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Rechter buigt zich over de zaak over schade door 
PFAS die gemeenten hebben aangespannen tegen 
Chemours

De gemeenten Dordrecht, 

Papendrecht, Sliedrecht en 

Molenlanden stonden 14 maart 

tegenover Chemours, DuPont 

en Corteva in de rechtszaal. De 

gemeenten stellen de bedrijven 

aansprakelijk voor de schade 

die zij hebben geleden, lijden en 

mogelijk in de toekomst nog zullen 

lijden als gevolg van de uitstoot 

van PFAS. 27 september doet de 

rechter uitspraak. 

Hoe zit het?

De vier gemeenten dagvaardden 

de chemiebedrijven Chemours, 

DuPont en Corteva. De gemeenten 

stellen de bedrijven aansprakelijk 

voor de schade die aan hun 

eigendommen is ontstaan door de 

uitstoot van PFAS. De bedrijven 

wezen eerder de aansprakelijkheid 

af. Daarom startten de gemeenten 

deze dagvaardingsprocedure. 

De zitting van 14 maart stond in 

het teken van de inhoudelijke 

kanten van de dagvaarding. In 

september 2022 deed de rechter 

al een uitspraak na een zitting over 

het proces van de dagvaarding. 

Met de uitspraak in september 

2023 wordt de bodemprocedure 

afgerond. 

Gezamenlijke reactie van de vier 

gemeenten

'We hebben lang uitgekeken naar 

deze dag. Deze rechtszaak is erg 

belangrijk voor ons als gemeenten 

en voor onze inwoners. Wij 

vinden dat inwoners en anderen 

niet ongevraagd geconfronteerd 

mogen worden met de gevolgen 

van de uitstoot van PFAS door 

deze bedrijven. Deze stoff en 

horen niet thuis in het milieu, niet 

in ons water, niet in onze bodem, 

niet in ons voedsel. We wachten 

met vertrouwen op de uitspraak 

van de rechter.'

Met ingang van 3 april 2023 

wijzigen de openingstijden van het 

Milieupark aan de Lelystraat 111 in 

Sliedrecht.

De nieuwe openingstijden zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 

07.45 uur tot 15.30 uur en zaterdag 

van 09.00 uur tot 13:00 uur.

Controleverordening 2023
Op 7 februari 2023 heeft de gemeenteraad de Controleverordening 

2023 vastgesteld.

Op www.offi  ciëlebekendmakingen.nl wordt de volledige tekst van deze 

verordening bekendgemaakt.

Milieupark

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. 

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. 

Gratis compost voor inwoners

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.
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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. 

Storingen openbare verlichting?
Zo meldt u het!

Mocht de straatverlichting niet 

branden, dan is de kans groot 

dat de lamp stuk is of dat er 

een kabelstoring is. U helpt ons 

als u deze storingen aan ons 

doorgeeft. Hoe eerder wij een 

melding krijgen, hoe eerder wij 

de storing kunnen oplossen. Als 

de straatverlichting het niet doet, 

dan kunt u dat op verschillende 

manieren aan ons melden:

- via de Fixi App

- via de website www.fi xi.nl

- via whatsapp: 06 3643 2597

- telefonisch via 14 0184 (tijdens 

kantooruren)

Als gevolg van verandering in het 

netwerksysteem gaat in sommige 

straten de straatverlichting 

momenteel niet gelijktijdig aan.  

De  tijdsverschillen kunnen 10 

minuten zijn. Houd u hier rekening 

mee? Wij zetten ons in om dit met 

de netbeheerder te verhelpen.

Wilt u meer weten over de 

soorten storingen die er zijn en 

hoe lang het duurt voordat een 

storing wordt opgelost? Kijk dan 

op www.sliedrecht.nl/storingen_

straatverlichting

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

Verwijderen fi etsen

Burgemeester en wethouders 

van Sliedrecht maken bekend 

dat fi etsen die op grond van 

(artikel 5.5.lid 1 van) de Algemene 

plaatselijke verordening in 

Sliedrecht staan geparkeerd 

en waarvan de eigenaren/

houders niet traceerbaar zijn 

door de gemeente zullen 

worden verwijderd. Dergelijke 

fi etsen worden op grond 

van bovengenoemd artikel 

beschouwd als wrak.

In de volgende straten staan 

dergelijke ‘fi etswrakken’. 

• Rijnstraat fl ats: 1x

• Nachtegaallaan: 4x

• Sperwerstraat: 4x

• Havikstraat: 3x

• Valkhof: 5x

• Burg. Winklerplein: 1x

• De Wiel: 1x

• Station: 12x

• Station Baanhoek: 9x

• Vivaldilaan (fl at): 2x

• Adema van Scheltemastraat: 5x

• Snelliusstraat: 5x

De fi etsen zijn tussen 13-19 maart 

voorzien van een sticker en 

dienen uiterlijk 30 maart 2023  te 

zijn verwijderd. 

Wilt u meer informatie? Neem 

contact op met de gemeente 

Sliedrecht via 14 0184.

Datum ontvangst Adres Omschrijving Datum activiteit

16 maart 2023 Sportlaan 7 Muziekfestival 3 juni 2023

Algemene Plaatselijke Verordening 

Ingediende aanvragen 

Verleende vergunningen/ontheffi  ngen

Datum verleend Adres Omschrijving Datum activiteit

14 maart 2023 Fazantplein 3 Winkeltijden ontheffi  ng 10 april 2023, 18 & 29 mei 2023,

26 december 2023, 1 januari 2024

16 maart 2023 Diverse locaties met tussenstop

Dr. Langeveldplein

Kids and Cars 15 april 2023
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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

10 maart 2023 Middeldiepstraat 60 Het verlengen van het (tijdelijk) gebruiken van het pand als kerk Handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening

16 maart 2023 Stationsweg 153 Het isoleren van de buitengevel 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

17 maart 2023 Berkenhof 10 Kappen van één boom. Er is een herplantplicht opgelegd Kappen

17 maart 2023 Dr. Schaepmanstraat 69 en 105 

(voorzijde woning)

Kappen van 2 bomen. Bomen zijn dood. Er is een herplantplicht opge-

legd

Kappen

17 maart 2023 Rivierdijk 496 Kappen van één boom. Er is een herplantplicht opgelegd. Kappen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum ontvangst Adres Omschrijving Datum activiteit

9 maart 2023 Burg. Winklerplein 24 Wijziging leidinggevende

16 maart 2023 Sportlaan 7 Ontheffing i.v.m. evenement 3 juni 2023

Alcoholwet vergunning/ontheffing

Ingediende aanvragen 


