Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 18 mei 2016
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 mei 2016

Prickwaert 29

Het kappen van een boom

Kappen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 mei 2016

Kerkbuurt 140

Het uitbreiden van de terrasschermen

Bouwen

13 mei 2016

Stationsweg 3

Het plaatsen van terrasschermen en parasols

Bouwen

13 mei 2016

Kerkbuurt 43a

Het plaatsen van een gevelreclame

Bouwen

13 mei 2016

Vinkenstraat 1 t/m 15 en
Het vervangen van de kozijnen in de voorgevel

Bouwen

Karekietstraat 13 t/m 27

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 14 mei 2016 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.

IJsbaanterrein gesloten

Bijenzwermen

In het volgende weekend is het IJsbaanterrein niet beschikbaar
voor algemeen gebruik:
• Het weekend van 27, 28 en 29 mei 2016 voor het uitvoeren van
activiteiten in het kader van de bijbelweek van de Hervormde
Gemeente Sliedrecht.

Wist je dat?
Het de imkerplicht is om bijenoverlast te beperken? Dit
doen ze door vrijwillig bijenzwermen op te vangen. Het
weghalen van bijenzwermen
gebeurt wel op basis van
vrijwilligheid. Voorwaarde is
ook dat een bijenzwerm goed bereikbaar is. In een schoorsteen of
hoge boom kunnen ze meestal niets beginnen. Ook hommelnesten
en wespennesten laten ze zitten.

Werkzaamheden begraafplaats
Van woensdag 18 mei tot en met vrijdag 27 mei laat de gemeente
Sliedrecht werkzaamheden uitvoeren op de begraafplaats.
Van woensdag 18 mei tot en met woensdag 25 mei vinden er
werkzaamheden plaats aan de riolering. Op donderdag 26 mei en
vrijdag 27 mei worden de paden opnieuw geasfalteerd.
Uiteraard worden de werkzaamheden tijdens begrafenisplechtigheden tijdelijk stilgelegd.

Wel kan een imker hierover informatie geven.
In Sliedrecht hebben we twee imkers:
• E. Passe, (0184) 420 259 of passe@orange.nl
• A.J. van der Werf (0184) 773 466 of a.werf@worldonline.nl

Nieuwe visie sociaal gebied:
Diana op bezoek bij het Jeugdteam en het Wmo-team
De gemeente Sliedrecht werkt de komende maanden aan een
nieuwe visie op het sociaal gebied van zorg en ondersteuning.
Omdat beleid niet vanachter een bureau gemaakt wordt, loopt
Diana Vonk van de gemeente Sliedrecht in de komende periode
mee met professionals. Zij voert gesprekken om te leren wat er in
de praktijk juist heel goed werkt en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Op deze plek doet Diana verslag van haar ervaringen.
Vandaag deel 1: De basis is op orde!
Ik heb de afgelopen periode al verschillende overleggen bijgewoond en gesprekken met professionals uit het Wmo-team en
het Jeugdteam gevoerd en het doet me goed om het volgende te
kunnen concluderen: de basis is in het sociale domein op orde. En
dan heb ik het over de basis voor de ondersteuning en zorg voor
inwoners van Sliedrecht die dat nodig hebben. Sliedrecht heeft
diverse toegangen waar onze inwoners terecht kunnen met vragen,
zoals het Wmo-loket (Wmo-team) en het Centrum voor Jeugd en
Gezin (Jeugdteam). Ik zie betrokken en enthousiaste professionals
die elkaar weten te vinden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt
om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van
de Wmo en Jeugdzorg uit te voeren. En er is een drive om het nóg
beter voor onze inwoners te organiseren.
Basis verder uitbouwen
Om een bekend spreekwoord aan te halen: een goed begin is het
halve werk. Maar dat wil niet zeggen dat we nu achterover gaan
leunen. We gaan de basis natuurlijk verder uitbouwen. Sterker nog,
we gaan nog een stapje verder. Maar daarover meer in een volgende blog. Ik heb het in déze blog over onze nieuwe visie op zorg
en ondersteuning die we sámen met professionals ontwikkelen.
Wat houdt dit precies in? Om te beginnen een mooie kans om als
gemeente te kijken op welke manier we onze sociale structuur het
beste vorm kunnen geven, maar ook een geweldige uitdaging. De
gemeente heeft namelijk te maken met kleinere budgetten voor ondersteuning en zorg aan onze inwoners. Dat is nu eenmaal zo. Maar

niemand in Sliedrecht mag buiten de boot vallen.
Betrokken en zorgzaam
Dat hoeft ook niet. De Sliedrechtse gemeenschap is heel betrokken
en zorgzaam. Het is nu de kunst om te kijken hoe we de kracht in
ons dorp optimaal kunnen benutten. Hoe kunnen we mensen die
wat voor elkaar kunnen en willen betekenen nog beter met elkaar
verbinden? En hoe zorgen we ervoor dat onze mantelzorgers de
juiste ondersteuning krijgen om te voorkomen dat zij uitvallen? En
ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen met ondersteuningsvragen de weg naar ondersteuning kunnen blijven vinden?
Kunnen we dit makkelijker maken en sowieso laagdrempelig
houden? Lukt het ons de samenwerking tussen professionals nog
verder te versterken?
Eén werkplek
Hierbij is het handig als professionals met elkaar op eenzelfde locatie zitten. Elkaar kennen helpt om vertrouwen in elkaar te hebben.
Bij elkaar op een werkplek te zitten helpt om van elkaar te leren.
Daarom onderzoeken we of we professionals in één gebouw onder
kunnen brengen. Deze vragen zullen de komende periode verder
uitgewerkt worden. Maar, beleid maak je niet meer alleen vanachter
je bureau. Juist de gesignaleerde knelpunten en kansen in de praktijk bieden handvatten voor de toekomst. Daarom loop ik ook de komende periode nog in de praktijk met professionals mee en voer ik
gesprekken met hen om te leren wat er in de praktijk juist heel goed
werkt en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Ook uw mening is
belangrijk! Daarom bent u van harte welkom op maandag 30 mei in
het Griendencollege van 19.00 – 22.00 uur. Op deze avond wordt
een bijeenkomst georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan
over een goede, toekomstbestendige sociale structuur in Sliedrecht.
Ook kunt u uw ideeën met mij delen via a.vonk@sliedrecht.nl
Ik ben benieuwd! Graag tot mijn volgende sociale blog!
Diana Vonk

Colofon
Bezoekadres
en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184
Postadres
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
Twitter
@sliedrechtgem
Facebook
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
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.officiëlebekendmakingen.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

‘Van Afval naar Grondstof’
Wat is afval? Het lijkt een simpele vraag. Toch is het lastig om een
duidelijke definitie te geven. In de Van Dale staat: afval is alles
‘dat na bewerking als nutteloze rest overblijft’. Maar eigenlijk klopt
die definitie niet meer. Afval is geen nutteloze rest. Juist niet!
We spreken tegenwoordig over afval als grondstof voor nieuwe
producten. Hoe dat werkt bij verschillende soorten afval, lichten
we de komende weken in deze rubriek toe. Dit keer hebben we
het over:
Bedrijfsafval
De gemeente zamelt voor inwoners het afval in. Bedrijven dragen
zelf zorg voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Een bedrijf
of instelling kan met een gemeentelijk, regionaal of particulier

inzamelbedrijf een contract afsluiten. De gemeente Sliedrecht
verhuurt aan bedrijven en instellingen containers van verschillende grootte voor het inzamelen van afval. U sluit voor de huur van
deze containers een contract af met de gemeente. Meer informatie kunt u opvragen via (0184) 495 937.
Afvalstoffenheffing
De kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk
afval, worden voor honderd procent doorberekend in de afvalstoffenheffing. De voorzieningen zoals ondergrondse containers
en het milieupark zijn niet bedoeld voor bedrijfsafval. Maakt u hier
zonder toestemming gebruik van voor uw bedrijfsafval? Dan is dit
strafbaar en benadeelt u de inwoners van Sliedrecht.

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl
Website
www.sliedrecht.nl
Twitter
@sliedrechtgem
Facebook
facebook.com/
gemeentesliedrecht

Spinselmot maakt spookachtig
Ieder jaar in de maanden mei en juni worden vele bomen en struiken in bezit genomen door de spinselmot. De struiken en bomen
zien er dan uit als in een griezelfilm met het witte spinsel en de
kale takken. Niet zo fraai, maar het is niet schadelijk.
Als u goed kijkt ziet u in het witte spinsel overal kleine gele rupsjes.
De kale takken hebben we te danken aan de vraatzucht van al die
kleine rupsen. Zodra een boom of struik is kaal gegeten gaan ze op
zoek naar de volgende. Na enkele weken ontwikkelt de stippelmot
of spinselmot zich tot een piepklein vlindertje. De hoofdkleur van de
vlinder is wit met zwarte spikkels op de vleugels.
De struiken en bomen krijgen vervolgens weer nieuw blad. Ze kunnen deze jaarlijkse invasie goed doorstaan. Omdat de aanwezige
spinselmot ook niet gevaarlijk is voor de gezondheid wordt de spinselmot meestal niet bestreden. Dus...even geduld en alles is weer
groen en fris!
Vermijd de eikenprocessierups en voorkom klachten
De spinselmot wordt vaak verward met de Eikenprocessierups.
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar
eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen waar ze overwintert.
In mei komen de rupsen uit de eitjes. Aanvankelijk zitten ze hoog in
de boom. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen
en vormen grote nesten op de stammen van eikenbomen: dichte
spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen.
Raak deze niet aan! Echter, ook zonder direct contact met de rups
kunnen klachten ontstaan, waarbij de brandharen voornamelijk jeuk,
huiduitslag en irritatie aan de ogen en/of luchtwegen veroorzaken.
Ook dieren kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen
met de brandharen.

De GGD adviseert dan ook om elk contact met de rupsen en resten
ervan te vermijden. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied
met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals,
armen en benen. Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen, ga dan niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of
ogen goed met water. De klachten verdwijnen meestal binnen twee
weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
Melden
Heeft u eikenprocessierups gesignaleerd in gemeentelijke eiken
(die nog niet met afzetlint zijn gemarkeerd) dan kunt u dit melden
aan de servicelijn via onze website www.sliedrecht.nl of telefonisch
via 14 0184
Wilt u meer informatie over de eikenprocessierups?
www.dienstgezondheidjeugd.nl -> Milieu en Gezondheid -> Buiten ->
Eikenprocessierups. Of telefoon (078) 770 85 00.

Servicelijn
Voor uw meldingen over
de openbare ruimte
www.sliedrecht.nl
(0184) 495 994

