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Sliedrecht in gesprek over tenminste 100 opvangplekken voor asielzoekers 
in Sliedrecht-Noord

Afgelopen donderdag zijn 

burgemeester en wethouders 

in gesprek gegaan met raad en 

inwoners over de eventuele komst 

van een asielzoekerscentrum in 

Sliedrecht. Het voornemen is om 

een opvanglocatie te realiseren 

voor tenminste 100 asielzoekers. 

Dit is in lijn met de verwachte 

wettelijke taakstelling voor de 

gemeente Sliedrecht. 

Er wordt onderzocht of deze 

opvang in Sliedrecht-Noord 

gerealiseerd kan worden. De 

nieuw te realiseren opvanglocatie 

zal voor ten minste 5 jaar 

ontwikkeld worden. 

Extra opvang

Naast de realisatie van de 100 

opvangplekken voor asielzoekers, 

gaat het college met omliggende 

gemeenten in gesprek over 

het creëren van 150 extra 

opvangplekken. Hiermee kan het 

totaal uitkomen op maximaal 250 

opvangplekken. Met deze extra 

plaatsen bieden we omliggende 

gemeenten de mogelijkheid om 

hun taakstelling rond de opvang 

van asielzoekers in te vullen. 

In ruil voor de huisvesting van 150 

asielzoekers, stellen we als strikte 

voorwaarde dat de omliggende 

gemeenten de huisvesting voor 

statushouders overnemen. 

Ton Spek: "Vooruitlopend op een 

wettelijke plicht wil Sliedrecht 

verantwoordelijkheid nemen voor 

de opvang van asielzoekers. We 

nemen zelf de regie en helpen mee 

aan het oplossen van een probleem. 

Gezien onze eerdere ervaringen 

met de opvang van asielzoekers 

en Oekraïense vluchtelingen 

in Sliedrecht, hebben wij er 

vertrouwen in dat onze Sliedrechtse 

gemeenschap bij de komst van 

nieuwe asielzoekers opnieuw een 

grote betrokkenheid zal tonen."  

10.00 -  12.00 uur
Voorhof

Torenstraat 16
Numansdorp

14.00 -  16.00 uur
Bibliotheek Aanzet

Pietersweer 34
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
Tienvoet
Tienvoet 2

Heinenoord

10.00 -  12.00 uur
Theehuis /  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
Gemiva Beijenkorf
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

Pietersweer 34 
Hardinxveld-Giessendam

10.00 -  12.00 uur
De Prinsemarij

Nassauweg 2
Dordrecht

14.00 -  16.00 uur
Dorphart 

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. 

Verkeersles De Sprong 

Wethouder Ton Spek bezocht 

woensdag 15 februari praktijkonder-

wijs De Sprong. Ton Spek vindt ver-

keerseducatie voor jongeren een 

heel belangrijk thema. Ton Spek 

loopt iedere ochtend een rondje 

door Sliedrecht. Hij ziet dan dat 

veel jongeren niet op het verkeer 

letten, maar op hun telefoon kijken. 

Of ze fi etsen met zijn drieën naast 

elkaar. Hij gaf de leerlingen mee: 

‘Jullie zijn heel waardevol, dus let 

goed op jezelf. Je hebt nog een 

heel leven voor je’. 

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 

van praktijkschool De Sprong in 

Sliedrecht hebben Studio Rotonde 

gevolgd. Tijdens deze verkeersles 

hebben de leerlingen geleerd 

wat veilig en onveilig gedrag is. 

Eerst moesten de leerlingen het 

onveilige en veilig verkeersgedrag 

uitbeelden, de anderen moesten 

raden wat er niet goed ging. De 

leerlingen hebben ook ervaren 

dat als je niet oplet, dat je dan 

veel informatie mist. Ze mochten 

een fi lm kijken. De eerste keer 

waren ze afgeleid, de tweede 

keer zagen ze de gekste dingen, 

auto en fi ets veranderde van kleur, 

een brommer werd een fi etser en 

een vrouw werd een man, dit was 

de leerlingen de eerste keer niet 

opgevallen. Tot slot mochten ze 

samen nog een strip maken van 

veilig en onveilig verkeersgedrag. 

De leerlingen waren erg 

enthousiast over de les. Een 

leerling gaf aan: heel belangrijk dat 

je in het verkeer niet op je vrienden 

moet letten, maar op het verkeer, je 

vrienden zie je weer op school. Een 

andere leerling zei je moet niet met 

zijn drieën naast elkaar fi etsen, het 

is belangrijk dat je levend blijft.

Tot slot gaf Ton Spek nog eens 

aan de leerlingen let goed op in 

het verkeer. Jaarlijks overlijden 

88 jongeren in het verkeer, dat 

zijn 4 hele klassen. We willen de 

ongelukken graag voorkomen.

De gemeente Sliedrecht maakt 

samen met de Provincie Zuid-

Holland een punt van 0. Dus door 

allemaal goed op te letten in het 

verkeer kunnen we ons doel van 
0 verkeersslachtoff ers bereiken.

Verlenging crisisnoodopvang in 

het Gemeentekantoor

De crisisnoodopvang in het 

gemeentekantoor wordt 

verlengd tot in ieder geval 1 juli 

2023. Er is namelijk nog geen 

vervangende opvangruimte in 

Nederland voor de mensen in 

deze opvang beschikbaar. De 

burgemeester heeft dit besluit 

genomen met instemming van 

het college. Daarbij is overwogen 

dat de crisisnoodopvang voor alle 

betrokkenen naar tevredenheid 

verloopt. 

Vervolg

Het college gaat op dinsdag

7 maart met de raad in gesprek 

zodat het college weet wat de 

wensen en bedenkingen zijn 

van de gemeenteraad over dit 

onderwerp. De besluitvormende 

gemeenteraadsvergadering is 

om 20.00 uur in de Lockhorst en 

iedereen is daarbij welkom. 

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt

bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:

• Twee parkeerplaatsen nabij Burgemeester Ypeijstraat 1 aan te wijzen

als parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voer-

tuigen middels het plaatsen van 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.

Heeft u vragen aan de
gemeente? Bel 14 0184
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Buiten bezig in Sliedrecht

Wegomleidingen

➊ Wekelijkse afsluiting Burg.

Winklerplein Voor de week-

markt is er iedere week een

afsluiting van de westelijke 

verbindingsweg.

❷ Verkeershinder Deltalaan en 

afsluiting met kruising Zuider-

zeestraat t/m vrijdag 31 maart 

2023  In verband met aanleg 

warmtenet. Verkeer Deltalaan 

wordt via de noordbaan dubbel-

zijdig omgeleid. Zuiderzeestraat 

is bereikbaar via Bonkelaar-

plein. Het is wel mogelijk om 

vanuit de Zuiderzeestraat 

rechtsaf via de ventweg naar de 

Stationsweg te rijden

➌ Professorenbuurt diverse stra-

ten afgesloten van maandag 

9 januari t/m vrijdag 31 maart.

In verband met aanleg warm-

tenet. Het betreft de straten, 

Prof. van ‘t Hoff straat en Prof. 

Lorentzlaan t.h.v. nr. 24 t/m 70.

Activiteiten voorjaarsvakantie 
Sliedrecht

In de voorjaarsvakantie is 

weer genoeg te doen en te 

beleven in onze gemeente. Wij 

lichten de activiteiten van het 

Sliedrechts Museum, Nationaal 

Baggermuseum en SOJS voor 

u uit. Op zoek naar andere

activiteiten in onze gemeente?

Kijk op de website of social media

pagina's van deze organisaties.

Sliedrechts Museum

Het Sliedrechts Museum 

organiseert op zaterdag 

25 februari een feestelijke 

middag voor de jeugd over 

de archeologische vondsten 

die in Sliedrecht zijn gedaan. 

Deze middag sluit de lopende 

expositie ‘Verborgen verleden’. 

Het Sliedrechts Museum is 

geopend op woensdag- en 

zaterdagmiddagen van 14.00 

– 17.00 uur. Toegangsprijs is

€ 2,00 voor volwassenen en

€ 1,00 voor kinderen en voor

museumjaarkaarthouders.

Meer informatie:

www.sliedrechtsmuseum.nl.

Nationaal Baggermuseum

Het Nationaal Baggermuseum 

organiseert diverse activiteiten 

voor kinderen en volwassenen. 

Kinderen kunnen een 

emmerbaggermolen of 

snijkopzuiger in elkaar zetten 

en verven. Verder kunnen 

kinderen kiezen uit drie 

soorten speurtochten. Op 

woensdagmiddag 1 maart om 

14.00 uur leest voorleesjuf Carlien 

voor over baggerblauw. Voor 

volwassenen is het museum ook 

interessant. Zij kunnen aanhaken 

bij een tour van één van de 

rondleiders. De entree voor het 

voorlezen is gratis. Wilt u het 

museum bezoeken dan betaalt 

u de normale entreeprijs. Meer

informatie: www.baggermuseum.nl.

(E)-Sport middag SOJS

Tijdens de voorjaarsvakantie 

organiseert SOJS haar eerste (E-) 
Sport evenement in sporthal De 

Stoep. Om 13.00 uur t/m 16.30 

uur kunnen jongeren op een 

Playstation 5, Nintendo Switch 

of met een VR bril levensechte 

games spelen. Naast het 

E-Sport gedeelte is er ook de 
mogelijkheid om lekker te sporten. 

De middag is geheel gratis,

maar vooraf aanmelden is wel 
nodig. Aanmelden kan via de 
facebookpagina van SOJS.

Meer informatie vindt u ook op 
www.sojs.nl.

15 maart: verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Waarom uw stem belangrijk is

Op woensdag 15 maart stemmen 

we voor de Provinciale Staten en 

voor de waterschappen. Maar wat 

doen de provincie Zuid-Holland 

en het Waterschap Rivierenland 

eigenlijk?

Provinciale Staten

De provincie Zuid-Holland neemt 

beslissingen over belangrijke 

zaken als natuur en water, de 

provinciale wegen, de bussen en 

haltes tussen de gemeentes en 

de plek waar bedrijven, woningen, 

wegen en natuurgebieden komen. 

Door te stemmen bepaalt u mee 

wie de beslissingen over deze 

onderwerpen nemen.

Waterschap Rivierenland

Het Waterschap Rivierenland zet 

zich iedere dag in voor voldoende 

(schoon) water, stevige dijken 

en veilige (vaar)wegen. Het gaat 

specifiek onder meer over droogte 

en wateroverlast, hogere dijken en 

de staat van het rioolwater. U kiest 

op woensdag 15 maart het nieuwe 

bestuur van het Waterschap 

Rivierenland.

Wie mogen er stemmen?

Bij de verkiezingen Provinciale 

Staten en Waterschappen gelden 

andere voorwaarden om te mogen 

stemmen.

U mag stemmen bij de verkiezingen 

Provinciale Staten als u:

• 18 jaar of ouder bent op de

dag van het stemmen (15 maart

2023)

• de Nederlandse nationaliteit

heeft

• op 30 januari 2023 staat inge-

schreven in de BRP (Basisregi-

stratie Personen)

• niet uitgesloten bent van het

kiesrecht

U mag stemmen bij de verkiezingen 

Waterschappen als u:

• 18 jaar of ouder bent op de

dag van het stemmen (15 maart

2023)

• de Nederlandse nationaliteit

heeft of een EU-burger bent

• geen EU-burger bent en op

30 januari een geldig

verblijfstitel heeft

• op 30 januari 2023 staat

ingeschreven in de BRP

• niet uitgesloten bent van het

kiesrecht

U krijgt 2 stempassen als u mag 

stemmen voor beide verkiezingen. 

Een voor de Provinciale Staten en 

een voor de Waterschappen.

Waar kunt u stemmen?

Scan de QR-code voor alle

stembureaus in Sliedrecht.

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij uw stemkeuze? 

Ga dan naar www.stemwijzer.nl 

(Provinciale Staten) en

www.waterschapsverkiezingen.nl 

(waterschappen).

Hoe voorkom ik dat ik slachtoff er wordt van een babbeltruc?

Dagelijks wordt bij senioren in 

heel Nederland en dus helaas 

ook in Sliedrecht aangebeld door 

onbekende mensen. Met een 

mooie smoes (ook wel babbeltruc 

genoemd) proberen ze binnen te 

komen. Ze leiden u af en proberen 

ondertussen uw geld en andere 

waardevolle bezittingen te stelen. 

Dit kan iedereen overkomen. 

Hieronder leest u tips wat u 

kunt doen om te voorkomen 

dat u  slachtoff er wordt van een 

babbeltruc.

Tips

• Kijk voor u opendoet, eerst wie

heeft aangebeld

• Open de voordeur bij woon-

gebouwen met een centrale

toegang alleen voor uw eigen

bezoek

• Zorg dat u de deur op een kier

kunt zetten met bijvoorbeeld

een deurketting of kierstand-

houder

• Babbeltrucs en overvallen vin-

den ook overdag plaats

• Laat nooit onbekenden uw huis

binnen, hoe betrouwbaar of

onschuldig ze ook ogen

• Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld

uw telefoon of geld? Laat men-

sen dan buiten wachten en doe

uw deur dicht.

• Neem nooit uw portemonnee

mee naar de deur

• Komen onbekende met de

vraag of ze het alarmnummer

mogen bellen? Laat ze niet

binnen. Bel zelf met 112

• Laat vreemden geen gebruik-

maken van uw toilet, verwijs

naar een openbaar toilet

• Loop nooit met iemand mee

naar buiten, dieven komen vaak

met z’n tweeën

• Doe uw achterdeur op slot als

u alleen thuis bent. Soms komt

iemand via de achterdeur uw

huis binnen, terwijl u aan de

voordeur staat te praten

• Geef nooit uw pinpas en/of

pincode af

• Bewaar uw pincode en pinpas

apart

• Betaal geen portokosten voor

niet door uzelf bestelde pakjes

Een voorbeeld uit de praktijk

'Een man in uniform belt bij u aan 

en zegt namens een bedrijf een 

pakketje bij u te komen afl everen. 

Hij komt professioneel, netjes en 

betrouwbaar over. Het pakketje 

moet wel direct betaald worden, 

de bezorger biedt aan voor u of 

met u te gaan pinnen. Een paar 

uur na zijn bezoek, merkt u dat 

u uw pinpasje kwijt bent en dat

veel geld van uw rekening is

afgeschreven. Dit is zomaar een

voorbeeld uit de praktijk waar de

politie regelmatig mee te maken

krijgt'.

Meer weten?

Op de site www.politie.nl vindt 

u meer informatie over de

babbeltruc.

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi

of www.sliedrecht.nl/fi xi



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 Datum activiteit

13 februari 2023 Stationsweg ter hoogte van de 

rotonde

Spandoek: ZOA 27 maart t/m 2 april 2023

14 februari 2023 Stationsweg 3 Blues & Zon 22 juli 2023

Algemene Plaatselijke Verordening 

Ingediende aanvragen 

Datum verleend Adres Omschrijving Datum activiteit

16 februari 2023 Jacob Catsstraat Tijdelijke standplaats: Vodafone/Ziggo 25 februari 2023

16 februari 2023 Burg. Winklerplein Tijdelijke standplaats: Vodafone/Ziggo 25 maart 2023

16 februari 2023 Populierenhof Tijdelijke standplaats: Vodafone/Ziggo 1 april 2023

Verleende vergunningen/ontheffingen 

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 ontvangst Adres Omschrijving Activiteit

13 februari 2023 Dr. Langeveldplein 1 Verbouwen woning Bouwen/Wijzigen monument

13 februari 2023 Berkenhof 10 Kappen van een boom Kappen

13 februari 2023 Prof. Zeemanweg 66 Realiseren van een dakopbouw en dakkapel bouwen

14 februari 2023 Dr. Schaepmanstraat 69 en 105 Kappen van 2 bomen

Reden: Bomen zijn dood

Kappen

15 februari 2023 Rivierdijk 496 Kappen van een boom Kappen

Omgevingsvergunning 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum verleend Adres Omschrijving Activiteit

17 februari 2023 Landinistraat 50 Het plaatsen van balkonbeglazing Bouwen

17 februari 2023 Prickwaert 48 Het kappen van een boom

Er is een herplantplicht opgelegd

Kappen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
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