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Europese Verkiezingen 23 mei 2019
Donderdag 23 mei gaan we in Europa naar de stembus. Dan is de
verkiezing van het Europese Parlement. In Nederland kiezen we een
kandidaat van een van de Nederlandse partijen die meedoen aan de
Europese verkiezing. Met uw stem beslist u mee over het besturen van
Europa.
De stempas voor deze verkiezing heeft u al ontvangen. Met
deze stempas stemt u in een
stembureau naar keuze in onze
gemeente. Denk erom dat u een
geldig identiteitsbewijs meeneemt.
Als u niet zelf gaat stemmen, kunt
u iemand machtigen om namens
u te stemmen. Bent u uw stempas
kwijt? Kijk dan op www.sliedrecht.
nl/verkiezingen. Hier leest u alles
over stemmen.
Stembureaus
U stemt op 23 mei in een van de
16 stembureaus in Sliedrecht. De

stembureaus zijn open van 7.30 tot
21.00 uur. Een overzicht van alle
stembureaus heeft u thuis ontvangen, samen met uw stempas.
U vindt het overzicht ook op
www.sliedrecht.nl/verkiezingen.
Europees Parlement
Het Europese Parlement stemt
over wetsvoorstellen van de
Europese Unie. Ook bepaalt het
parlement hoeveel geld de EU
mag uitgeven en waaraan. De EU
heeft invloed op ons allemaal en is
dichterbij dan u denkt.

Supermarkt
In de supermarkt bijvoorbeeld.
Daar ziet u producten met een
CE-logo. Dat logo betekent dat die
producten zijn goedgekeurd door
de EU. Ze voldoen aan strenge
eisen voor veiligheid, gezondheid
en milieubescherming. Zo zijn er
geen dierproeven gedaan om
deze middelen te testen.
Vrij verkeer
Door de regels van de EU hebben
we in Europa een interne markt
met vrij verkeer. Dat betekent
bijvoorbeeld dat we producten
van andere landen binnen Europa
vrij mogen importeren. Daardoor
eet u fruit uit Spanje. En gaat u op
vakantie naar een ander Europees
land? Dan hoeft u uw paspoort niet
te laten zien.

Afspraken
Binnen de EU zijn afspraken
gemaakt over kosten en zorg voor
het milieu. Zo zorgt Europa ervoor
dat de prijs van een vliegticket niet
te hoog is. En dat u op vakantie in
Europa hetzelfde betaalt als thuis
voor bellen en internet. Dankzij
Europa geniet u van schoon
drinkwater en een schone lucht.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram
Bram van Hemmen: Vanmiddag gekeken bij de
kermis. Eerst even een ijsje geregeld en van
prachtige weer genoten.☀ Heerlijk om inwoners
van #mooiSliedrecht te zien genieten van de kermis.
Fijn dat het nu elk jaar plaats kan vinden.👍✅
Gelijk even gekeken of de aanvullende maatregelen werkte. Sprak een
tevreden winkelier, die niet meer ‘opgesloten’ zat. De extra parkeerplaatsen
stonden vol en de dixies werden gebruikt. Al met al een geslaagde kermis,
voor zover ik er verstand van heb 😉 #neeikbennergensingeweest 😜

Instagram
Ronald Tromp:😎🌹😎 #bridge #spoorbrug
#merwede #flowers #mooisliedrecht

Social media-berichten van de week

Want de Europese Unie zet zich
voortdurend in voor een schoner
klimaat.
Meer informatie
Op de website www.europese-verkiezingen.eu leest u meer over de
verkiezingen. Voor meer informatie
over stemmen in Sliedrecht kijkt u
op www.sliedrecht.nl/verkiezingen.

Twitter
Corina Bakker: Zie die kleintjes! #Sliedrecht
#Alblasserwaard

In Sliedrecht kunnen mensen met een visuele
beperking op 23 mei zelfstandig stemmen
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europese
Parlement. In Sliedrecht kunnen mensen met een visuele beperking
zelfstandig stemmen. Dit gebeurt met behulp van een mal met
audio-ondersteuning.
Voor het eerst hebben alle mensen met een visuele beperking
in Nederland de mogelijkheid
om zelfstandig hun stem uit te
brengen met behulp van de mal
en audio-ondersteuning. Bij de
Europese verkiezingen kun je namelijk stemmen waar je maar wilt.
Inmiddels is het in 19 gemeentes
mogelijk om te stemmen met de
mal en audio-ondersteuning. Mensen met een visuele beperking die
in een andere gemeente willen
stemmen dan waar ze zelf wonen,
moeten een zogenaamde kiezerspas aanvragen.

Recht
Mensen met een visuele beperking
hebben het recht om zelfstandig,
met behoud van het stemgeheim,
hun stem uit te brengen. Net als ieder ander in Nederland. Zelfstandig
kunnen stemmen is een belangrijk
onderdeel van het VN-verdrag
Handicap dat Nederland in 2016
heeft geratificeerd. Het recht om
een stem in het geheim te kunnen
uitbrengen is bovendien vastgelegd in de Kieswet.
Stemmal en soundbox
Hoe werkt het? Het stembiljet
wordt in een speciaal ontwikkelde

mal met gaatjes gelegd. Via een
zogeheten soundbox met koptelefoon is te horen welke partijen
en welke kandidaten op de lijst
staan. Op de mal zijn de partijen
met voelbare cijfers en in braille
aangegeven. De juiste kandidaat
wordt gevonden door, onder de
gewenste partij, de gaatjes te
tellen. Met het potlood maakt men
dan het gewenste vakje rood.
Meer informatie hierover is te
vinden op www.oogvereniging.nl/
stemmen.
Stembureau
Het stembureau in Sliedrecht waar
mensen met een visuele
beperking zelfstandig kunnen
stemmen is: gemeentekantoor,
Industrieweg 11.

Burgemeester Bram van Hemmen ging vorige week op kraambezoek bij
baby Jexx Vlot. Met de geboorte van Jexx bestaat de familie nu uit vijf
generaties: baby Jexx, vader Vlot, opa vlot, overgrootmoeder Kooyman en
betovergrootmoeder Van Wijgerden.

Vernieling
boom
In het W. Dreespark, voor het
hondenuitrenveld, is in het
weekend van 11/12 mei een boom
vernield.
De schors is van de boom getrokken en daardoor wordt de
sapstroom onderbroken. De boom
overleeft dit niet en gaat dus dood.
Komende winter wordt de boom
vervangen. Weet u meer over deze
vernieling, dan kunt u dit melden
bij: gemeente@sliedrecht.nl
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Buiten bezig in Sliedrecht

➊	Burgemeester Winklerplein: westelijk deel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de kermis t/m 23 mei.
➋	Hobbemastraat en Paulus Potterstraat: deels afgesloten vanwege
werkzaamheden nabij de Simon Stevinstraat t/m 31 mei.
➌	Kilstraat speelplek: feestelijke opening van opgeknapte speelplekken
in 2019 op wo 29 mei 14.00 – 16.00 uur
➍	Lijsterweg, Valkweg, Vogelenzang, Havikstraat , De Horst en Valkhof
op diverse plaatsen: tijdelijk beperkt bereikbaar vanwege voorbereidend bodemonderzoek voor project Vogelbuurt (ophoging, rioolvervanging, aanleg warmtenet).
➎	Professorenbuurt op diverse plaatsen: tijdelijk beperkt bereikbaar
vanwege het graven van proefsleuven; voorbereidend onderzoek voor
rioolvervanging
➏	Thorbeckelaan kruising met Simon Stevinstraat en De Savornin Lohmanlaan: afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege aanleg rotonde
t/m half augustus.
➐	Dr de Visserstraat: beperkt bereikbaar vanwege aanleg warmtenet tot
14 juni.
➑	Weresteijn-Noord: beperkt bereikbaar vanwege het ophogen van de
binnenpaden t/m augustus.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• grasmaaien
• machinaal onkruid bestrijden op verharding
• schoffelen en wieden
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen

Reacties op project Craijensteijn
van woensdag 24 april
Woensdag 24 april 2019 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden
waarbij omwonenden van de Craijensteijn hun reactie konden geven
op het voorlopig schetsontwerp project Craijensteijn.
Het project betreft het realiseren van een tweerichtingsfietspad aan
de zuidzijde van de Craijensteijn en het flauwer maken van de scherpe
bochten. Deze wegaanpassingen lopen vanaf de verkeerslichten op de
Deltalaan tot aan sporthal de Basis.
Zo’n 100 inwoners hebben de bijeenkomst bezocht en zijn actief het gesprek aangegaan met andere aanwezigen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot
69 opmerkingen en twee nieuwe inschrijvingen voor de klankbordgroep.
Uit de opmerkingen blijkt dat er behoefte is aan een verdere optimalisatie
van zebrapaden. Vooral een zebrapad ter hoogte van de achteringang
van ASVZ en ter hoogte van de Basis werd regelmatig genoemd. Een
andere veel voorkomende opmerking was de mogelijk toenemende
snelheid na de wegaanpassing. Naast snelheid is overlast als gevolg van
vrachtverkeer ook een regelmatig genoemde opmerking.
De volledige lijst met opmerkingen kunt u vinden op de website:
www.sliedrecht.nl > plannen en projecten. Medio oktober 2019 verwachten we de vervolgbijeenkomst met een verder uitgewerkt ontwerp.
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Voordracht personen Koninklijke Onderscheiding
ter gelegenheid van Koningsdag 2020
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding ? Doe dit dan voor 21 juni 2019!
Ter gelegenheid van Koningsdag
2020 zullen er Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt aan
personen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de samenleving.
Wie komen in aanmerking voor
een onderscheiding?
De onderscheidingen worden
uitgereikt aan personen die zich
bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor
de samenleving. Dit kan zijn door
het verrichten van bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk of bestuurswerk

waarbij zonder eigenbelang en
in alle bescheidenheid, met veel
persoonlijke inzet veel belangrijk
werk wordt verricht. Maar ook
iemand die in een betaalde functie
bijzondere prestaties verricht kan
worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan
boven wat normaal gesproken van
iemand in die functie mag worden
verwacht en niet alleen belangrijk
zijn voor de onderneming, organisatie of instelling. Kijk voor alle
informatie op de website:
www.sliedrecht.nl

Iemand voordragen voor een
Koninklijke Onderscheiding?
Tot uiterlijk 21 juni 2019 kunnen
personen bij de burgemeester van
Sliedrecht worden voordragen
voor de lintjesregen van vrijdag
24 april 2020. Het aanvraagformulier is op te vragen bij mevrouw
M. Visscher van de gemeente
Sliedrecht, via tel (0184) 495 816
of e-mail: m.visscher@sliedrecht.
nl. Het aanvraagformulier is ook
te downloaden op de website van
het Kapittel voor de Civiele Orden:
www.lintjes.nl

Maatwerkvoorschriften
Besluit van het college van
burgemeester en wethouders van
Sliedrecht.

in artikel 3.2 lid 7 van het Besluit
bij maatwerkvoorschrift andere
waarden stellen.

Op 8 april 2019 is een melding van
Nijkamp Aanneming B.V., namens
HVC NV, ontvangen in het kader
van “Besluit lozen buiten inrichtingen” (hierna: het Besluit). Dit voor
het onttrekken van grondwater
en het lozen op het vuilwaterriool
(met een debiet van maximaal drie
m3 per uur). Dit ten behoeve van
de aanleg van een stadsverwarmingstracé in de Staatsliedenbuurt
te Sliedrecht. De lozing vindt
plaats van 13 mei 2019 tot 8 mei
2020. Het bedrijf dient te voldoen
aan de artikelen zoals gesteld in
het Besluit.

De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens
kantooruren in te zien bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland,
Zuid Johan de Wittstraat 140 te
Dordrecht, telefoon (078) 770 85
85, op werkdagen van 08:00 uur
tot 16:00 uur.

Specifieke toelichting maatwerkvoorschriften
Met het stellen van een maatwerkvoorschrift conform artikel 3.2 lid 8
van het Besluit kan het bevoegde
gezag met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op
grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken tegen deze beschikking.
Het maken van bezwaar dient te
geschieden door het indienen van
een bezwaarschrift gericht aan
de burgemeester en wethouders
van Sliedrecht, Postbus 16, 3360
AA Sliedrecht. Een bezwaarschrift
kan worden ingediend gedurende
een termijn van zes weken na de
datum van verzending van deze
beschikking.

Een bezwaarschrift moet worden
ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
- d
 e naam en het adres van de
indiener;
- de dagtekening;
- e
 en omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar
wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht kunt
u een verzoek doen tot het treffen
van een voorlopige voorziening bij
de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.
Het verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van
de Afdeling Rechtbank Rotterdam.
Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.

Wijziging openingstijden Milieupark
Het Milieupark is op de volgende dagen gesloten voor publiek:
• Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
• Maandag 10 juni (2e pinksterdag)
Inzameling afval
Op donderdag 30 mei wordt er geen afval ingezameld. De inzameling van het afval wordt verplaatst naar vrijdag
31 mei. Op maandag 10 juni wordt er geen afval ingezameld. De inzameling van het afval wordt verplaatst naar
dinderdag 11 juni. Bewoners kunnen hun container dan op de voor hen gebruikelijke plek aanbieden. Wij halen
het afval vanaf 7.30 uur op. De inzameling van het papier wordt verplaatst naar dinsdag 11 juni.
Meer informatie: www.sliedrecht.afvalinfo.nl
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Verbindingsfunctionaris
gezondheid en verslavingen
Sinds de zomer van 2018 is er in Sliedrecht een Verbindingsfunctionaris actief. De verbindingsfunctionaris richt zich op jongeren en
volwassenen waar (risico’s op) verslavingsproblemen aan de orde zijn.
Zoals de naam al zegt, legt de Verbindingsfunctionaris een verbinding
tussen deze jongeren en volwassenen en organisaties die hen kunnen
helpen. Denk hierbij aan het Sociaal team Sliedrecht, jongerenwerk en
de politie.
De rol van de verbindingsfunctionaris is coachend en begeleidend richting de jongeren en volwassenen. De verbindingsfunctionaris gaat mee
de straat op, zorgt voor concrete afspraken en is contactpersoon tussen
de betrokkenen, zijn/haar familie en de betrokken organisaties. Met de
inzet van de Verbindingsfunctionaris werken we aan een gezond en veilig
Sliedrecht.
Meer informatie en contact
Wil je meer weten over de verbindingsfunctionaris of wil je met hem in
contact komen? Stuur een mail naar verbindingsfunctionaris@sliedrecht.nl.

Wet Milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk
10 afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende bekend.
In de afgelopen periode is een kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit ingediend op:
• 10 mei 2019 door Kok Lexmond B.V. ingevolge artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor het
plaatsen van een mobiele puinbreker op een locatie aan de Troelstralaan e.o. (2e fase) te Sliedrecht.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 3 juni tot en met 2 september 2019, gedurende maximaal
tien werkdagen (gefaseerd) van 07.00 tot 19.00 uur. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen telefonisch inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid telefoonnummer (078) 770 85 85.
De directeur vestigt er de aandacht op dat deze kennisgeving uitsluitend een informatief karakter heeft.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Cabral, J

03-01-1991

Het laatst in de basisregistratie
personen (BRP) opgenomen adres
is niet meer juist. Een nieuwe
verblijfplaats is bij de gemeente
niet bekend. De gemeente heeft
na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen:
Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei
instellingen zoals: belastingdienst,
uitkeringsinstanties, pensioenfond-

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@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.
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28-03-2019
sen en zorgverzekeraars. Deze
wijziging heeft gevolgen voor
voorzieningen zoals: toeslagen,
uitkeringen, zorgverzekering, AOW
en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent
u het niet eens met dit besluit?
Stuur dan een bezwaarschrift naar
het college van burgemeester en
wethouders. Dit doet u binnen
zes weken na de dag van deze
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
16, 3360 AA Sliedrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig
als u de volgende gegevens
vermeldt: uw naam en adres; een
duidelijke omschrijving van het
besluit waartegen u bezwaar
maakt (bijvoorbeeld een kopie
van deze publicatie); de reden
waarom u bezwaar maakt; het
telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum
en uw handtekening.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

16 mei 2019

Kerkbuurt 115

Het realiseren van vier appartementen en twee winkels

Bouwen

17 mei 2019

Douwes Dekkerstraat 8

Het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19 mei 2019

Prinsenweer 20

Het plaatsen van een schuur met overkapping

Bouwen

19 mei 2019

Prof. Snelliusweg 61

Het bouwen van een garage aan de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 mei 2019

Roerdompstraat 3

Het plaatsen van een nokverhoging

Bouwen

17 mei 2019

Stationsweg 205

Het bouwen van een keuken en een bijkeuken in de bestaande garage

Bouwen

17 mei 2019

Thorbeckelaan 33

Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde

Bouwen

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 voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Het realiseren van 23 woningen in de Staatsliedenbuurt fase 2B, Thorbeckelaan/Talmastraat
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

10 mei 2019

Busonisingel thv nr 1 t/m 17

Buurtbarbecue

21 september 2019

14 mei 2019

Reigerlaan

Buurtbarbecue

29 juni 2019

16 mei 2019

Diverse locaties

Diabetes Fonds

28 oktober t/m 2 november 2019

17 mei 2019

Dr. Langeveldplein

Oecumenische kerkdienst

30 juni 2019

17 mei 2019

Grasveld t.o. Burg. Winklerplein 2a

Groot terras/ vakantieborrel

5 t/m 6 juli 2019

Drank- en Horecavergunning / ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 mei 2019

Dr. Langeveldplein 28

Ontheffing tijdens het Baggerfestival

28 t/m 29 juni 2019

13 mei 2019

Festivalterrein Baggerfestival

Ontheffing tijdens het Baggerfestival

28 t/m 29 juni 2019

14 mei 2019

Kerkbuurt 125a

Exploitatievergunning café Cosy Corner

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
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
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Servicelijn via www.sliedrecht.nl

Brandweer Sliedrecht
Middeldiepstraat 44
3361 VT Sliedrecht
(088) 63 65 640

Storingsnummer openbare ruimte
(0184) 495 910

Bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmakingen van algemene verbindende voorschriften worden
vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt via
officiëlebekendmakingen.nl

Alleen buiten kantooruren
Milieuklachtennummer
(0888) 333 555
Voor o.a. klachten over
geluidsoverlast en milieumeldingen
(24 uur per dag bereikbaar)

Zienswijzen
Tegen plannen in proceduren kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie 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 contact op te nemen met de desbetreffende
afdeling.
Bezwaarschriften
Tegen verleende of geweigerde vergunningen 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

