Aan de bewoners van dit adres

Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16

Geachte heer, mevrouw,
In april 2019 heeft de gemeenteraad het Toekomstperspectief Kerkbuurt vastgesteld.
Dit plan gaat uit van een kernwinkelgebied voor winkels en horeca en daaromheen
aanloopstraten. De pleinen op de Kerkbuurt zijn inmiddels aangepakt. Nu gaan we
het deel Kerkbuurt tussen de Waterkeringsweg en de PC Hooftlaan herinrichten.
Herinrichting Kerkbuurt-Oost
Om de leegstand van winkels tegen te gaan willen we in de aanloopstraten van
Kerkbuurt-Oost meer ruimte voor bijvoorbeeld wonen en werken ontwikkelen. Van
het deel Kerkbuurt tussen de Waterkeringsweg en de PC Hooftlaan heeft de
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gemeente nu een voorlopig ontwerp gemaakt. Het voorlopig ontwerp willen we graag
met u bespreken tijdens een informatieavond. Ook heeft u dan de mogelijkheid om
eventuele op- en/of aanmerkingen op het ontwerp met ons te delen.
Uitnodiging informatieavond
Hierbij nodigen wij u uit op:
Datum/tijd: Woensdag 13 oktober 2021 tussen 18:30 uur-20.30 uur
Locatie:

De kantine van de Hema aan de Kerkbuurt

Bijwonen enkel met uitnodiging en coronatoegangsbewijs
Uw gezondheid en die van anderen is belangrijk. Daarom is het bijwonen van deze
inloopavond alleen op uitnodiging en met een coronatoegangsbewijs. Wij verzoeken
u om deze uitnodigingsbrief, uw Corona QR-code of een actueel negatief testbewijs
mee te nemen.
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Hulp bij CoronaCheck toegangsbewijs
Wilt u liever een papieren QR-code uitprinten. Bijvoorbeeld als u geen smartphone
hebt. Ga naar www.coronacheck.nl/print en volg de stappen. Heeft u geen DigiD,
smartphone of computer met printer? Het coronabewijs kan ook op papier
toegestuurd worden. Hiervoor kunt u bellen naar de helpdesk van de CoronaCheck
via het telefoonnummer 0800-14 21.
Heeft u hierbij ondersteuning nodig dan kunt u op de volgende locaties terecht;
•

De Bibliotheek, tijdens het digitaal spreekuur, iedere vrijdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur.

•

De Sociale Moestuin (in de groene huiskamer), tijdens het inloopspreekuur,
iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u contact opnemen met
het Bonkelaarhuis (0184-420-539).

Meer informatie vindt u op onze projectpagina: www.sliedrecht.nl/kerkbuurt
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Paul Uijlenberg,
tel. 0184 – 495837. Of stuur een e-mail naar projecten@sliedrecht.nl

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van Burgemeester en Wethouders,
namens dezen,

E. Versluis
a.i. teammanager Projecten

