Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 16 maart 2016

Bezoekadres
en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

7 maart 2016

Baanhoek 97

Het plaatsen van een schuur

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

11 maart 2016

Havenstraat 3

Het wijzigen van de voorgevel van de woning

Bouwen

11 maart 2016

Kweldamweg 8

Het vervangen van een bestaand stalgebouw voor een schaapskooi

Bouwen;

			

In strijd met

			

bestemmingsplan

11 maart 2016

Mozartplantsoen

Het plaatsen van twee hekwerken met doelen tbv het voetbalveld

Bouwen

11 maart 2016

Het Groenevelt 20

Het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning

Bouwen

11 maart 2016

Het Plaatje

Het gewijzigd uitvoeren van de kademuur

Bouwen

11 maart 2016

Ouverture, Parallelweg Het vervangen van drie informatieborden met stadsplattegronden

Bouwen;

en de Sportlaan

In strijd met

voor digitale informatieborden

			

bestemmingsplan

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit
be-zwaar 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 maart 2016 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te
Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Het vergroten van de woning op de verdieping, Rivierdijk 106.
- Het aanleggen van verharding, wijzigen van een sloot en aanleg beplanting, Kweldamweg 8.
- Het uitbreiden van jongveestal, Kweldamweg 8.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

7 maart 2016

Prof. Van Musschenbroekstraat 4

Het organiseren van een rommelmarkt

21 mei 2016

8 maart 2016

Stationsweg/Kerkbuurt 140

Koningsdag op de vlonder

27 april 2016

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

10 maart 2016

Dr. Langeveldplein

Het organiseren van een evenement Kids and Cars toertocht

16 april 2016

Verleende aanwezigheidsvergunning
- het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in muziekcafé Candlelight aan het Burgemeester Winklerplein 2A.
Verleende ontheffingen van de sluitingstijden
- ontheffing van de sluitingstijden tot 3.00 uur in de nacht van 12 op 13 maart 2016 voor de kantine van S.K.C. Merwede aan de
Thorbeckelaan 104.
- ontheffing van de sluitingstijden tot 3.00 uur in de nacht van 26 op 27 april 2016 voor Café Candlelight aan het Burgemeester
Winklerplein 2A.
Verleende ontheffingen voor verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken
- ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken ter locatie van Stationsweg 4 op 27 april 2016.
- ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken ter locatie van Stationsweg 4 op 18 juni 2016.
Verleende vergunningen standplaatsen
- het innemen van een tijdelijke standplaats ten behoeve van een tijdelijke servicewinkel tegenover de Kerkbuurt 33.
- het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van oliebollen en appelbeignets voor een aantal dagen in november en
december van 2016 aan de Kerkbuurt ter hoogte van nummer 43b.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Earth hour:
Wij doen weer mee!
U toch ook?
Ook dit jaar doet de gemeente Sliedrecht weer actief mee met
Earth Hour: de wereldwijde actie van het Wereld Natuurfonds (WNF)
om aandacht te vragen voor de toekomst van de aarde en de rol
die klimaatverandering speelt, als één van de grootste bedreigingen van de natuur. Op zaterdag 19 maart om 20:30 uur zullen vele
miljoenen mensen, bedrijven, organisaties en gemeenten wereldwijd één uur lang het licht uit doen. Wij doen de verlichting van het
gemeentekantoor, het raadhuis en de toren van de Grote Kerk één
uur lang uit. Inwoners kunnen zelf ook meedoen aan de actie.

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

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Datum ontvangst

Colofon

Wijziging ophaaldata afval in verband
met Tweede Paasdag
Op maandag 28 maart (Tweede Paasdag) wordt er géén gft
opgehaald. De gemeentewerf is dan ook gesloten. Het gft van
maandag 28 maart wordt op dinsdag 29 maart opgehaald.
Ook het bedrijfsafval wordt op dinsdag 29 maart opgehaald in
plaats van maandag. Bedrijven die voor het afval een contract
met de gemeente hebben krijgen hier een aparte brief over.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Reiniging,
telefoon (0184) 495 937.

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.of cielebekendmakingen.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

10-jarig bestaan Drechtsteden

Spreekuur wethouder
Wethouder Hanny Visser houdt iedere vrijdagmiddag van 15.00
tot 16.00 uur spreekuur in de hal van het gemeentekantoor. Het
inloopspreekuur van vrijdag 18 maart wordt verplaatst naar de
ochtend om 10.30 uur.

E-mail
gemeente@sliedrecht.nl
Website
www.sliedrecht.nl
Twitter
@sliedrechtgem

De E-waste race: school Bleyburgh en
Johannes Calvijnschool doen mee!

Facebook
facebook.com/
gemeentesliedrecht

Leuk en leerzaam inzamelen van elektronica!

Vrijdag 11 maart vierden de Drechtsteden het 10-jarig bestaan samen
met de Commissaris van de Koning, Europarlementariërs, Eerste
en Tweede Kamerleden en bedrijven en organisaties uit de regio
Drechtsteden. Tijdens deze dag werd stilgestaan bij de samenwerking tussen Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht Sliedrecht en Zwijndrecht. Maar ook bij het feit dat de regio
Drechtsteden, de maritieme topregio van Nederland is en uitblinkt
in de maritieme maakindustrie: scheepsbouw, logistiek en veel maritieme bedrijvigheid. Binnenkort treedt ook Hardinxveld-Giessendam
toe. Samen hebben de Drechtsteden dan ruim 288.000 inwoners.
Voorzitter van het Drechtstedenbestuur drs. A.A.M. Brok: “De
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is duidelijk een
samenwerking die goed op weg is en zich bovendien voortdurend
blijft aanpassen aan actuele ontwikkelingen in de maatschappij. De
Drechtsteden is een bestuursmodel met bijzondere aandacht voor
de democratische legitimiteit en de directe invloed van raadsleden
via de Drechtraad op de regio-agenda.”
Door efficiënt en slim samenwerken is veel bereikt. Zoals de waterbus en fast ferry, de betere aansluiting op de A16 en A15, inclusief
de aanleg van extra spitsstroken, het opleidingscentrum West-Alblasserwaard in Papendrecht en De Grienden in Sliedrecht, de
Duurzaamheidsfabriek, het Energiehuis en hoogwaardig openbaar
vervoer. Bovendien zijn de resultaten in de sociale sector verbeterd
zoals de Sociale Dienst Drechtsteden en de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein: AWBZ, Wmo en participatiewet.

Gehandicaptenparkeerplaats

Je kent het vast, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren als
een oud telefoontje of een wekker en het schiet er steeds weer bij
in om deze zogenaamde ‘e-waste’ weg te brengen.
Nu is er de E-waste race! Dit is een wedstrijd tussen scholen in de
regio om zoveel mogelijk elektronisch afval bij mensen uit de buurt
op te halen. Tijdens de E-waste race kunt u via www.ewasterace.
nl/aanbieden uw rondslingerende elektronisch afval aanmelden.
Scholieren en buurtbewoners maken dan een afspraak om het afval
thuis op te laten halen. De school scoort hier punten mee die op de
site http://www.ewasterace.nl worden bijgehouden. Na vier weken
wordt de winnaar bekend die een toffe schoolreis wint. Zo maakt de
E-waste race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en
gemakkelijk!

Zaterdag 19 maart: compostdag
Groente-, fruit- en tuinafval, etensresten en groenafval zoals snoeihout, takken en gras, worden apart door composteerbedrijven
opgewerkt tot compost, wat natuurlijk natuurlijk een uitstekende
bodemverbeteraar is! Dit is niet alleen een goedkope manier van
afvalverwerking, het is ook nog goed voor het milieu.

Sociaal Team
Sliedrecht
Bij vragen, informatie of
advies over maatschappelijke
ondersteuning of Wmo-voorzieningen, kunt u terecht bij
het Sociaal Team Sliedrecht,
te bereiken via onderstaande
contactgegevens.
Wmo-loket (gemeentekantoor)
Industrieweg 11
3361 HJ SLIEDRECHT
(0184) 495 835
infoWmo@sliedrecht.nl
Openingstijden:
werkdagen van 09:00 - 15:00
www.welzijnswerksliedrecht.nl

Vanaf zaterdag 19 maart, de landelijke compostdag, kunnen inwoners van Sliedrecht gratis compost ophalen op het milieupark aan
de Lelystraat 111. Neem een schep mee, zodat u de compost zelf
in een aanhanger of meegebrachte zak kunt scheppen (zolang de
voorraad strekt). Het milieupark is maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag
is het milieupark geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Het college van Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt
bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve
van:
• Het realiseren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij
de Zoutstoep.
De officiële bekendmaking is na te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht.
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage in de
hal van het Gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Burgerjaarverslag
2015
Op verantwoordingsdag in
Sliedrecht op 15 maart 2016 heeft
het college van burgemeester
en wethouders verantwoording
afgelegd over hetgeen ze in 2015
hebben gedaan.
In een digitaal burgerjaarverslag heeft de gemeente voor inwoners
op illustratieve wijze inzichtelijk gemaakt wat er in 2015 is gebeurd.
Kijk hiervoor op www.sliedrecht.nl/jaarverslag.

Uw inzamelwijzer 2016 raadplegen,
downloaden en/of printen?
Informatie over afval en afvalinzameling:
sliedrecht.afvalinfo.nl
Geen internet?
Laat iemand anders of de gemeente
uw inzamelwijzer afdrukken.

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

Samen maken we Sliedrecht nóg veiliger!
Samen maken we Sliedrecht nóg veiliger!
Sliedrecht is een gemeente die veilig voelt én veilig is. Maar het kan altijd veiliger. Inwoners en gemeente

Fase 3: Evalueren

hebben elkaar daarvoor nodig. U weet zelf het beste op welke punten de veiligheid in uw wijk beter kan.
Sliedrecht is een gemeente die veilig voelt én veilig is. Maar het kan altijd veiliger. Inwoners en gemeente
Ook over de manier waarop heeft u vast een mening. Via het doorlopen van de drie fasen ophalen,
hebben elkaar daarvoor nodig. U weet zelf het beste op welke punten de veiligheid in uw wijk beter kan.
doen en evalueren maken we samen met u de wijk veiliger!
Ook over de manier waarop heeft u vast een mening. Via het doorlopen van de drie fasen ophalen,

We bekijken met elkaar of het gewenste doel is bereikt. Hebben

doen en evalueren maken we samen met u de wijk veiliger!

conclusie gekomen dat we nu helaas niks kunnen doen? Als er

Fase 1: Ophalen

Fase 2: Doen

We horen graag van u hoe we mét elkaar uw wijk veiliger

We gaan nu samen met u aan de slag. Dit doen we ‘op maat’.

kunnen
maken. Maar misschien voelt u zich wel hartstikke veilig,
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heldere
afspraken
voordat we actie
ondernemen!
Natuurlijk
dat een
bewonersbijeenkomst
zijn
als daar

deze vooral ook met ons!

behoefte aan is, maar een persoonlijk gesprek is ook mogelijk.
We maken heldere afspraken voordat we actie ondernemen!
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DM
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mail naar
stuur
ons gemeente@sliedrecht.nl
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naar
Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht
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gemeente@sliedrecht.nl
schrijf naar Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht

