Gemeentelijke informatie voor inwoners
van Sliedrecht 3 augustus 2016
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Activiteit

22 juli 2016

Baanhoek 136

Het oprichten van een bedrijfsgebouw

Bouwen

22 juli 2016

Joost van den Vondelstraat

Het vervangen van bestaande gevelkozijnen

Bouwen;

en plaatsen nieuwe balkons

In strijd met

		

			

bestemmingsplan

25 juli 2016

Molendijk 35

Het plaatsen van een nieuw balkon

Bouwen

26 juli 2016

Thorbeckelaan 1

Het maken van een dakkapel op het voordakvlak

Bouwen

		

en de bestaande overkapping dicht zetten met

		

een gevel

26 juli 2016

P.A. de Genestetstraat 116

Het maken van een dakopbouw

Bouwen

28 juli 2016

Touwbaan 1

Het kappen van een boom

Kappen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

29 juli 2016

Touwbaan 3

Het kappen van een boom

Kappen

29 juli 2016

Langs de Parallelweg, ter hoogte van

Het kappen van 20 bomen (de aanvraag voor het

Kappen

Sportlaan en parkeerterrein Valkhof

kap pen van 1 boom op de hoek Piet Rijsdijkstraat/

		

C.M. van Reesstraat is ingetrokken)

29 juli 2016

Het kappen van een boom

Touwbaan 1

kappen

Deze beschikking treedt op grond van Wabo artikel 6.2 direct na bekendmaking in werking.				
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 30 juli 2016 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.
Aanschrijving
Het kappen van een boom wegens iepenziekte achter Dorlandsweer 55 (noodkap).

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst Adres

Omschrijving

Datum activiteit

25 juli 2016

Het organiseren van een evenement

3 september 2016

Lijsterweg 60

		

(Gemeente Weekend)

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184
Verleende aanvragen voor collectes
het houden van een collecte door het Oranje Fonds in de periode tussen 6 en 10 juni 2017.
het houden van een collecte door Bartiméus Sonneheerdt Verenging van 23 t/m 28 oktober 2017.
Verleende aanvraag voor driehoeksborden
het plaatsen van driehoeksborden ten behoeve van Make A Wish Bootcamp van 13 tot en met 26 augustus 2016, route 3.
Acceptatie melding
-	het houden van een incidentele festiviteit op het terras van de horeca-inrichting Spek en Bonen aan de Kerkbuurt 140 op
26 augustus 2016.
Acceptatie melding klein kansspel
-	het houden van een familiebingo in het gebouw van buurtvereniging Boerhaave aan de Stationsweg 2 op 26 augustus,
23 september, 28 oktober, 25 november en 23 december 2016.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

BEKENDMAKING
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen ten behoeve van:
- Het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Stormrand achter
de woning Stobbe 2;
- Het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats bij de Zoutstoep.
De officiële bekendmakingen zijn 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.

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.

Colofon
Bezoekadres
en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184
Postadres
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Gemeentewinkel
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: 08.00 - 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

Verdien geld met de zon
Een reis naar de zon is vaak - vooral in het hoogseizoen - een
aardige investering. Maar wist je dat de zon jou ook geld kan
opleveren, door het eenvoudig plaatsen van zonnepanelen? Deze
verdien je in gemiddeld 7 jaar terug, zodat je vervolgens met een
extra zakcentje op vakantie kunt. Naast zonnepanelen kun je ook
vooruit denken aan de winter. Plaats bijvoorbeeld vloerisolatie
voor warme voeten of spouwmuurisolatie om warmte binnen te
houden. Zo bespaar je naast geld ook direct op je verbruik,
wat gunstig is voor het milieu en draag je bij aan een duurzame
buurt.
Duurzaam wonen regel je - samen met je buren - gemakkelijk
via Bleeve, het Energieloket voor de regio Zuid-Holland Zuid.
Bleeve geeft jou gratis advies over de beste energiebesparende
maatregelen voor jouw woning en biedt meer informatie over subsidies en groepsaankopen bij jou in de buurt. Vervolgens vraag
je eenvoudig offertes aan via Bleeve. Zo vind je een betrouwbare
vakspecialist en krijg je garantie op succesvolle uitvoering van je
klus.
Om het verduurzamen van je woning zo makkelijk en goedkoop
mogelijk te maken, werkt Bleeve samen met lokale overheden
in heel Nederland en met vakspecialisten bij jou in de buurt. Als
je hier nog vragen over hebt, dan helpt Bleeve jou graag verder:
085 016 0210, of stel je vraag via email: vragen@bleeve.nl.

‘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:

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

Voedselverspilling
Koop en kook op maat, zo hoef je niet veel weg te gooien. Of
vraag een kennis of buur om mee te eten. Ken je www.kliekipedia.nl al? Op deze site staan allerlei recepten voor het gebruiken
van kliekjes. Ook worden er tips gegeven om eten langer of
beter te kunnen
bewaren, zodat je
er langer van kunt
genieten! Mocht je
etensresten toch
weg willen gooien
dan uiteraard in de
groene container
(indien mogelijk).

Direct zien wat zonlicht en andere maatregelen jou kunnen
opleveren? Doe de gratis HuisScan en krijg persoonlijk besparingsadvies voor jouw woning. https://go.bleeve.nl/zhz/huisscan.
Je kunt ook terecht op http://sliedrecht.zonnekaart.nl om te weten
te komen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen.

Update Chemours: Geen beroep
tegen vergunning Vitonfabriek
De gemeente Sliedrecht is niet in beroep gegaan tegen het
verlenen van een omgevingsvergunning aan Chemours voor
verandering van de emissienormen van de Vitonfabriek. Voor
de duidelijkheid: dit is een andere fabriek dan de fabriek waar
teflon wordt gemaakt (in het verleden met PFOA, nu met de
GenX-technologie).
We leggen graag uit waarom het besluit is genomen om geen
beroep aan te tekenen.
In januari 2016 heeft het college van B&W een zienswijze ingediend op deze vergunning. Onderdelen uit onze zienswijze zijn
nu doorgevoerd in de uiteindelijke vergunning:
• In de vergunning is een artikel 1.1.6 toegevoegd, waarmee Chemours wordt verplicht ieder jaar schriftelijk te rapporteren over
nieuwe informatie over o.a. toxiciteit van gebruikte stoffen.
• De vergunning krijgt een looptijd van 5 jaar in plaats van
onbepaalde tijd. Daarmee moet over enkele jaren opnieuw de
vergunningprocedure worden doorlopen.
• OZHZ heeft de nieuwe norm getoetst bij het RIVM. De berekende jaargemiddelde blootstelling ligt ruim onder de door
het RIVM afgeleide norm waarbij gezondheidseffecten zouden
kunnen optreden. De afgelopen jaren is de emissie van deze
stof al gedaald van 35.700 kg/jaar naar 15.000 kg/jaar.
Daarnaast heeft het college meerdere adviezen gevraagd over
de kans van slagen van het indienen van beroep. De adviezen
geven aan dat het indienen van beroep eigenlijk geen kans
heeft, omdat belangrijke delen van onze zienswijze in de beschikking zijn overgenomen en de best beschikbare techniek
(BBT) wordt toegepast.
U vindt de beschikking op de website van de Omgevingsdienst,
inclusief alle ingediende zienswijzen en de reactie daarop.

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

