Nieuwsgierig?
Meer weten?

samen!

Omgevingswet – Omgevingsvisie
Binnenkort komt het Rijk met de Omgevingswet. Die wet vervangt veel
losse wetten over wonen en over de omgeving waarin we leven. Met de
nieuwe wet in de hand kunnen we als gemeente sneller, ﬂexibeler en in
grotere samenhang werken.
De opdracht aan alle gemeenten in Nederland is uiterlijk 1 januari 2024 een Omgevingsvisie vast te stellen met kaders voor de toekomst. Omdat wij uw mening belangrijk vinden,
organiseerden we twee keer een ‘Week van de Omgevingsvisie’. U kon daar meepraten
over de kwaliteiten en aandachtspunten van onze gemeente en over onze koers naar
2030. Verder vulden ongeveer 1.500 mensen onze enquête over dat onderwerp in,
kwamen er honderden reacties op stellingen en haalden we in gesprekken uw meningen
en ideeën op.
Natuurlijk wezen uw suggesties niet altijd in dezelfde richting. We wogen alle input en
kwamen zo uiteindelijk tot de ontwerp-Omgevingsvisie die er nu ligt. Die visie geeft op
hoofdlijnen weer hoe we ons beleid voor wonen en de woonomgeving verder gaan
uitstippelen. Hoe we bijvoorbeeld omgaan met energie, bereikbaarheid, bedrijvigheid,
milieu en sociaal-maatschappelijke aspecten.

De toekomst
van Sliedrecht
maken we
Sociale doelen
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Groene leefomgeving
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Een gezonde wijk
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Los de rebus op!
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Wilt u meer weten over de Omgevingsvisie? Over onze
gezamenlijke visie op een bruisende toekomst voor Sliedrecht?
Dat kan. Op woensdag 15 en woensdag 22 september vindt u
ons in onze niet te missen gele gemeentebus op de weekmarkt
op het Burgemeester Winklerplein. We gaan daar graag verder
met u in op de thema’s uit deze krant. En natuurlijk kunt u er ook
terecht met al uw vragen en opmerkingen.
Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u verder op
www.sliedrecht.nl en op de gemeentepagina’s in Het Kompas.

Samen
werken aan
een bruisend
Sliedrecht

Zien we
u daar?

Doe de Sliedrecht puzzel
en ontvang een pak heerlijke koekjes!

Besluitvorming
Voor de complete Omgevingsvisie, de
formele procedures en bezwaar verwijzen
wij u naar sliedrecht.nl of naar de

We hebben de afgelopen jaren veel

gemeentepagina’s in Het Kompas.

met elkaar gesproken over de
toekomst van Sliedrecht.
Simpelweg omdat we trots willen
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kunnen blijven op ons Sliedrecht:
de plaats waar we graag wonen,
ondernemen en leren.

Oplossing:

Samen met u werkten we aan een
Omgevingsvisie. Een document dat kaders
schetst voor een mooie toekomst én
tegelijkertijd ruimte biedt aan plannen,
ideeën en initiatieven. Zo bouwen we met
elkaar aan een Sliedrecht dat bruist.
Het maken van de visie was stap één. Samen
gaan we nu werken aan zichtbare resultaten.
Resultaten die Sliedrecht nog mooier en
leefbaarder maken. En daarbij krijgen uw

ideeën en initiatieven volop de ruimte. Laten
we dus vooral verder met elkaar in gesprek
gaan over de plannen.
In deze krant leest u meer over de ontwerpOmgevingsvisie die er nu ligt en over wat u
ervan gaat merken. Ik wens u veel plezier
en inspiratie toe bij het lezen en hoop u snel
weer te ontmoeten.
Ton Spek, wethouder

Lever de ingevulde coupon in met de juiste oplossing bij de Gemeentebus op de Weekmarkt op 15 of 22 september.
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Alle rechten en taal- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Sliedrecht.

Sliedrecht
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Sliedrecht bouwt
“Sliedrecht kent minder
verkeersoverlast.
De barrière die de A15 en
het spoor in de
ontwikkeling van
Sliedrecht vormen,
is opgeheven.”

Sliedrecht
energieneutraal

Vrijetijd

[quote koers 2030]

We willen onze CO2 uitstoot verminderen, onze impact op het klimaat
verkleinen en in 2050 energieneutraal zijn.
Daarom werken we aan energiebesparing,
gaan we onze elektriciteit duurzaam opwekken en produceren we alleen de energie die
we gebruiken. Om ook echt energieneutraal
te kunnen worden, bieden we ruimte aan
ideeën en initiatieven op het gebied van zon,
geothermie en aardwarmtenetwerken.
Wat merkt u?
Omdat we onze elektriciteit duurzaam gaan
opwekken, ziet u zonneweides verschijnen
langs de Betuweroute en komen er straks
steeds meer zonnepanelen op (bedrijfs)
daken. Verder gaan we met elkaar bekijken

“Laten we ook de
potentie van
Geothermie als
alternatieve
warmtebron
gaan verkennen.”

Blijvend bereikbaar
en mobiel

[bijeenkomst projectgroep, 2021]

ﬁets als met bus, trein en waterbus goed bereikbaar.

hoe we onze huizen gaan verwarmen. Kiest
u voor warmtenet of gaat u aan de slag met
een warmtepomp? Om die keuze te kunnen
maken, onderzoeken we of we huizen ook
op een goede manier kunnen verwarmen
zonder elektriciteit. Zo loopt er al een onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie
op De Driehoek.

Omdat sport en cultuur bijdragen aan
persoonlijke ontwikkeling en gezondheid, zijn verenigingen, musea en culturele instellingen belangrijk.

Sliedrecht ligt heel centraal tussen Merwede, A15, spoor en
Betuwelijn. Daarom is onze gemeente zowel met auto en

Dat geldt voor woon- werkverkeer én voor
transport en logistiek. Maar hoe zit het met
de mobiliteit en bereikbaarheid als onze
gemeente verder groeit of de bedrijvigheid
toeneemt? Waarschijnlijk merkt u nu al dat
de druk op de bestaande wegen in Sliedrecht toeneemt.

Wat merkt u?
Omdat we Sliedrecht bereikbaar willen houden,
werken we aan een nieuwe noord-zuid verbinding. Die moet de barrières tussen ons dorp, onze
bedrijven boven de A15 en het gebied boven het
spoor slechten. Daarnaast werken we aan een
goede verbinding tussen oost en west.
Verder maken we ﬁetsen in Sliedrecht leuker en
makkelijker. En dat is ﬁjn als je naar school of je
werk moet of even naar de winkels gaat.

Maar u moet ook buiten veilig en verantwoord
kunnen sporten, bewegen en recreëren. Daarom
hebben we parken en groenstroken nodig. Je
kunt elkaar daar bovendien ontmoeten. En dat
is weer superbelangrijk voor de sociale samenhang.

Wat merkt u?
We investeren in parken, groenstroken
en cultuur. Daardoor ervaart u als inwoner van Sliedrecht meer groen en meer
gezelligheid. Rondom de haven is van
alles te doen.
Verder ontdekt u mooie wandelmogelijkheden langs de rivier en kunt u
sporten in de polder. Onze verenigingen zorgen er verder voor dat u op
verschillende manieren kunt sporten
en recreëren. En wij steunen ze daarbij.

“Ook in de openbare ruimte
kun je sporten en recreëren.”
[bijeenkomst omgevingsvisie, 2021]

“Langer zelfstandig blijven wonen is goed.
Maar dat hoeft niet per se in hetzelfde huis.”
[quote van een inwoner tijdens de week van de Omgevingsvisie]

De woningnood is groot. Dat geldt in heel Nederland en ook in Sliedrecht.

Bedrijvigheid en innovatie

Er komen steeds meer kleine gezinnen en een stijgend aantal mensen woont
alleen. Er is dan ook behoefte aan veel verschillende soorten huizen. Bovendien
is het belangrijk dat we voor alle inkomsensgroepen bouwen. De uitdaging is dus

Sliedrechtse ondernemers zijn betrokken en werken samen met ons aan

niet alleen méér, maar ook het juiste soort woningen te bouwen.

economische ambities.
Er is binnen onze gemeente te weinig plaats
voor uitbreiding van bedrijvigheid in de
toekomst. Daarom herstructureren en vernieuwen we locaties. Zo maken we ruimte
voor nieuwe bedrijven en uitbereiding van
bestaande ondernemingen. En daardoor
behouden we niet alleen werkgelegenheid,
maar blijven we met elkaar ook economisch
gezond.

Wat merkt u?
U zult zien dat er verschillende nieuwe
bedrijven naar Sliedrecht komen. Die nieuwe
bedrijven zorgen ook voor nieuwe banen. En
daardoor kunt u niet alleen in Sliedrecht blijven wonen, maar er ook werken en leren. En
wij? Wij gaan ervoor zorgen dat die bedrijven
goed bereikbaar zijn. Ook met de ﬁets.

“Er is uitbreidingsruimte nodig voor
bedrijvigheid.”
[bijeenkomst omgevingsvisie, 2021]

Goed zorgen.
Voor jezelf én
voor elkaar

“We willen sociale
doelen bereiken met
fysieke ingrepen.”
[bijeenkomst projectgroep, 2021]

Leven tussen
water en groen
[enquete omgevingsvisie, 2021]

De aanwezigheid van water en groen maakt van Sliedrecht een unieke plek.

wonen. Daarom staan er in de omgevingsvisie heldere uitgangspunten voor

Een plek die u waardeert. Daarom is het belangrijk dat we naast goed

voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Maar om prettig te

onderhoud en waterbeheer kiezen voor uitbreiding van ons groen. Èn voor meer

kunnen wonen, is er ook ruimte nodig voor ontmoeting, recreatie en winkelen.

verbinding tussen water en groen.

We moeten immers goed voor onszelf én elkaar kunnen zorgen.
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U ziet bijvoorbeeld (senioren)appartementen verschijnen. Die moeten de doorstroming op gang
brengen en daardoor komen er eengezinswoningen vrij voor gezinnen. Maar u merkt ook dat we
huizen gaan bouwen aan de andere kant van het spoor. Zo werken we aan oplossingen voor de
woonwensen van al onze inwoners.

“Meer groen, parken en water.
Voor de nodige zuurstof.”

Iedereen moet in Sliedrecht in een leefbare, veilige en gezonde wijk kunnen

Wat merkt u?
Naar elkaar omzien. Dat vinden we belangrijk in Sliedrecht. Maar als we het met elkaar niet meer
weten, moet er wel een goed vangnet zijn. Het Bonkelaarhuis is wat dat betreft de spin in het web – u
kunt er altijd terecht voor advies. Daardoor kunnen we elkaar goed steunen en zorgen we ervoor dat
mensen die dat nodig hebben de extra ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Wat merkt u?
Omdat we willen dat iedereen in Sliedrecht een geschikte woonplek vindt - of het nu een goedkope
starterswoning is of een dure stadsvilla – maken we bewuste keuzes in het soort woningen dat we
bouwen.

Wat merkt u?
Voor meer beleving van het blauw/groene
karakter van Sliedrecht brengen we Merwede
en polder als het ware dichter bij elkaar. Nieuwe
verbindingen gaan ervoor zorgen dat de snelweg en het spoor daarbij geen barrière meer
vormen. Er komt bijvoorbeeld een rechtstreekse,
groene ﬁetsverbinding tussen de rivier en de

polder. Doordat we boven het spoor gaan
bouwen, ontstaat er in de bestaande delen
van Sliedrecht bovendien ruimte voor meer
groen en parkjes. En daarmee ervaart u
straks een nog prettiger groene
leefomgeving.

2500
woningen
is de
ambitie
Sliedrecht
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