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

Adres

Omschrijving

28 januari 2016

t.h.v. Rubensstraat 9, achterzijde en t.h.v. Thorbeckelaan,

Activiteit

Burg. Feitsmapark/beheerdersingang kinderboerderij

Het kappen van 2 bomen

Kappen

28 januari 2016

Reigerlaan 2 t/m 41

Het kappen van een boom

Kappen

28 januari 2016

Zeeldraaier 2

Opbouw op verdieping

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

29 januari 2016

Emmastraat 2-20

Het gedeeltelijk vervangen van kozijnen, het vervangen

Bouwen;

		

van de erfafscheiding en het kappen van 3 bomen

Kappen

29 januari 2016

Het gebruiken van het pand voor persoonlijke dienstverlening, Bouwen;		

Thorbeckelaan 75

		

aanbrengen van gevelreclame en plaatsen van een airco-unit	In strijd met
bestemmingsplan

29 januari 2016

Kerkbuurt 41

29 januari 2016

T.h.v. Roerdompstraat 2 kopse

Het plaatsen van een gevelreclame op de winkel

Bouwen

kant garages, thv Adama van
Scheltemastraat 30-60 en
29 januari 2016

Prof. Van ‘t Hoffstraat 22

Het kappen van 4 bomen

Kappen

Thorbeckelaan 43

Het vergroten van de woning met een dakopbouw

Bouwen

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 januari 2016 gedurende zes weken in het gemeentekantoor te Sliedrecht elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur in te zien.
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Gewijzigd uitvoeren kademuur, Het Plaatje
- Het kappen van 4 bomen, Burg. Feitsmapark.
- Het verplaatsen van het theehuis, Burg. Feitsmapark.

Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

26 januari 2016

Merwestraat, Adr. Volkersingel,

Het organiseren van een evenement

Albrechtplein en Middeldiepstraat

wielerronde van Sliedrecht

Dr. Langeveldplein

Het organiseren van een evenement Kids & Cars 2016 16 april 2016

21 januari 2016

Datum activiteit
25 juni 2016

Verleende aanvragen voor driehoeksborden en spandoeken
- Het plaatsen van driehoeksborden ten behoeve van Koningsnacht van 11 t/m 25 april 2016, route 1.
- Het plaatsen van driehoeksborden ten behoeve van een kerstmarkt van 11 t/m 19 november 2016, route 1.
- Het plaatsen van driehoeksborden ten behoeve van een vlooienmarkt van 14 t/m 27 maart 2016, route 3.
Verleende aanvraag voor collecte
- het houden van een huis-aan-huis collecte door Woord en Daad in de periode van 28 augustus t/m 3 september 2016.
Verleende aanvraag voor exploitatievergunning
het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Kerkbuurt 125B.
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

MKB: Schrijf u nu in voor de duurzaamheidsestafette!
Wilt u graag bijdragen aan het milieu, maar weet u niet goed hoe
u het meeste resultaat kunt bereiken? Doe dan gratis mee aan de
duurzaamheidsestafette! De gemeenten in de Drechtsteden starten samen met Stichting Stimular dit voorjaar een estafette voor
het MKB.
Snel praktisch resultaat
Als u deelneemt komt een medewerker van Stimular bij u langs en
loopt samen met u door het gebouw en de werkprocessen. Vervolgens vult de medewerker de ‘Milieubarometer’ in. Dit kost slechts
een paar uur waarna u in één oogopslag ziet hoe goed uw bedrijf
scoort op diverse milieuaspecten, zoals energieverbruik, CO2-uitstoot, water, afvalstromen, transport en papierverbruik. Achteraf
ontvangt u een lijst met praktische besparingsmaatregelen.
Geef het stokje door
Vervolgens geeft u het estafettestokje door aan een bedrijf uit de

regio. Deelname is gratis en u kunt tot
het einde van het kalenderjaar gebruik
blijven maken van de Milieubarometer.
Daarna kunt u desgewenst verlengen
tegen 65 euro per jaar (prijspeil 2016,
excl. BTW).
Driedubbel winst
Met de Milieubarometer kunt u winst
boeken. Niet alleen op het gebied van milieu, maar ook door kosten
te besparen op bijvoorbeeld energieverbruik. Door u op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te onderscheiden
voor klanten, samenwerkende bedrijven en toeleveranciers maakt
u uw bedrijf toekomstbestendig. Met de estafette kunt u op een
efficiënte manier, met extra ondersteuning vanuit Stimular, verschil
gaan maken! Meld u direct aan bij Anouk Schrauwen van Stimular:
a.schrauwen@stimular.nl.

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.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
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Vastgesteld bestemmingsplan
Woongebied 2016

Besluit omgevingsvergunning
Baanhoek 80

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het samenvoegen van
een groot aantal bestemmingsplannen voor het woongebied van
Sliedrecht tot één bestemmingsplan ‘Woongebied 2016’. Op enkele
straten na bevinden alle woongebieden zich na vaststelling van dit
bestemmingsplan binnen één bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan Woongebied 2016 is conserverend van aard. Dit betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen in worden opgenomen.

Aanleiding
Initiatiefnemer is voornemens een woning op te richten aan de
Baanhoek 80 kadastraal bekend sectie K nummer 2798, 2799, 3577,
3588 en 3679 te Sliedrecht.

Ligging

Ter inzage
Vanaf donderdag 4 februari 2016 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Woongebied 2016 ter inzage. Gedurende zes weken,
dus tot en met woensdag 16 maart 2016 kunt u het plan inzien. U
kunt het vastgestelde bestemmingsplan op een tweetal manieren
raadplegen:
• In het gemeentekantoor, Industrieweg 11.
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het tabblad ‘Een plan bekijken’
→ ‘Bestemmingsplannen’ (identificatienummer:NL.IMRO.0610.
bp00Woongebiedh2-3001).
• Op de website onder Home › Wonen en leefomgeving › Ruimtelijke plannen › Ruimtelijke plannen in Sliedrecht.
Mogelijkheid instellen beroep
De gemeenteraad heeft op 26 januari 2016 het bestemmingsplan
Woongebied 2016 (NL.IMRO.0610.bp00Woongebiedh2-3001) gewijzigd vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is
een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Voor
een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het “Notitie
zienswijzen en wijzigingen”.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan tijdens de termijn
van terinzagelegging beroep worden ingesteld 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. Beroep wordt ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag.

Plangebied
Planlocatie Baanhoek 80 is gelegen in de zuidwesthoek van
Sliedrecht. In de nabijheid van het plangebied bevinden zich
hoofdzakelijk woningen. Op circa 100 meter van de planlocatie
is een autobedrijf gevestigd. Ten noorden en ten westen van de
planlocatie zijn woningen en op grotere afstand maatschappelijke
functies (o.a. verpleeghuis De Merwebolder) gevestigd. Ten oosten
van de planlocatie bevindt zich op circa 300 meter industrieterrein
Het Plaatje. Ten zuiden grenst het plangebied aan de dijk van de Beneden-Merwede. Aan de overzijde van de Beneden-Merwede, ten
zuidwesten van het plangebied is industrieterrein De Staart gelegen
(gemeente Dordrecht).
Besluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat
ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen
voor de activiteiten:
1. het bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.
Stukken ter inzage
In verband hiermee ligt het besluit omgevingsvergunning, met de
daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage, vanaf
donderdag 4 februari 2016 tot donderdag 17 maart 2016, in het
gemeentekantoor, Industrieweg 11.
U kunt het besluit omgevingsvergunning ook inzien op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad
‘Bestemmingsplannen’, waarna u de mogelijkheid heeft om het projectbesluit op te roepen op het scherm, bijvoorbeeld door de naam
van het projectbesluit in te typen of te zoomen op de kaart.
Het besluit omgevingsvergunning en de bijbehorende bijlagen
zijn als PDF te raadplegen op de website van de gemeente, www.
sliedrecht.nl, via: Wonen en leefomgeving › Ruimtelijke plannen ›
Ruimtelijke plannen in Sliedrecht.
Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het
beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het
indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit
niet.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het
mogelijk de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Bij een dergelijk verzoek wordt de inwerkingtreding van
het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening
Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een
voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd binnen voornoemde termijn van zes weken treedt de
beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Nadere informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met team VROM telefoon (0184) 495 956.

Nadere informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.

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

Textiel graag in
zakken
Textiel in de verzamelcontainers wordt verzameld en
gaat op transport naar een
sorteerbedrijf. Om het textiel
hierbij niet vochtig of zelfs
nat te laten worden, is het
belangrijk dat textiel bij voorkeur in een zak in de container wordt gedeponeerd. Nog
een tip: bij het inleveren van
schoenen graag de veters
aan elkaar, dat voorkomt zoeken bij de sortering.
Tegenwoordig kan alle
kleding en textiel worden
hergebruikt, dus ook oude
gordijnen of gescheurde
kleding. Deze ‘niet-herdraagbare’ spullen worden
vervezeld: dat betekent dat
ze worden teruggebracht tot
garens. Hiervan worden weer
nieuwe producten gemaakt.
Doe mee aan de huis aan
huis inzameling of deponeer
uw kleding of textiel in één
van de brengvoorzieningen.
Door kleding en textiel een
tweede leven te geven, helpt
u andere mensen en draagt
u bij aan minder afval, meer
hergebruik en minder milieuvervuiling.
Meer informatie over afval(inzameling):
Sliedrecht.afvalinfo.nl

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