33/35, voorzijde
51. thv. Dr. Schaepmanstraat 65/67, voorzijde
52. thv. Dr. Schaepmanstraat 65/67, voorzijde

Omschrijving

Activiteit

Het kappen van 52 bomen

Kappen

Reden kap:
- Wijziging bovengronds (boomstructuur)
- Wijziging bovengronds (trottoir) en nutstracé
- Wijziging bovengronds (parkeren en boom-structuur)
- Wijziging bovengronds (rijbaan)
- Wijziging bovengronds (parkeren) en nutstracé
- Wijziging bovengronds (parkeren)
- Wijziging bovengronds (trottoir)
- Wijziging bovengronds (parkeren) en warmtenet
- Wijziging bovengronds (trottoir en boomstruc-tuur)
- Wijziging ondergronds (warmtenet)
- Wijziging groenstructuur
Alle 52 bomen worden herplant
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Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

7 december 2018

Albrechtplein 21-23

Het realiseren van een woning op de begane grond

Bouwen

9 december 2018

Stationsweg 221

Uitbreiding in/uitrit

Uitrit aanleggen of veranderen

12 december 2018

Rivierdijk 739-743

Het kappen van twee bomen

Kappen

13 december 2018

Kerkbuurt 99

Uitbreiding Sliedrechts Museum

Brandveilig gebruik

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

14 november 2018

- Stationsweg thv. De Speler
- Parallelweg thv. Bruningstraat
- Tiendweg thv. Stormrand
- Elzenhof thv. Huisnr 148
- Frans Halsstraat thv. Huisnrs. 5/17
-B
 urg. Feitsmapark, vaste plantentuin thv. Prof Lorentzlaan
- De Wiel thv. Huisnr 9
- Thorbeckelaan thv. De Horst 113
- Alg. Begraafplaats

Het vellen van 10 hout opstanden.

Kappen

Reden kap:
Beheer gemeentelijke bomen in verband met slechte conditie
van de bomen of bomen zijn dood.
Er is een herplantplicht opgelegd

Geweigerd besluit met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 december 2018

Zwaluwstraat 30

Het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woon-ruimte

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

14 december 2018

Putterstraat 5

Het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

10 december 2018

Burgemeester Winklerplein 2A

Ontheffing sluitingstijd

25, 26 en 27 december 2018
en 1 januari 2019

11 december 2018

P.C. Hooftlaan 7

Exploitatievergunning & Drank- en horecavergunning

Verleende ontheffing winkeltijden
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

12 december 2018

Burgemeester Winklerplein 2A

Ontheffing sluitingstijd

25, 26 en 27 december 2018
en 1 januari 2019

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

12 december 2018

Diverse locaties

Truckerstocht

18 mei 2019

Colofon
Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Publiekshal/frontoffice
Ma, di, vrij: 09.00 - 12.00 uur
Wo en do: 14.00 - 19.30 uur

Kantoren/backoffice
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)
E-mail gemeente@sliedrecht.nl
Website www.sliedrecht.nl
WhatsApp 06-3643 2597
Twitter @sliedrechtgem
Facebook.com/gemeentesliedrecht
Milieupark
Lelystraat 111
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur
Informatie over afval en afvalinzameling:
Sliedrecht.afvalinfo.nl

Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht op de
Servicelijn via www.sliedrecht.nl

Brandweer Sliedrecht
Middeldiepstraat 44
3361 VT Sliedrecht
(088) 63 65 640

Storingsnummer openbare ruimte
(0184) 495 910

Bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmakingen van algemene verbindende voorschriften worden
vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt via
officiëlebekendmakingen.nl

Alleen buiten kantooruren
Milieuklachtennummer
(0888) 333 555
Voor o.a. klachten over
geluidsoverlast en milieumeldingen
(24 uur per dag bereikbaar)

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

