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Oud-wethouders schenken cheque aan
Voedselbank Sliedrecht

Werkzaamheden aanleg ﬁetspad
Craijensteijn
KWS is in opdracht van de gemeente Sliedrecht met de aanleg
van het dubbelzijdig fietspad
bezig. Van april tot en met augustus is de Craijensteijn afgesloten
voor doorgaand verkeer. Ook voor
fietsers. Met verkeersregelaars
worden weggebruikers gewezen
op de tijdelijke maatregelen. Naar

verwachting is het nieuwe fietspad
medio augustus gereed.
Wat betekenen de werkzaamheden
voor bestemmingsverkeer?
Voor wijkbewoners en bestemmingsverkeer is de rijbaan
Craijensteijn gefaseerd afgesloten.
Onderstaand staan de afsluitingen
per fases.

Afsluitingen per fase

Afgelopen vrijdagmiddag, 17 juni,
overhandigden oud-wethouders
Piet Vat en Ed Goverde een
cheque van 2.320,00 euro aan
Voedselbank Sliedrecht. Deze
cheque is een gift van deze vertrekkende wethouders. De cheque
bestaat uit financiële donaties van
inwoners aan de vertrekkende
wethouders en een persoonlijke
gift van de oud-wethouders.

Piet Vat en Ed Goverde hebben zich
de afgelopen jaren met veel enthousiasme en passie ingezet voor
Sliedrecht. Op maandag 30 mei
namen Piet Vat en Ed Goverde
officieel afscheid van Sliedrecht.
In sportcafé 't Bankie konden alle
inwoners, ondernemers en betrokkenen persoonlijk afscheid nemen
van deze betrokken wethouders.
Zij vroegen aan de aanwezigen om

geen cadeau aan te bieden, maar
een financiële donatie te doen
voor de Voedselbank. In totaal
is er 1.160,00 euro aan donaties
opgehaald. Piet Vat en Ed Goverde
verdubbelen dit bedrag.
Piet Vat en Ed Goverde danken
iedereen voor hun aanwezigheid
bij hun afscheid. Ook danken zij
iedereen die een financiële
donatie heeft gedaan.

Prikken in de buurt
20 juni t/m 2 juli

Week

25 t/m 26

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd?
U kunt zonder afspraak terecht voor uw vaccinatie op onderstaande
vaccinatieplekken. Vaccinatie tegen corona is gratis.
Dag

Plaats

Plaats

Maandag

Lindehoeve
Steenenstraat 24,
Hoeksche Waard

Gesloten

Dinsdag

Lindehoeve
Steenenstraat 24,
Hoeksche Waard

Elthetokerk
Blokweerweg 22,
Alblasserdam

Woensdag t/m
donderdag

Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19,
Dordrecht

Princes Margrietschool
Bosboom-Toussaintstraat 62,
Dordrecht

Vrijdag t/m
Zaterdag

De Heul
Nieuwe Hoven 141,
Gorinchem

Elthetokerk
Blokweerweg 22,
Alblasserdam

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00 uur

Fase

Datum

Afsluiting

Fase 1

Van 4 juli t/m 15 juli

Vanaf Prinsenweer tot de
Dorlandsweer

Fase 2

Van 18 juli t/m 29 juli

Vanaf Dorlandsweer tot de
hoofdingang van de ASVZ

Fase 3

Van 1 augustus t/m
19 augustus

Vanaf de hoofdingang van de ASVZ
tot het parkeerterrein van de scholen
aan de Deltalaan

Donderdag 18 augustus is de gehele Craijensteijn vanaf 6.00 uur tot 17.00
uur afgesloten in verband met het aanbrengen van de deklaag asfalt.
Op onderstaande afbeelding staan
de drie fasen in het rood aangegeven. De groene markering is de
adviesroute voor bestemmingsverkeer.
Geen bestemmingsverkeer? Maak
dan gebruik van de algemene/
algehele ontsluitingsroute. Deze
loopt via Stationsweg/Parallelweg/
Stationsweg.

opnemen met KWS omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te
bereiken via het telefoonnummer
06-11320281, e-mail: agrootendorst@kws.nl of via de KWS app.

Blijf op de hoogte
Via de KWS-app blijft u altijd op de
hoogte van de werkzaamheden.
De KWS-app is te downloaden in
de Apple- en/of Google Play store
of door bijgaande QR-code te
scannen.
Mocht u naar aanleiding van het
bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact

Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of
ID-kaart mee.

Kinderen
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de
vaste vaccinatieplekken.
Meer informatie over corona
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom dan gerust om
uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.
Vaccineren
Oekraïense vluchtelingen die hier verblijven zijn ook van harte welkom om
zich gratis te laten vaccineren tegen het coronavirus.

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

Wegomleidingen
➊ Wekelijkse afsluiting Burg.
Winklerplein vanaf woensdag
6 mei 2020 Voor de weekmarkt
is er in verband met Corona
maatregelen een uitbreiding
nodig. Daarom vindt er iedere
week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg plaats.
❷ Vogelbuurt-zuid diverse straten afgesloten van maandag
16 mei t/m vrijdag 29 juli.
In verband met vervanging
riolering. Betreft de straten,
zuidelijk deel Nachtegaallaan,
oostelijk deel Zwaluwstraat en
Gruttostraat die in fases worden
afgesloten.

❸ Oostelijke kruising Sonate met
Rondo en deel busbaan voor
de woningen is de zuidbaan
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 14 februari t/m
vrijdag 1 juli.
In verband met aanleg warmtenet. Fietsers worden omgeleid
via de evenwijdig lopende
Haydnsingel. De busroute
wordt omgeleid via Intermezzo
en Ouverture.
➍ Dorlandsweer t.h.v. 53 t/m 60
afgesloten van maandag 20
juni t/m vrijdag 8 juli 2022.
In verband met aanleg warmtenet.
➎ Craijensteijn, in drie fases
afgesloten voor doorgaand au-

toverkeer van maandag 4 juli
t/m vrijdag 19 augustus 2022.
In verband met herinrichting en
asfalteringswerkzaamheden.
Fase 1 afgesloten van maandag
4 t/m maandag 18 juli: Vanaf
inrit Prinsenweer tot inrit
Dorlandsweer, doorgaand auto
verkeer wordt omgeleid via de
Parallelweg en Stationsweg
➏ Craijensteijn, werkzaamheden
t.b.v. aanleg dubbelzijdig ﬁetspad zuidzijde Craijensteijn van
maandag 18 april t/m vrijdag
1 juli 2022. Weg zelf wordt niet
afgesloten.
➐ Baanhoek 38 t/m 106 worden
de dijkriolen vervangen van
maandag 23 mei t/m vrijdag
29 juli.
❽ P.A. de Genestetstraat en
Willem Kloosweg t/m vrijdag
29 juli. Werkzaamheden i.v.m.
vervangen gas- en waterleiding
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen en bomen
snoeien
• onkruidbestrijding

Uitnodiging herdenking
coronapandemie
In de afgelopen twee jaar is ons land getroffen door de coronapandemie. Scholen en bedrijven werden gesloten, veel mensen werden
ziek en sommigen kwamen te overlijden. Veel Sliedrechters denken
nog dagelijks aan deze periode, omdat zij een dierbare hebben verloren of nog steeds de gevolgen van het coronavirus ondervinden.
Om ook een plek te hebben waar wij blijvend stil kunnen staan bij de
gevolgen van de coronapandemie heeft de gemeente Sliedrecht in
het Dr. Willem Dreespark een herdenkingsboom geplant, een
Koningslinde. Wij hopen dat inwoners daar de rust vinden om hun
geliefden te herdenken.
Op woensdag 6 juli om 19.00 uur komen we bij de herdenkingsboom
bijeen om samen stil te staan bij de gevolgen van de coronapandemie.
Om samen de Sliedrechtse slachtoffers te herdenken.
Herdenken doen we samen. Wij nodigen alle Sliedrechtse inwoners
daarom uit, om in de vorm van een gedicht, tekst of tekening met
ons te delen wat de coronapandemie voor u heeft betekend.
Deze bijdragen delen we na de herdenking via onze website en
gemeentepagina. U kunt uw bijdrage voorzien van uw naam en adres
sturen aan communicatie@sliedrecht.nl of afgeven aan de balie van
het gemeentekantoor.
Het college van B&W nodigt u en uw familie van harte uit om
aanwezig te zijn bij de coronaherdenking op woensdag 6 juli
om 19.00 uur in het Dr. Willem Dreespark.
Namens het college van B&W,
mr. drs. Jan M. de Vries
Burgemeester

Energietransitie biedt kansen voor nieuwe instroom
op regionale arbeidsmarkt
Online onderzoek Corona
Gezondheidsmonitor
Proef in Sliedrecht
Na de zomer start in de gemeente
Jongvolwassenen 2022
Sliedrecht een proef in een

Smart Delta Drechtsteden gaat
voor nieuwe energie en voor extra
banen met toekomst. Deze twee
ambities komen samen in het onderzoeksrapport naar de effecten
van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt, dat onlangs is
gepresenteerd.
Onderzoek
In de afgelopen maanden is in de
regio Drechtsteden onderzoek
gedaan naar de aard en omvang
van de werkzaamheden voor de
warmtetransitie, een onderdeel

van de energietransitie. Bij de
warmtetransitie gaat het om het
aardgasvrij maken van huizen en
gebouwen en het aansluiten op
een warmtenet. Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek
zijn passende leerwerktrajecten
ontwikkeld die kansen bieden voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste kandidaten
zijn inmiddels al aan de slag. Het
onderzoeksrapport is te
downloaden via de website
www.drechtstedenenergie.nl.

wijk rondom het Burgemeester
Winklerplein. Het gaat om 500 woningen waar wordt gestart met de
voorbereidingen voor aardgasvrij
wonen. Bewoners in de wijk die
op dit moment niet aan het werk
zijn, worden uitgenodigd om in te
stappen in één van de leerwerktrajecten, om vervolgens aan de slag
te gaan in de eigen buurt. Ook hier
gaat het weer om een ketenaanpak waarbij onder meer het sociaal
team, welzijnswerk, jongerenwerk,
de bewonerscoach van de aannemers en de woningcorporatie,
het Leerwerkloket (project Werk
in Zicht), de Praktijkschool én FC
Dordrecht met hun aanpak ‘Energiek Dordt’ betrokken worden.
Kandidaten die interesse hebben
in de korte leerwerktrajecten
kunnen contact opnemen via
telefoonnummer 06 - 28 88 97 62
of per mail via
werkinzicht@leerwerkloket.nl.

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en
brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het
welzijn van jongvolwassenen in kaart.

Heeft de coronaperiode ook invloed gehad op jouw zoon of dochter
gehad? Uit onderzoek van de GGD GHOR onder tweede- en
vierdeklassers blijkt dat jongeren nu minder gelukkig zijn dan vóór
de coronaperiode. Is uw zoon of dochter tussen de 16 en 25 jaar?
De GGD wil graag weten hoe het met hem of haar gaat.
Vul de online vragenlijst in via pandemening.nl.
Dit kan tot en met 8 juli 2022.

www.pandemening

Online vragenlijstonderzoek
Dit doen zij door middel van een
landelijk online vragenlijstonderzoek. Het gaat om een eerste
meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen: de Corona
Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Het onderzoek is
bedoeld om de fysieke en mentale
gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de
coronacrisis inzichtelijk te maken.
De Corona Gezondheidsmonitor
Jongvolwassenen gaat gegevens
opleveren op landelijk, regionaal
en lokaal niveau.

#geefjepandemening

t je
ve rt el on s ho etthee tprme
ijz en !
wi n ve
ga at enk snel
www.pan dem enin g.nl
chec

doe ook mee en
scan de QR-co de!

los gaan
op je ipad

duik in je bubbelbad!

leer
flyboarden!

uitwaaien in
het pretpark

naar de gezon dheid,
zoek van de GGDjongv olwas senen in
dit is een onderde
leefst ijl van
het welzijn en 16-25 jaar in neder land.
de leeftijd van

Dit is een project van

www.pandemening.Nl

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of www.sliedrecht.nl/fixi

In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland,
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
het Nivel en ARQ Nationaal
Psychotrauma Centrum. ZonMw
is namens het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport opdrachtgever

van het gezondheidsonderzoek
COVID-19 en faciliteert verbinding
tussen lopende onderzoeken.
Meer informatie:
www.monitorgezondheid.nl/
gezondheidsmonitorjongvolwassenen
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Verwijderen ﬁetsen
Wist u dat fietsen waarvan de
eigenaren/houders niet traceerbaar zijn door de gemeente
worden verwijderd? Dergelijke
fietsen worden (op grond van
artikel 5.5., lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening) beschouwd als wrak en binnenkort
verwijderd.

In de onderstaande straten staan
dergelijke ‘fietswrakken’:

Van Goghstraat (1x), Dokter
Kuyperhof (2x).

Station Baanhoek (2x), Station (7x),
Sperwerstraat (1x), Havikstraat (2x),
Valkhof (4x), Bushalte Winklerplein
(1x), Winklerplein t.h.v. AH (2x), zijkant pinautomaat Nachtegaallaan/
Thorbeckelaan (6x),

De fietsen zijn op 13 juni 2022
voorzien van een sticker en dienen uiterlijk 27 juni 2022 te zijn
verwijderd. Wilt u meer informatie?
Neem contact op met de gemeente Sliedrecht via 14 0184.

Studietoeslag verandert vanaf studiejaar 2022 - 2023
Dit betekent dat jongeren onder
de 18 jaar ook in aanmerking kunnen komen. Ook wordt er geen
vermogenstoets meer uitgevoerd.
De student heeft dus recht op de
toeslag zolang hij of zij aan de
voorwaarden voldoet. Het hoeft
dus niet meer elk jaar aangevraagd te worden.

Vanaf 1 april 2022 zijn er landelijk
minimum bedragen vastgesteld.
Inwoners uit de Drechtsteden, die
recht hebben op de studietoeslag,
krijgen bij sommige leeftijden een
hoger bedrag dan het landelijk
minimum. Belangrijke veranderingen van de studietoeslag zijn het
schrappen van de leeftijdsgrens.

Voor de studietoeslag geldt
een overgangsrecht. Dit zorgt
ervoor dat studenten die nu de
studietoeslag ontvangen, recht
houden op hun huidige toeslag
tot het einde van het studiejaar.
Vanaf het nieuwe studiejaar kan
het zijn dat zij een ander bedrag
ontvangen.

Steun voor studerende jongeren
met medische beperking
Voor jongeren met een structurele medische beperking is het
lastig om naast hun opleiding een
bijbaan te hebben. Om ervoor te
zorgen dat zij toch aan een studie
kunnen beginnen ondersteunt de
Sociale Dienst Drechtsteden met
een studietoeslag.
Meer informatie over de wijziging
of hulp vindt u op de website van
de Sociale Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.
nl. Kijk dan op > Bijstand > >ik ben
jonger dan 27 jaar > ik volg een
studie

Vervoer Drecht- en Wijkhopper
en Qbuzz onder druk
Vervoer Drecht- en Wijkhoppervervoer en het vervoer naar
dagbestedingslocaties
Op dit moment zijn er problemen
met het Drecht- en Wijkhoppervervoer en het vervoer naar
dagbestedingslocaties. De vraag is
groter dan het aanbod. De krapte
op de arbeidsmarkt, een hoog
ziekteverzuim en de situatie op de
wegen (meer files) helpen daarbij
niet mee. Dat betekent dat reizigers
niet altijd op tijd worden opgehaald
en thuisgebracht. Stroomlijn BV, de
organisatie die het vervoer regelt
voor de sociale dienst, betreurt
deze situatie. En doet er alles aan
om de dienstverlening zo snel mogelijk weer op peil te brengen.
Meer informatie vindt u op de
website van de Sociale Dienst
Drechtsteden: https://bit.ly/39yRnKK.

reizigers rijden er vanaf 27 juni
minder treinen en bussen in de
regio Drechtsteden, Molenlanden
en Gorinchem. De aangepaste
dienstregeling is door de beperkte
inzetbaarheid van personeel, o.a.
door de krapte op de arbeidsmarkt
en de vakantieperiode.
Weten wat dit voor jouw reis betekent? Check de reisplanners voor
vertrek: https://www.qbuzz.nl/dmg/
De zomerdienstregeling stond al
gepland in de periode vanaf 3 juli
tot en met 20 augustus. De aangepaste dienstregeling is extra op de
zomerdienstregeling. We proberen
uiteraard zo min mogelijk reizigers
te raken. Reizigers in alle gebieden
houden de mogelijkheid gebruik te
maken van het openbaar vervoer.

Qbuzz rijdt vanaf 27 juni aangepaste dienstregeling
Om de komende periode een
voorspelbare en betrouwbare
dienstregeling aan te bieden aan

Aanpassing van huisvestingsverordening en doelgroepenverordening een feit.

Gemeente Sliedrecht verbetert kansen voor woningzoekenden
Tijdens de raadsvergadering van 10 mei
heeft de gemeenteraad besloten om de
huisvestingsverordening en de doelgroepenverordening vast te stellen. Het besluit
werd unaniem genomen. Met beide verordeningen wil de gemeente Sliedrecht de
beschikbare woningen eerlijker verdelen.
Veel mensen zoeken naar een betaalbare
woning. Helaas zijn er onvoldoende betaalbare woningen in Nederland. Dat geldt
ook voor Sliedrecht. De gemeente wil de

beschikbare woningen daarom eerlijker
verdelen. Het gaat over huurwoningen tot
ongeveer €1.000 per maand en over koopwoningen tot €355.000.
Hoe zorgt de gemeente voor een eerlijker
verdeling van betaalbare woningen?
De gemeente wil vooral meer woningen van
verschillende prijsklassen laten bouwen. Met
die woningen komt de doorstroom in de woningmarkt makkelijker op gang. Voor het bouwen van meer woningen vinden gesprekken

plaats met ontwikkelaars en met de woningcorporatie. Door de doelgroepenverordening
te wijzigen kan de gemeente ook afspraken
maken om een percentage van nieuwe betaalbare woningen te laten bouwen. Denk hierbij
aan woningen voor starters en senioren.
Verbeteren van de huisvestingsverordening
Allereerst past de gemeenteraad de
huisvestingsverordening aan. We hebben
gemerkt dat die verordening niet altijd goed
werkt. Zo krijgen mensen in echtscheiding

soms vrij makkelijk een woning, waardoor
andere mensen langer moeten wachten.
Ook gaat Sliedrecht de opkoopbescherming toepassen. Met opkoopbescherming
moet de koper van een woning ook echt in
de woning gaan wonen. Hij mag de woning
dan niet zomaar doorverhuren. Daarvoor
is een vergunning nodig. De opkoopbescherming geldt voor woningen met een
WOZ-waarde tot € 355.000,-.
Dit bericht leest u ook terug op onze
website: www.sliedrecht.nl

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

16 juni 2022

Tuinﬂuiterstraat

Incidentele standplaats: Frietkar

24 juni 2022

14 juni 2022

Vogelenzang 27

Incidentele standplaats: Koffiekar

25 juni 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

14 juni 2022

Industrieweg 45

Het vergroten van het kantoor

Bouwen

17 juni 2022

Benedenveer 3

Het plaatsen van tijdelijke huisvesting ten behoeve van een kinderdagverblijf

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 juni 2022

Binnenhof 1

Het plaatsen van een berging en erfafscheiding en het aanleggen van
een uitrit

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

17 juni 2022

Schoolstraat 4

Het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning

Bouwen
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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.

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

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
officielebekendmakingen.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

