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Word ook een verkeersheld
Nassau liepen als echte verkeershelden door de wijk en belden bij
bewoners aan.
De actie was een groot succes. De
omwonenden gingen het gesprek
aan met kinderen over veilig
rijden in de wijk, want het kan best
gevaarlijk zijn. Esmee; “Als ik oversteek met mijn broertje dan kijken
auto’s vaak niet uit en moet ik hem
roepen want hij is acht en let nog
niet zo goed op. Ik hoop dat de auto’s nu beter gaan opletten, zodat
ik veilig kan oversteken."

Mobiele prikbus komt weer naar
Sliedrecht!

Prik tegen
corona
in uw buurt
Kom langs zonder afspraak van:

Jiska, de echte verkeersheld die
op de ﬂyer en posters staat, “Ik
vind het belangrijk dat iedereen
veilig rijdt. Daarom wilde ik wel op
de foto als verkeersheld.”
De kinderen deelden ﬂink wat ﬂyers uit waarop de verkeersregels
goed worden uitgelegd. Ook wethouder Ton Spek vond een ﬂyer
onder zijn ruitenwisser. “Goede actie dit. Op de fiets en lopend ben
je extra kwetsbaar in het verkeer,
vooral kinderen. Houd je dus aan
de snelheid en let goed op!”
Wilt u niet te hard rijden? Wilt u
oogcontact maken met de andere
weggebruikers? Dit waren enkele
vragen die de leerlingen van groep
7 van basisschool Oranje Nassau
aan bewoners stelden.

Op dinsdag 23 november organiseerde Verkeersveiligheid
Drechtsteden en Alblasserwaard
in Sliedrecht de actie 'Word ook
een verkeersheld'. Leerlingen van
groep 7 van basisschool Oranje

Wanneer:

Woensdag 1 t/m Zaterdag 4 december

Waar:

• Bonkelaarplein
• Parkeerplaats ziekenhuis
(tegenover het station)

Tijd:
Tussen 12:00 en
18:00 uur.

Vaccineren is gratis.
U bepaalt of u een
vaccinatie wilt.

Meer informatie
over de vaccinatie
tegen corona?
Kom langs om uw
vragen te stellen.

Welkom zonder
afspraak
Neem een geldig
rijbewijs, ID-kaart of
paspoort mee.

Meer informatie? Kijk op
www.maakeenpuntvannul.nl
#maakeenpuntvannul
@Verkeersheld

Weer bomen planten

Deze week zijn onze groenspecialisten gestart met het planten
van diverse bomen in Sliedrecht.
Op de foto kun je zien dat in het
talud langs de watergangen in de
Rijnstraat meerdere bomen zijn
geplant.
Zo wordt Sliedrecht groener.
Bomen zorgen voor een groene
omgeving, maar ook voor verkoeling, biodiversiteit, het reinigen van

water, zuurstof en een schone(re)
lucht.
Het college van Sliedrecht wil
graag dat de komende drie jaar
meer bomen worden geplant.
Herinnert u zich nog de actie 'Prik
een boom"? Toen konden alle
inwoners een boom prikken. Lees
hier meer over op www.sliedrecht.nl/
duurzaam.

Inmiddels zijn er al diverse bomen
geplant. Tot en met 2022 zullen er
nog meer bomen geplant worden.
De locaties waar de bomen dit
najaar geplaatst worden zijn:
• in de berm langs de Parallelweg/
Benedenveer
• in de bermen Deltalaan-West
• op het grasveldje Kilstraat
• op het grasveldje IJsselstraat
• in het talud langs de watergangen in de Rijnstraat
• in het groengebied bij de ﬂats
in de Rijnstraat
• in de berm van de Parallelweg/
Baanhoek-West
• in het plantsoen bij de kruising
van de P.C. Hooftlaan/
P.A. de Genestetstraat
• op het grasveld bij de kruising
Rembrandtlaan/Prof. Kamerlingh
Onneslaan
• bij het trapveldje in de
P.C. Hooftlaan
• in de bermen bij de kruising van
de P.C. Hooftlaan/
P.A. de Genestetstraat
• op de grasveldjes in de
Willem Kloosweg
• in groengebiedjes in het
Middenveer

Woensdag 1 tot en met zaterdag
4 december komt de GGD voor de
tweede keer met een prikbus naar
Sliedrecht. Inwoners van Sliedrecht
en omgeving kunnen zich hier
gratis laten vaccineren.
Dichtbij, gratis, zonder afspraak
De prikbus is bedoeld voor inwoners die nog niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Iedereen
vanaf 12 jaar kan in de bus zonder
afspraak een vaccinatie krijgen
met een vaccin dat beschermt tegen corona. Voor kinderen van 12
tot en met 15 jaar geldt dat er een
volwassen persoon bij moet zijn.
Kinderen van 16 en 17 jaar mogen
alleen komen.
Openingstijden en locatie
Data: woensdag 1 december t/m
zaterdag 4 december
Tijden: 12.00 – 18.00 uur
Locaties: Bonkelaarplein en parkeerplaats ziekenhuis (tegenover
het station)

Vaccineren
Door de inzet van de prikbus
in de wijk hoopt de GGD en de
gemeente dat meer inwoners zich
laten vaccineren tegen het coronavirus. De komende weken is de
prikbus op verschillende plekken
in Zuid-Holland Zuid te vinden. Kijk
op www.prikkenzonderafspraak.nl
voor meer informatie.
Voorlichting
Inwoners kunnen in de bus ook informatie krijgen over de vaccinatie
tegen corona van voorlichters van
de GGD. Het geven van informatie
over de coronavaccinatie is een
belangrijk onderdeel van de
prikbus. Vanuit de GGD zijn bij de
locaties (meertalige) voorlichters,
medisch- en administratief personeel aanwezig.
ID en mondkapje meenemen
Iedereen die een prik wil, moet
een legitimatiebewijs laten zien
en een mondkapje dragen. Ook
kinderen moeten een legitimatiebewijs laten zien.

Ga je met het gezin op pad tijdens deze donkere dagen?
Wij hebben een paar tips van de politie om woninginbraak te voorkomen
• Laat als het donker is en u niet thuis bent een lamp aan.
Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor
bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar in.
• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg
bent. Draai de deur ook altijd op slot.
• Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en
zorg voor verlichting in de tuin.

• Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het
zicht.
• Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze
kort zijn, zodat het huis voor buren en voorbijgangers
goed te zien is.
• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken om
naar binnen te klimmen.

• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan.
• Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een
bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’
plaatsen.
• Informeer dieven via social media niet dat je weggaat.
Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt
het beste, dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.

Informatie voor inwoners donderdag 2 december 2021

Buiten bezig in Sliedrecht

Wegomleidingen
➊ Wekelijkse afsluiting Burg.
Winklerplein vanaf woensdag
6 mei 2020 Voor de weekmarkt
is er in verband met Corona
maatregelen een uitbreiding
nodig. Daarom vindt er iedere
week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg plaats.
➋ Middelste deel Grevelingenlaan, Krammerstraat en
Haringvlietstraat in 3 fases
afgesloten voor al het verkeer

van maandag 25 oktober t/m
vrijdag 24 december In verband
met herstraatwerkzaamheden.
➌ Noordelijk deel P.C. Hooftlaan
tussen de Rembrandtlaan
en de P.A. de Genestetstraat
afgesloten voor al het verkeer
t/m vrijdag 24 december In
verband met herstraatwerkzaamheden.
➍ Vogelbuurt-zuid diverse
straten afgesloten van
27 september t/m 23 december

In verband met vervanging
riolering. Betreft de straten
Reigerlaan, Roerdompstraat,
Nachtegaallaan, Meerkoetstraat
en Kievitlaan die in fases worden afgesloten.
➎ Dr. de Visserstraat in delen
afgesloten van maandag
6 december t/m dinsdag
14 december In verband met
herstelwerkzaamheden.
➏ Kruising Cort van der Lindenlaan met de Talmastraat
afgesloten van woensdag
15 december t/m vrijdag
17 december In verband met
herstelwerkzaamheden.
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• bomen snoeien
• blad ruimen

26 november 2021

Avondsluiting vanaf 17.00 uur
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar.
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen.
Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.
De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:
Algemeen
.

Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Ontvang thuis maximaal 4 personen
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer
op bezoek. Doe vooraf een zelftest.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd.
Werk thuis. Kan dat niet?
Houd op werk altijd 1,5 meter
afstand.
70-plus: beperk contact met
kinderen t/m 12 jaar.
Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Onderwijs
Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs,
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week
zelftesten.
• Mondkapje op de gang.

Vaste zitplaats verplicht.
Mondkapje bij verplaatsing.
Afhalen en laten bezorgen wel
mogelijk na 17.00 uur.

• Evenementen.
• Kunst en cultuur.
• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:
Evenementen, kunst en cultuur,
dierenparken en pretparken
Dicht om 17.00 uur.

• Alle publieke binnenlocaties.
• Openbaar vervoer en stations.
• Bij verplaatsing waar coronatoegangsbewijs geldt.
• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroomevenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Houd je aan de basisregels:
Wassen

Niet-essentiële winkels en dienstverlening dicht om 17.00 uur.
Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Sport

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Afstand
.

De gemeente is bezig met een
nieuw standplaatsen- en ventbeleid. Het nieuwe concept beschrijft
hoe de gemeente wil omgaan met
het aanbieden van goederen en
diensten vanaf een vaste commerciële standplaats, een incidentele
commerciële standplaats, een
incidentele niet-commerciële
standplaats en door te venten. Het
concept is inmiddels opgesteld. Het
college is in eerste lezing akkoord.
Denk mee over het standplaatsen- en ventbeleid
In Sliedrecht worden op dit
moment goederen en diensten
in winkels en op de wekelijkse
warenmarkt aangeboden. Het
aanbieden van goederen en diensten kan ook op andere manieren.
Wij zijn benieuwd wat u vindt van
het toekomstig standplaatsen- en
ventbeleid in Sliedrecht.
Open het artikel standplaatsenen ventbeleid 2022 op
www.sliedrecht.nl en download
de conceptversie. Of scan de
QR-code bij dit artikel. Uw reactie

kan u sturen tot 31 december naar
teameconomie
sliedrecht@sliedrecht.nl.
Wat doen we met uw reactie?
Uw reactie gebruiken we bij het
opstellen van het definitieve
standplaatsen- en ventbeleid. In
januari bespreekt het college het
definitieve voorstel voor het standplaatsen- en ventbeleid en stelt
het college dit beleid vast. Het
is dan ook per direct van kracht.
Via onze gemeentepagina en op
onze website leest u meer over
het toekomstig standplaatsen- en
ventbeleid in Sliedrecht.

Verkeersbesluit

• Horeca.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Horeca
Dicht om 17.00 uur.

Coronatoegangsbewijs:

Denk mee over het standplaatsenen ventbeleid in Sliedrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:
• Het aanwijzen van twee haaks parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen in de Elzenhof ter hoogte van huisnummer 145,
als parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen middels het plaatsen van bord E4 (parkeerplaats) van het RVV
1990 met onderbord “uitsluitend opladen elektrische voertuigen".
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 deze besluiten in de Staatscourant een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Sliedrecht.

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis en
laat je testen, ook als je
gevaccineerd bent.

Alle locaties dicht om 17.00 uur.
Geen publiek bij sport.

Het Bonkelaarhuis
Heeft u vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp,
zorg & welzijn en werk & inkomen?
U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/corona
of bel 0800-1351

Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, Telefoon: (0184) 420 539
info@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.
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Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit
is genomen ten behoeve van:

10 tips om veilig op te laden

• Het aanwijzen van twee haaks parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Rondo
ter hoogte van huisnummer 356, als parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen
middels het plaatsen van bord E4 (parkeerplaats) van het RVV 1990 met onderbord “uitsluitend opladen
elektrische voertuigen".

Wist je dat er in een gemiddeld huishouden
zo’n 113 batterijen en accu’s liggen?
Een aantal van deze batterijen en accu’s zitten
in oplaadbare apparaten. Denk bijvoorbeeld
aan die in telefoons of elektrische fietsen.

De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
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Gebruik alleen de
originele oplader

Nieuwe dienstregeling Qbuzz per 12 december 2021

een nieuwe dienstregeling per
12 december 2021 gekomen.
Veranderingen
De dienstregeling van 2022 kent
veranderingen t.o.v. 2021. Op hoofdlijnen de belangrijkste veranderingen in de dienstregeling:
• De MerwedeLingelijn krijgt andere tijden door de wijzigingen
in de dienstregeling van NS. De
NS treinen krijgen een andere
10 minuten dienstregeling op

Sliedrecht verdient een
actueel en passend afvalbeleid
De gemeente Sliedrecht heeft samen met Kieskompas uw
mening gevraagd over afvalinzameling. Veel inwoners hebben het onderzoek ingevuld. Sommige inwoners konden niet
wachten en gaven al een reactie voordat ze aan de vragenlijst begonnen.

Uit de landelijke cijfers blijkt echter dat het wel mogelijk is
om deze doelstellingen te behalen.
Een ander belangrijk inzicht uit het onderzoek is dat het afdwingen van meer afvalscheiding, door mensen te laten betalen voor het restafval, op weinig steun kan rekenen (bladzijde
16 van het rapport).
Echter als men het belang van goed scheiden meer gaat zien
en de doelstellingen realistisch vindt, dan is er draagvlak
voor een systeem waarbij minder restafval door goed scheiden financieel beloond wordt (bladzijde 16 van het rapport).
Het hele rapport kunt u nalezen op onze website.
Vervolg
Volgend jaar maken we een nieuw afvalbeleid. Hierin nemen
we de uitkomsten van dit onderzoek mee. Wij kijken bij het
beleid ook naar de betaalbaarheid van het nieuwe beleid en
de zorgen van de inwoners of de landelijke doelstellingen
wel te halen zijn.

het traject AmsterdamRotterdam-Dordrecht. Om een
goede aansluiting te houden
op Dordrecht en Geldermalsen
rijdt de Merwedelinglijn 6
minuten later dan voorheen.
De bussen sluiten nog steeds
goed aan op de treintijden.
• SnelBuzz 387 en 388 gaan
vaker rijden. SnelBuzz 387 gaat
vaker rijden. In de ochtendspits
rijdt de bus ca. elke acht minuten, In de middagspits elke tien
minuten. snelBuzz 388 rijdt tot
later in de avond 2x per uur,
en gaat op zondag 1x per uur
rijden.
• Ook op andere lijnen binnen
Qbuzz DMG zijn er veranderingen. Kijk op de website
van Qbuzz voor het volledige
overzicht van alle wijzigingen:
https://www.qbuzz.nl/dmg/
reizen/dienstregeling-2022

Laad het apparaat
minstens eens
in de drie
maanden op

4
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Is het apparaat gevallen,
beschadigd of vervormd?
Leg ‘m dan buiten neer en
lever ‘m zo snel mogelijk in

Leg het apparaat tijdens het
opladen op een stabiele,
onbrandbare plaats

Laad het apparaat bij
voorkeur overdag op

8

Haal de stekker uit het stopcontact
als de batterij of accu vol is

10

9

Laad het apparaat op in een
ruimte waar een rookmelder
hangt

100%
Gooi afgedankte batterijen of accu’s nooit bij
het reguliere afval. Lever ze in bij de milieustraat
in uw gemeente of bij een winkel die batterijen inneemt.

AANLIJNEN

Hondenpoep wordt altijd opgeruimd,
ook in de losloop- en uitrengebieden.
Hondenpoepzakjes kunt u gratis ophalen
bij het Gemeentekantoor (Industrieweg 11)
en de Gemeentewerf (Lelystraat 111).

Uw hond moet in de openbare ruimte
altijd aangelijnd zijn, behalve in uitrenen losloopgebieden. Op de achterzijde
leest u wat hondenlosloopgebieden en
hondenuitrengebieden zijn. En we geven
de locaties aan in tekst.

Hondenlosloopgebieden
Sliedrecht heeft twee losloopgebieden
voor honden. Die zijn bedoeld als
wandelroutes waarbij uw hond kan
loslopen. Het begin en het einde zijn
duidelijk aangegeven met borden.
A. Sliedrecht-West
Park/groengebied vanaf Reinenweer 47
tot aan de Tolsteeg
B. Sliedrecht-Oost
Park/groengebied vanaf de
Sperwerstraat via de Havikstraat,
Valkhof, Stormrand tot aan het fietspad
vanaf de Tiendweg naar de Batelier.

Hondenuitrengebieden
Sliedrecht heeft negen uitrengebieden
voor honden. Die zijn omheind, zodat
uw hond er veilig en naar hartenlust kan
rennen en spelen.
1. Intermezzo
Veld aan de onderzijde van het
spoortalud ten zuiden van station
Sliedrecht-Baanhoek
2. Tolsteeg
Veld tussen de Tolsteeg, het Groeneweer en het basketbal-/voetbalveld
3. Dr. Willem Dreespark
Veld aan de noordzijde van het park
tussen de Tiendweg en het pad langs
de speelvoorziening
4. Tuin van Nieuwpoort
Veld centraal in het park bij de
parkeerplaats A.W. de Landgraafstraat

A
3

5

7

HONDENPOEP OPRUIMEN

2

15

Laat dit altijd
aan een
deskundige
over

Of plan je reis via de reisplanner in:
www.qbuzz.nl/dmg

1

3

Houd het oplaadbare
apparaat uit het volle
zonlicht en vermijd
vrieskou.

MAART

Heeft de accu van het apparaat
onderhoud nodig?

Spelregels hond uitlaten

Resultaten van het onderzoek
De belangrijkste les die wij uit het rapport halen, is dat het
merendeel van de inwoners de landelijke doelstellingen wel
belangrijk vinden, maar niet realistisch (bladzijde 11 van het
rapport).

Met deze 10 tips ga je veilig
om met batterijen en accu’s
in oplaadbare apparaten.

1
Lees de
handleiding

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van deze
besluiten in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Sliedrecht.

Op 12 december 2021 gaat de
nieuwe dienstregeling van Qbuzz
in. Met deze nieuwe dienstregeling
zet Qbuzz in op een goed basisnetwerk.
De regio Drechtsteden –
Molenlanden – Gorinchem blijft
ook in 2022 bereikbaar met het
openbaar vervoer. Een aantal
wijzigingen zijn noodzakelijk om
een toekomst vast basisnetwerk
mogelijk te maken. Samen met
provincie Zuid-Holland is Qbuzz tot

Deze batterijen en accu’s brengen een risico met
zich mee als ze verkeerd worden gebruikt.

5

B

4

8

6
7

9

5. Goeman Borgesiusweg
Veld tussen de Goeman Borgesiusweg
en de Tiendweg terhoogte van de
begraafplaats
6. Burgemeester Feitsmapark
Veld aan de zuidwestkant van het park,
bij de Professor Lorentzlaan
7. Middenveer (park)
Veld tussen de Middenveer en
de P.A. de Genestetstraat
8. Valkhof
Veld achter de flat met de
nummers 81 – 160

www.sliedrecht.nl/honden

9. Boog
Veld tussen de Boog en de Rivier

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of www.sliedrecht.nl/fixi
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

29 november 2021

Bonkelaarplein en Stationspark

Standplaats prikbus covid-19

1 t/m 4 december 2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

26 november 2021

Vogelenzang 21

Wijzigen garagedeur naar kozijnpui

Bouwen

26 november 2021

Hoepel 17

Vergroten woning, plaatsen overkapping/berging en plaatsen dakkapel
voordakvlak

Bouwen

26 november 2021

Bernsteineiland 10

Plaatsen beschoeiing achtererf

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.

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
Instagram.com/gemsliedrecht
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

Fixi
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht bij Fixi
via www.sliedrecht.nl/fixi

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
officielebekendmakingen.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

