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Werkzaamheden aanleg warmtenet

In Sliedrecht werken gemeente, 

Tablis Wonen en HVC samen aan 

de aanleg van het warmtenet 

Sliedrecht. De werkzaamheden 

worden in fases uitgevoerd door 

HVC en aannemer A. Hak. 

Afrondende fase aanleg warmte-

net Deltalaan-Thorbeckelaan

De werkzaamheden in de  

Deltalaan ter hoogte van de 

Zuiderzeestraat liggen op schema. 

Vanaf dinsdag 21 maart start in 

de Deltalaan een nieuwe fase 

van de aanleg. Deze fase duurt 

tot en met vrijdag 5 mei. In de 

noordelijke rijbaan wordt een 

aftakking naar de Rijnstraat 

gemaakt. Het doorgaande verkeer 

voor beide richtingen wordt over 

de zuidelijke rijbaan geleid. De 

Rijnstraat is dan met een korte 

omleiding bereikbaar. Direct 

omwonenden zijn vooraf door 

HVC geïnformeerd.

Werkzaamheden Thorbeckelaan 

gereed

Drie weken eerder dan gepland 

zijn de werkzaamheden in de 

Thorbeckelaan gereed. Vanaf 

woensdag 22 maart zijn beide 

rijbanen weer opengesteld voor 

het autoverkeer. 

Op de hoogte blijven van de 

werkzaamheden?

Op de website van HVC www.

hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht 

vindt u alle informatie over deze 

werkzaamheden. Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met HVC. 

Op onze gemeentepagina in Het 

Kompas staan bij Buiten Bezig de 

laatste werkzaamheden. Of kijk op 

www.sliedrecht.nl/buitenbezig.
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Warmtenet Sliedrecht
werkzaamheden Deltalaan-Rijnstraat

hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht

werkgebied

 afsluiting

 tijdelijke route verkeer

Kerkbuurt

Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 

stonden voor veel verenigingen 

in het teken van NL doet. Ook in 

Sliedrecht gingen veel inwoners, 

verenigingen en groepen 

op pad om iemand anders 

te helpen met een klus. Ook 

Jan de Vries, Ton Spek, Cees 

Paas, Roelant Bijderwieden en 

gemeentesecretaris Niels Kuiper 

gingen aan de slag om het 

verenigingsgebouw van Crescendo 

Sliedrecht op te knappen. 

Veel verenigingen geholpen
tijdens NL Doet

10.00 -  12.00 uur
De Voorhof

Torenstraat 16
Numansdorp

14.00 -  16.00 uur
De Ducdalf (Servanda)

Scheldestraat 1
Hardinxveld-
Giessendam

12.00 -  14.30 uur
Centraal Punt 

Grote Haarsekade 120
Gorinchem

14.00 -  16.00 uur
Werkvisie Maasplein

Maasstraat 30
Alblasserdam

10.00 -  12.00 uur
De Tienvoet

Tienvoet 2
Heinenoord

10.00 -  12.00 uur
Het Theehuis 

(Het Spectrum)
Atmosfeerstraat 1j

Dordrecht

14.00 -  16.00 uur
Kubiek 

Zwaluwstraat 1
Zwijndrecht

Gesloten op 15 maart

12.00 -  14.30 uur
De Boogerd

Hortensiastraat 5
Oud-Bei jerland

10.00 -  12.00 uur
De Bijenkorf 

Goudsbloemstraat 29
 's-Gravendeel

Gesloten op 2 maart  

14.00 -  16.00 uur
't Anker

Zwijndrecht
 

14.00 -  16.00 uur
Gymzaal De Turner

Molenhoek 12a
Molenaarsgraaf

10.00 -  12.00 uur
Bibliotheek AanZet

Scheldelaan 1
Sl iedrecht

10.00 -  12.00 uur
De Prinsemarij

Nassauweg 4
Dordrecht

14.00 -  16.00 uur
Dorpshart 

Van der Straatenplein 2
 Mijnsheerenland

 M A A N D A G    D I N S D A G   W O E N S D A G

Prikken in de buurt  
27 feb t/m 1 apr

D O N D E R D A G   V R I J D A G    Z A T E R D A G  

Legitimatie 
Neem een geldig rijbewijs,
paspoort of ID-kaart mee. 

 

 Vaccinatie 
 Vaccineren is gratis, (Oekraïense)

vluchtelingen zijn ook welkom.
 

 Informatie  
Vragen over corona? Kom
langs en stel uw vragen. 

Afval scheiden is belangrijk voor 

het milieu, jouw portemonnee én 

natuurlijk voor onze toekomst. 

Deze aardbol moet nog generaties 

mee. Het is belangrijk om hier 

goed mee om te gaan. Dat 

doen we door ons afval goed te 

scheiden en nog belangrijker: door 

het voorkomen van afval. Nog te 

vaak komen veel herbruikbare 

materialen terecht in het restafval. 

En dat is zonde!

Je kunt veel verpakkingsmateriaal 

voorkomen door slimme keuzes 

te maken in de supermarkt. Als 

je toch kiest om producten in 

verpakkingsmateriaal te kopen, 

zorg dan dat je deze materialen 

hergebruikt. Is het niet meer te 

gebruiken? Door je afval goed 

te scheiden, blijven belangrijke 

grondstoff en behouden. Er 

kunnen dan nieuwe producten van 

gemaakt worden.

Samen kunnen we zorgen voor 

minder restafval, zodat we 

uiteindelijk geld kunnen besparen. 

Met elkaar hebben we invloed op 

onze afvalstoff enheffi  ng. Doe mee, 

want jouw afval is geld waard!

#jouwafvalisgeldwaard

Jouw afval is geld waard

Aanbesteding gemeentenieuws
De gemeente publiceert 

wekelijks haar berichten op de 

gemeentepagina in Het Kompas. 

De gemeente vindt het belangrijk 

om inwoners via verschillende 

kanalen te informeren. Via de 

gemeentepagina informeren we u 

en alle inwoners en ondernemers 

over nieuws, producten, diensten 

en bekendmakingen van de 

gemeente Sliedrecht. In juli 2023 

loopt het contract met BDU/Het 

Kompas af. 

Procedure aanbesteding

Wij willen graag een gemeente-

pagina laten verspreiden in 

de brievenbussen van de 

Sliedrechtse inwoners en 

bedrijven. Daarom starten we een 

aanbestedingsprocedure zodat alle 

geïnteresseerden kans krijgen hun 

aanbod kenbaar te maken. 

Bedrijven die mee willen doen met 

de aanbesteding kunnen informatie 

over de aanbesteding vinden 

op de website. Ga hiervoor naar 

onze pagina www.sliedrecht.nl/

aanbesteding_gemeentenieuws.

Heeft u vragen over de 

aanbesteding? Neem dan contact 

op met de afdeling communicatie 

via e-mailadres 

communicatie@sliedrecht.nl
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Buiten bezig in Sliedrecht

Wegomleidingen

➊ Wekelijkse afsluiting Burg. 

Winklerplein 

Voor de weekmarkt is er iedere 

week een afsluiting van de wes-

telijke verbindingsweg.

Werkzaamheden aanleg

warmtenet

❷ Professorenbuurt diverse stra-

ten afgesloten van woensdag 

 1 maart t/m vrijdag 7 april

 Het betreft de straten, Prof. van 

‘t Hoff straat, Prof. Lorentzlaan 

ter hoogte van nr. 24 t/m 70 

en noordelijk deel Kamerlingh 

Onneslaan.

➌ Verkeershinder Deltalaan en 

afsluiting met kruising Zuider-

zeestraat t/m vrijdag 24 maart 

2023 Verkeer Deltalaan wordt 

via de noordbaan dubbelzijdig 

omgeleid. Zuiderzeestraat is 

bereikbaar via Bonkelaarplein. 

❹ Verkeershinder Deltalaan en 

afsluiting met kruising Rijn-

straat van maandag 27 maart 

t/m donderdag 4 mei 2023

 Verkeer Deltalaan wordt via de 

zuidbaan dubbelzijdig omge-

leid. Fietsers worden via een 

fi etsstrook om het werkgebied 

heen geleid.

Werkzaamheden Delta Netwerk

Delta Netwerk is gestart met de 

aanleg van glasvezel door geheel 

Sliedrecht. 

Vooraf aan de werkzaamheden 

worden bewoners via de folder 

“We gaan graven!” van Delta 

Netwerk geïnformeerd. De folder 

gaat over de werkzaamheden 

wanneer deze in de straat gaan 

plaatsvinden. 

De verwachting is dat Delta 

Netwerk medio juli gereed is 

met deze werkzaamheden.

Voor informatie/vragen kunt u 

rechtstreeks bellen met 

Circet 088-1818191 of mailen 

deltafi bernetwerk@circet.nl. 

Gratis compost voor inwoners

Zaterdag 25 maart is de landelijke 

compostactie. De gemeente 

Sliedrecht sluit aan bij deze 

actie. Zo willen we alle inwoners 

bedanken voor het goed scheiden 

van hun groente- fruit- en tuinafval 

en etensresten (gft-e afval). 

Waar en wanneer kunt u terecht?

Op zaterdag 25 maart kunnen 

inwoners de hele dag op het 

noordelijk parkeerterrein bij 

Bronbad de Lockhorst compost 

ophalen. U kunt het compost 

gratis komen halen, dit zolang de 

voorraad strekt. 

Het compost is los gestort, dus u 

dient zelf te zorgen voor een zak, 

emmer, bak etc. U dient het zelf 

op te scheppen en te vervoeren, 

de gemeente bezorgt het compost 

dus niet thuis! (Vergeet dus niet 

om een schep mee te nemen).

Wat is compost?

Compost wordt gemaakt van 

ingezamelde groente, fruit, 

tuinafval en etensresten (gft-e). 

Door deze grondstoff en te 

recyclen wordt een positieve 

bijdrage geleverd aan het 

milieu. Compost bevat veel 

organische stof en verbeterd 

de bodemstructuur doordat er 

voeding en organische materiaal 

wordt toegevoegd. 

Ondertekening convenant
ondernemersfonds
Ondernemers en gemeente 

hebben op 14 maart een 

convenant ondertekend 

waardoor de ondernemers 

voortaan gezamenlijk investeren 

in het ondernemersklimaat van 

Sliedrecht. 

Met dit convenant komt er jaarlijks 

€ 486.000 beschikbaar voor 

investeringen wat wordt beheerd 

in het ondernemersfonds. Dit 

bedrag is door de gezamenlijke 

ondernemers vrij te besteden 

voor bijvoorbeeld collectieve 

beveiliging, gebiedsbeheer op 

bedrijventerreinen of activiteiten 

in de winkelgebieden.

 

Samenwerking tussen gemeente 

en ondernemers.

Het ondernemersfonds is 

een hulpmiddel voor en door 

ondernemers om te investeren 

in ondernemend Sliedrecht. 

Zo kunnen de gezamenlijke 

ondernemers een slagvaardige 

partner zijn van de gemeente. 

Het doel is dat niet alleen winkels 

en bedrijven deelnemen aan het 

fonds maar ook zorginstellingen, 

culturele instellingen, scholen 

en sportverenigingen met eigen 

vastgoed. 

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Het ondernemersfonds wordt elk 

jaar gevuld door de gemeente 

vanuit de OZB. Daarvoor heft 

de gemeente extra OZB op alle 

niet-woningen. De gemeente 

is dus verantwoordelijk voor 

de voeding van het fonds maar 

de ondernemers brengen het 

geld dus uiteindelijk op. Ze zijn 

volledig vrij in waar zij het geld 

aan uitgeven en dat beslissen zij 

met elkaar.

Wijziging Regeling tegemoetkoming eigen bijdrage 
kinderopvang Drechtsteden 2023

Het Algemeen Bestuur van de GR 

Sociaal heeft op 23 februari 2023 

de 'Regeling tegemoetkoming 

eigen bijdrage kinderopvang 

Drechtsteden' met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2023 

vastgesteld. 

Deze regeling bepaalt onder 

welke voorwaarden inwoners 

in aanmerking kunnen komen 

voor een tegemoetkoming 

van de eigen bijdrage voor 

kinderopvang. De aanpassing 

van de regeling maakt onderdeel 

uit van de herijking van het 

Drechtstedelijk minimabeleid. 

De wijzigingen verschillen per 

gemeente. Voor Alblasserdam, 

Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Papendrecht, Sliedrecht en 

Zwijndrecht is de inkomensgrens 

verhoogd, waardoor meer 

inwoners in aanmerking komen 

voor de tegemoetkoming. Voor 

inwoners van Hardinxveld-

Giessendam komt de regeling te 

vervallen.

Wilt u de regeling inzien, kijk dan 

op de website van de Sociale 

Dienst Drechtsteden 

www.socialedienstdrechtsteden.nl. 

Sliedrechts Museum organiseert

Feest van herkenning in fi lm ‘Sliedrecht in 1954’

In het Sliedrechts Museum is 

vanaf woensdag 15 maart tot en 

met woensdag 12 april de fi lm 

‘Sliedrecht in 1954’ te bekijken. 

We raden iedereen aan om te 

komen kijken! De fi lm wordt 

doorlopend vertoond.

Tussen 1948 en 1970 werden door 

cineast J.W.L. Adolf zo’n 1500 fi lms 

gemaakt in plaatsen met minder 

dan 20.000 inwoners onder het 

motto ‘Heel Nederland op de fi lm’. 

Het eigenlijke doel was reclame te 

maken voor muziekverenigingen 

in alle Nederlandse dorpen. De 

Harmonievereniging Crescendo 

in Sliedrecht werd hierop attent 

gemaakt en zocht contact met de 

cineast. Naast de verenigingen en 

het gemeentehuis, burgemeester 

en personeel werden zoveel 

mogelijk bewoners gefi lmd in hun 

dagelijkse doen. Mensen werden 

naar buiten gelokt door muziek 

vanaf de opnamewagen die door 

het dorp reed. Ook werd gefi lmd 

bij de scholen, zodat veel kinderen 

van het dorp op de fi lm staan. 

Kom je zelf, je ouders of 

grootouders tegen op de fi lm

Woonden jij of je ouders of 

grootouders in die tijd in 

Sliedrecht? Dan is de kans groot 

dat je ze tegenkomt. Daarnaast 

zijn er unieke beelden van de 

dorpsgezichten van die tijd te 

zien. De bekende plekken, de 

straten, de stoepen geven een 

prachtig tijdsbeeld en zijn voor 

menigeen herkenbaar. In de 

Raadzaal van het museum liggen 

op de leestafel de Merwestreek 

van 1954 en er worden foto’s uit 

die tijd vertoond. 

Het museum is geopend op de 

woensdag- en zaterdagmiddagen, 

van 14.00 – 17.00 uur. Entree 

is € 2,-- voor volwassenen, 

€ 1,-- voor kinderen en voor 

museumjaarkaarthouders en 

gratis toegang voor de leden van 

de Club van 100. 

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

Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, 
Telefoon: (0184) 420 539 
info@bonkelaarhuis.nl
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag: 
08.30 - 17.00 uur.



Datum ontvangst Adres Omschrijving Datum activiteit

6 maart 2023 Diverse locaties Avondvierdaagse 13 t/m 16 juni 2023

7 maart 2023 Havenstraat/Loswal/

Dr. Langeveldplein/ Merwestraat/

Kerkbuurt/Kerkstraat

Baggerfestival 22 t/m 24 juni 2023

9 maart 2023 Benedenveer 3 Koff erbakverkoop 10 juni 2023

9 maart 2023 Benedenveer 3 Tentenkamp 12 en 13 mei 2023

Algemene Plaatselijke Verordening 

Ingediende aanvragen 
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Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt be-

kend dat het volgende verkeersbesluit is genomen voor:

Twee parkeerplaatsen in de Douwes Dekkerstraat ter hoogte van 

Rembrandtlaan 89 aan te wijzen als parkeerplaatsen voor het laden van 

elektrische voertuigen. Hiervoor plaatsen we het bord E4 (parkeerplaats) van 

het RVV 1990 met onderbord “uitsluitend opladen elektrische voertuigen”.

De offi  ciële bekendmakingen zijn na te lezen op 

www.offi  cielebekendmakingen.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.

Maatschappelijke Advies Groep 
Sliedrecht groeit naar negen leden

Eind 2022 heeft het college een 

voorzitter en vier leden benoemd 

voor een Maatschappelijke Advies 

Groep (MAG). Deze adviesgroep 

bestaat uit deskundige inwoners 

van Sliedrecht die de gemeente 

adviseert op vraagstukken rond 

het Programma Ruimtelijke 

Vernieuwing (PRV). Deze maand 

treden vier nieuwe leden toe tot 

de MAG.

De adviesgroep is vorig jaar gestart 

met vijf leden. Met de toetreding van 

de heer Vincent van Bennekum, de 

heer Peter Corvers, de heer Arjen 

van den Dool en de heer Ed Zorg 

groeit de MAG deze maand naar 

negen leden. 

Voorzitter Bas Kurvers is blij 

met de uitbreiding: “Er liggen 

grote vraagstukken wat 

betreft het programmaplan 

Ruimtelijke Vernieuwing in 

Sliedrecht. Deze versterking 

stelt ons in staat om echt met 

een brede vertegenwoordiging 

van Sliedrechters als kritisch 

klankbord voor de gemeente te 

fungeren. Zo hebben wij onlangs 

onze eerste twee adviezen 

kunnen uitbrengen: een advies 

op het reeds door de raad 

vastgestelde Ambitiedocument 

én een ongevraagd advies 

direct gericht aan de raad over 

randvoorwaarden voor een AZC.”

Op de foto van links naar rechts: Riens Koppelaar, Vincent van 

Bennekum, Michel Nusteling, Arjen van den Dool, Jurian Kraaijeveld, 

Simone Salemans, Ed Zorg, Peter Corvers, Bas Kurvers.

In Het Bonkelaarhuis kunnen 

inwoners van Sliedrecht terecht 

met al hun vragen binnen het 

sociale domein, zoals vragen 

over de opvoeding, wonen, werk, 

zorg & welzijn, dagbesteding & 

participatie. Het team bestaat uit 

vrijwilligers en professionals die op 

verschillende vlakken kennis en 

ervaring hebben. 

Begin 2022 werd Marian Edelman 

gevraagd door Het Bonkelaarhuis 

om te helpen bij het Oekraïne 

project. Marian die van oorsprong 

is opgeleid tot verpleegkundige 

heeft thuis 3 fantastische kinderen 

en een partner. ''Mijn kinderen 

hebben autisme. Dit vraagt een 

hoop zorg, aandacht en fl exibiliteit. 

Werken op contractbasis maakt 

dat een stukje lastiger. Maar, als 

mijn kinderen op school zitten, 

dan wil ik niet met mijn duimen 

zitten draaien. Ik kan namelijk 

moeilijk stil zitten. Ik heb eerst 

wat jaren mensen begeleid met 

psychische problemen. Veel 

mensen zochten mij dan op, omdat 

ze mijn thuissituatie kennen. Toen 

deze uitdaging op mijn pad kwam 

ben ik meteen erin gesprongen en 

kon ik direct aan de slag. Mijn hulp 

was hard nodig voor het Oekraïne 

project. Ik vond het vertrouwen dat 

ze mij gaven heel fi jn!"

Vluchtelingenwerk Oekraïne

Vanaf de start van het Oekraïne 

project kwam er veel op het 

bordje van Marian en haar 

collega's. Er moest namelijk veel 

uitgezocht worden. "We zeiden 

tegen elkaar: 'Laat maar komen'. 

We zijn overspoeld door alle 

aanmeldingen van vrijwilligers. 

Fantastisch hoe Sliedrecht opstaat 

in zo'n situatie. Voorafgaand aan 

het vrijwilligerswerk hebben we 

intakes gevoerd. Uiteindelijk 

hebben we ongeveer 50 

vrijwilligers ingezet. We hebben 

echt moeten selecteren op kennis, 

kunde en ervaringen. Er zijn vele 

activiteiten georganiseerd voor 

jong en oud. We hebben gedaan 

wat we konden. 

We hebben alles er uitgehaald wat 

erin zat."

"Voor de vluchtelingen was het 

heel dubbel. Ze waren heel 

dankbaar dat ze veilig waren, 

maar je merkt dat het niet hun 

omgeving is. Verder viel het mij op 

dat ze constant op hun schermpje 

zaten om in contact te blijven met 

Oekraïne. Er is altijd een broer, 

vader of zoon die achterbleef." 

Marian heeft vele heftige verhalen 

gehoord in haar tijd als vrijwilligster 

voor het Oekraïne project. Eén 

verhaal in het bijzonder bleef haar 

het meest bij. "Een Oekraïense 

dame had net een keizersnede 

gehad en zat een paar uur later 

in de bus hiernaartoe. Onderweg 

hierheen werd het ziekenhuis 

waar zij net was bevallen 

gebombardeerd. Ik ben blij dat we 

het gezin goed hebben kunnen 

opvangen.'' 

Marian beseft vanwege haar 

eigen gezin hoe belangrijk hulp 

van anderen kan zijn. "Ik heb zelf 

al zoveel hulp nodig voor mijn 

kinderen. Dan is het mooi als ik 

ook hulp terug kan geven. Als ik 

er voor mensen kan zijn, dan doe 

ik dat graag. Ik moet ook eerlijk 

zeggen dat het me gemakkelijk 

afgaat. Ik vind het helemaal 

geweldig en fantastisch om 

mensen te helpen. Het Oekraïne 

project is zo goed als afgesloten. 

Er komt vast weer een nieuw 

project op mijn pad. Ik blijf dit 

vrijwilligerswerk doen zolang het 

kan!"

Het Bonkelaarhuis verbindt 

hulpvragen van inwoners van 

Sliedrecht aan vrijwilligers. Het 

Bonkelaarhuis is nog steeds op 

zoek naar vrijwilligers die zich 

willen inzetten voor een ander. Met 

elkaar kunnen we meer dragen. 

Wil je ook beschikbaar zijn? Kom 

vrijblijvend langs in Café voor 

elkaar op donderdagavond in de 

Bibliotheek, Scheldelaan 1. En 

informeer naar de mogelijkheden.

Vrijwilligers in beeld

Vrijwilligers nemen een belangrijke 

plaats in bij verenigingen of 

organisaties, maar waarom is 

vrijwilligerswerk zo belangrijk? 

En wat maakt vrijwilligerswerk zo 

leuk. In het gemeentemagazine 

van dit jaar vertellen 11 Sliedrechtse 

vrijwilligers zijn of haar verhaal. 

Deze verhalen leest u ook op 

onze website: www.sliedrecht.nl/

gemeentemagazine. Direct online 

lezen? Scan met uw telefoon of 

tablet de qr-code.

Vrijwilligers in beeld

Marian Edelman (Het Bonkelaarhuis) 

''We hebben gedaan wat we konden en alles er uitgehaald wat erin zat.'' 

– Marian Edelman

Heeft u vragen aan de gemeente?  Bel 14 0184
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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

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 alge-

mene verbindende voorschriften worden 

vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt via 

officielebekendmakingen.nl 

Zienswijzen

Tegen plannen in proceduren kan een be-

langhebbende binnen zes weken na publi-

catie 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 con-

tact op te nemen met de desbetreffende 

afdeling.

Bezwaarschriften

Tegen verleende of geweigerde ver-

gunningen 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

Datum ontvangst Adres Omschrijving Activiteit

3 maart 2023 Rembrandtlaan 24 Het vervangen van de voorgevel van de woning Bouwen

4 maart 2023 Prickwaert 76 Het plaatsen van een blokhut op het zij-erf van de woning Bouwen

8 maart 2023 Prisma 15 Het tijdelijk plaatsen (3 jaar) van een bboxx Tower op het terrein van het 

tankstation.

Bouwen

9 maart 2023 Hobostraat 1 Het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning Bouwen

Omgevingsvergunning 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

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 voorzienin-

gen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Datum verleend Adres Omschrijving Activiteit

10 maart 2023 Bonkelaarplein 25 Het inpandig verbouwen van het kantoor Bouwen

10 maart 2023 Leeuweriksingel 52 Het plaatsen van een warmtepomp aan de zijgevel van de woning Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure


