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Jan on Tour: Het begint met lezen!

Om uzelf en uiteindelijk de mensen om u heen te beschermen tegen het coronavirus, is vaccineren
de belangrijkste stap. Steeds meer
Sliedrechters hebben een vaccinatie gekregen.

met #sliedrechtstrooptzijnmouwop.

Zo ook burgemeester Jan de
Vries; ‘’Natuurlijk laat ik mij inenten. Alleen als we dat allemaal
laten doen, helpen we Sliedrecht
weer ‘normaler’ te maken.’’ Gaat u
zich vaccineren of bent u al gevaccineerd? Laat het anderen weten.
En dus startte burgemeester Jan
de Vries afgelopen vrijdag zijn
bakfietstour bij De Bibliotheek
AanZet. Of je nu wilt lezen, leren,
ontmoeten, of op zoek bent naar
inspiratie of antwoorden, iedereen
is welkom.
De Bibliotheek AanZet
De bieb is méér dan boeken, het
is vooral een plek van beleving
en ontmoeting. ‘De bibliotheek
heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Een plek waar
iedereen zich een leven lang kan
ontwikkelen op gebied van taalen digivaardigheid. Een plek om
kennis te maken met literatuur,
kunst en cultuur. Dit heeft een
positieve impact op zelfredzaamheid, eigenwaarde, deelnemen
aan de samenleving en het vinden

van een baan,’ aldus Jan de Vries.
De burgemeester las samen met
de kinderen een boekje. Plaatjes
aanwijzen en verhaaltjes vertellen
versterkt de band met je baby /
kinderen. Vanuit deze gedachte is
Boekstart ontstaan, een project om
ouders van kinderen van 0 tot 2
jaar te stimuleren om meer voor te
lezen. ‘Zaterdag gaat Boekstart beginnen, dus haal allemaal een leuk
boekje bij de bibliotheek’, aldus de
burgemeester.
Voedselbank Sliedrecht
Daarna ging Jan door naar Voedselbank Sliedrecht. Huishoudens
met een krappe beurs kunnen hier
hun dagelijkse boodschappen
kopen. De Voedselbank is een
schakel tussen overschot, giften en
verborgen gebrek. Jan de Vries;

‘Wat een mooi werk verrichten de
vrijwilligers hier. Zij verzorgen elke
donderdag een voedselpakket
voor inwoners die dat hard nodig
hebben bestaande uit groente,
fruit, brood en gebruiksartikelen. Zo
verminderen we de verspilling van
voedsel, halen we inwoners uit een
sociaal isolement en helpen we ze
meteen met mogelijke oplossingen
voor financiële problemen.’
In het gebouw van de Voedselbank is ook de Kledingbank
gevestigd. Klanten van de
voedselbank en huishoudens met
bijstandsuitkering kunnen gratis
kleding komen uitzoeken. ‘De
combinatie met een Kledingbank
heeft een grote meerwaarde. De
Voedselbank is hiermee uniek en
een voorbeeld voor veel anderen,’
aldus Jan de Vries.

Campagne #sliedrechtstrooptzijnmouwop
Afgelopen zaterdag zijn we met de
campagne Sliedrecht stroopt zijn
mouw op gestart. Burgemeester
Jan de Vries stroopte zijn mouw
op. Doe ook mee! Maak een foto
zoals op de afbeelding en plaats
deze op Facebook of Instagram

Klimaat op de kaart: vul in!

Gezocht: vrijwilligers voor het spreekuur van het
Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) in het Bonkelaarhuis
Vind jij het leuk om je ervaring
en kwaliteiten in te zetten voor
de Sliedrechtse samenleving?
Ben je in staat om mensen te
ondersteunen met uiteenlopende
achtergronden en te versterken in
zelfredzaamheid? Heb je kennis
van wet- en regelgeving of heb
je een sociaal/juridische achtergrond? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)
Het BSR geeft gratis informatie en

advies en concrete hulp bij sociaal
juridische vragen en problemen.

Zaterdag 26 juni: Veteranendag
Sinds 2005 wordt elk jaar de Nederlandse Veteranendag georganiseerd. Een nationaal evenement
waar heel Nederland meer dan
100.000 veteranen bedankt voor
hun ingezet in dienst van de vrede,
nu en in het verleden.
Ook in de gemeente Sliedrecht
schenken we aandacht aan deze

dag. Om erkenning en waardering
voor de veteranen hijsen we bij het
Raadhuis de veteranenvlag.
Op NPO2 wordt de Nederlandse
Veteranendag live uitgezonden
van 12.35 tot 14.00 uur. Ook te
volgen via Facebook.com/veteranendag en youtube.com/user/
veteranendag/

Kijk voor meer informatie
over deze vacature op
www.bonkelaarhuis.nl/actueel/
werkenbij of bel naar het
Bonkelaarhuis 0184-420539.

Het klimaat verandert. De gevolgen van bijvoorbeeld hevige regenbuien of juist droogte zien we
ook in Sliedrecht. Om de klimaateffecten goed in beeld te krijgen, is
er nu een interactieve kaart.
Op de interactieve kaart kunt u
aangeven waar u precies gevolgen
merkt van water, hitte en droogte.
Denk aan plekken waar regenwater lang blijft staan. Of schade
aan straten in droge periodes. We
gebruiken de uitkomsten om een
strategie te maken voor klimaat-

adaptatie. Een aanpak dus om
overlast door klimaateffecten zo
klein mogelijk te houden.
Scan de QR-code of ga naar de
kaart via www.sliedrecht.nl/klimaat

Snoeien bomen
Gemeente Sliedrecht voert de
komende weken onderhoudssnoei
aan bomen langs enkele hoofdroutes in Sliedrecht uit. Vanaf komende
maandag 28 juni starten de werkzaamheden aan de Rembrandtlaan,
Deltalaan en Stationsweg.
De werkzaamheden op de
Stationsweg zullen in de avond
van 19:00-22:00 uur worden

uitgevoerd. Dit om overlast voor
het verkeer zoveel mogelijk te
voorkomen. Door zoveel mogelijk
met elektrische gereedschappen
te werken hoopt de buitendienst
ook geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Later zullen in
week 27 en 28 ook bomen worden
gesnoeid op de Deltalaan. Tijdens
de werkzaamheden zullen er verkeersregelaars worden ingezet.
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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.
➋ Thorbeckelaan-noordzijde tussen Dr. Schaepmanstraat en
De Savornin Lohmanlaan vanaf maandag 12 juli t/m vrijdag
29 oktober 2021 afgesloten
voor al het verkeer.
Thorbeckelaan tussen De
Savornin Lohmanlaan en
rotonde Stationsweg vanaf
maandag 12 juli t/m vrijdag
29 oktober 2021 afgesloten
voor al het verkeer.
Thorbeckelaan-zuidzijde t.h.v.
de kruising met de Kamerlingh
Onneslaan vanaf maandag 12
juli t/m vrijdag 6 augustus 2021
afgesloten voor al het verkeer.
In verband met werkzaamhe-

❸

➍

➎

➏

den t.b.v. aanleg warmtenet.
Staatsliedenbuurt is alleen
bereikbaar via de rotonde
Simon Stevinstraat en Savornin
Lohmanlaan.
Scheldelaan, oostelijk deel
Grevelingenlaan en Volkarakstraat in 5 fases afgesloten
voor al het verkeer. Dit is
uitgesteld tot na de bouwvak
vakantie i.v.m. niet te leveren
materialen. In verband met
herstraatwerkzaamheden.
Zuidelijk deel IJsbaan in delen
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 31 mei t/m
vrijdag 30 juli. In verband met
herstraatwerkzaamheden.
Talmastraat in drie delen van
noord naar zuid afgesloten
voor al het verkeer van maandag 31 mei t/m vrijdag 23 juli
In verband met verwijderen
asfalt en herstraatwerkzaamheden.
Lijsterweg in twee delen
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 5 juli t/m vrijdag

9 juli In verband met herstelwerkzaamheden
➐ Craijensteijn, ernstige verkeershinder! Vanaf maandag
17 mei t/m vrijdag 23 juli
Werkzaamheden in verband
met uitbaggeren van de sloot/
vijver en het aanbrengen van
voorbelasting t.b.v. reconstructie van deze weg.
➑ P.C. Hooftlaan en klein deel
Genestetstraat, vanaf maandag 14 juni t/m vrijdag 30 juli
Werkzaamheden Oasen in
verband met vervangen waterleiding
➒ Tijdelijke afsluiting Hondenuitrengebied Tolsteeg vanaf
11 maart gedurende ca. 4 mnd.
In verband met werkzaamheden ihkv vergroten biodiversiteit groengebied Prickwaert/
Reinenweer. Gedurende de
tijdelijk afsluiting kunnen
honden uitgelaten worden in
het Hondenlosloopgebied-Wes.
Dit is het park/groengebied
vanaf Reinenweer 47 tot aan
de Tolsteeg of de overige
Hondenuitrengebieden en het
Hondenlosloopgebied-Oost in
Sliedrecht.
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
18 juni 2021
• zwerfvuil verwijderen
• openbare verlichting
vervangen

Minder coronaregels
vanaf 26 juni 2021
Deze regels gelden van 26 juni tot en met minstens 15 augustus 2021

Basisregels
Houd afstand en
geef elkaar de ruimte

Was je handen

Houd 1,5 meter afstand

Dagelijks leven

Geef elkaar de ruimte

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Werk minimaal de helft
van de tijd thuis

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Bezoek thuis

Onderwijs

Sport

Winkels

Bezoek thuis mogelijk

Onderwijs open

Sport mogelijk

Winkels open

Horeca

Bibliotheek

Museum

Gebedshuis

Zwembad

Gebedshuis is open

Zwembad is open

Dierentuin
en pretpark

Bioscoop
en theater

Horeca open

Bibliotheek is open

Museum is open

Checkgesprek en
registratie kan

Discotheek met coronatoegangsbewijs

Parken en natuur

Vrienden en familie
Vrienden en familie

Bezoek aan

Checkgesprek en registratie kan

Evenementen

Reizen

Discotheek is open met coronatoegangsbewijs

Check of een coronatoegangsbewijs nodig is

Vakantie?
Check wijsopreis.nl

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check wijsopreis.nl

Parken en natuur zijn open

Dierentuin en pretpark zijn open

Festival

Kermis

Bruiloft

Festival mogelijk

Kermis mogelijk

Bruiloft mogelijk

Check of een coronatoegangsbewijs nodig is

Mondkapje verplicht in
OV en op luchthavens

Check of een corona-toegangsbewijs nodig is

Bioscoop en theater zijn open

Sportwedstrijden mogelijk

Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens

Negatieve test
binnen 40 uur

Afgelopen 6 maanden
corona gehad

Download de
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

Donderdag 17 juni hebben de
medewerkers van de buitendienst
5 nieuwe duurzame voertuigen in
ontvangst mogen nemen. 3 Fuso
Canters voor de groenploeg en 2
Mercedes Benz met kraan voor de
stratenmakers en de rioolmannen.
Na een aanbesteding is de keuze
van de voertuigen gemaakt op
basis van de wensen van de buitendienstmedewerkers. Alle voertuigen zijn geschikt om te rijden op
HVO. Dit is een synthetische diesel, waarvoor geen aardolie wordt
gebruik in de productie. Hiermee
bespaart de gemeente Sliedrecht
flink op de CO2 uitstoot.

De buitendienst hebben de
nieuwe voertuigen in gebruik
genomen.
3 Fuso Canter 3S13; Deze voertuigen zullen worden gebruikt door
de medewerkers van het groenonderhoud. 1 van deze voertuigen is
ook geschikt voor de gladheidbestrijding.
2 Mercedes Benz 5-serie; Deze
voertuigen zijn voorzien van een
kraan en een speciale opbouw.
Een van deze voertuigen worden
ingezet bij de onderhoud van
de bestrating. De andere bij het
onderhoud van de riolering.

Remwegdemonstratie Sliedrecht

Hoe lang is de remweg van een
auto bij een snelheid van 30 en bij
50 km/uur? Vorige week organiseerde Veilig Verkeer Nederland
een remwegdemonstratie voor de
leerlingen van SBO De Akker.

gemelde probleem bij Veilig Verkeer Nederland. Terwijl je juist zou
willen dat kinderen veilig buiten
kunnen spelen en veilig zelfstandig van en naar school kunnen
komen.

Veel mensen -waaronder ook
kinderen- zijn vaak niet bewust
van de remweg van auto's. Nog al
te vaak zijn kinderen en jongeren
betrokken bij ongelukken. Voor
kinderen die te voet of op de fiets
naar de school gaan is het daarom
belangrijk om hier meer van te
weten en te zien. Veilig Verkeer
Nederland liet, met een remwegdemonstratie, aan de leerlingen
zien welk effect snelheid heeft op
de remweg van een auto. Te hard
rijden in woonwijken is het meest

Wethouder Ton Spek (verkeer
en vervoer) was erbij en vertelde
meer over verkeersveiligheid.
Met aanleg van de speciale
LaRGaS-kruising en de aanleg
van een veiliger fietspad aan de
Craijensteijn werkt de gemeente
hard aan een verkeersveiligere
gemeente. Ook scholen helpen
mee. Met bijvoorbeeld deze remwegdemonstratie, maar ook het
fietsexamen en School op Seef.
Nu is het aan de automobilisten!
#maakeenpuntvannul

Sportwedstrijden

Coronatoegangsbewijs
Volledige vaccinatie

Nieuwe duurzame voertuigen
voor de buitendienst

Zwemmen in havens
levensgevaarlijk
Nadat eerst de vereniging van
binnenvaart opriep niet meer te
zwemmen in de havens trokken
vorige week de kapiteins van de
waterbus aan de noodrem. Zwemmen in de haven is zeer gevaarlijk
en daarom ook verboden. Om de
zwemmers daarop te attenderen
controleert de politie en handhaaft
dit verbod.
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Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) verlengd met 3 maanden.
Maak gebruik van deze financiële ondersteuning!

Bent u inwoner van de Drechtsteden? En kunt u vanwege de
coronacrisis uw woonkosten (incl.
kosten elektriciteit en gas) niet
(meer) betalen? Dan is de TONK
(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wat voor u. Goed
nieuws, want de TONK is verlengd
met 3 maanden.
TONK in het kort
- De periode waarop de TONK

betrekking heeft is verlengd
met 3 maanden. U kunt de
TONK voor 9 maanden aanvragen.
- Het maximumbedrag van deze
financiële ondersteuning is €
750,- per maand, voor een periode van maximaal 9 maanden.
- De inkomensgrens is verhoogd
van 130% naar 170% van het
Wettelijk Sociaal Minimum.
- De vermogensgrens 'beschikbare geldmiddelen' is verhoogd
(was voor alleenstaanden
en gehuwden/alleenstaande
ouder resp. € 6.295,- en €
12.590,-. Dit wordt resp. €

31.340 en € 62.680).
- Aanvragen kan tot 1 november
2021, voor de periode van
maximaal 9 maanden (1 januari
2021 tot 1 oktober 2021).
- De TONK is onbelast, waardoor
de TONK geen gevolgen heeft
voor uw toeslagen en aangifte
inkomstenbelasting 2021.
Wilt u meer weten over de TONK
en/of meteen een aanvraag indienen? Ga naar de website van de
Sociale Dienst Drechtsteden voor
meer informatie: https://rebrand.ly/
SDD-TONK-verlenging.

Bekendmaking
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:
9 juni 2021 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
Parallelweg ong. te Sliedrecht.
De werkzaamheden vinden plaats
in de periode van 28 juni 2021 tot

en met 27 september 2021, gedurende maximaal 5 werkdagen van
07.00 uur tot 19.00 uur.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen telefonisch inlichtingen
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
telefoonnummer 078 - 7708585.
De directeur vestigt er de aandacht
op dat deze kennisgeving uitsluitend een informatief karakter heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van
Sliedrecht
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

14 juni 2021

Schuttevaerkade

Bedrijfsjubileum

28 augustus 2021

15 juni 2021

Kerkbuurt

Art fair

11 september 2021

18 juni 2021

Rietzangerstraat

Straatfeest

28 augustus 2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

14 juni 2021

Kraal 35

Het vervangen van het kozijn

Bouwen

15 juni 2021

Isaac da Costastraat 35

Het uitbreiden van de woning

Bouwen

16 juni 2021

Touwbaan 1

Het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Bouwen

17 juni 2021

Nachtegaallaan 37

Het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

18 juni 2021

Middeldiepstraat 60

Het (tijdelijk) gebruiken van het pand als kerk

Strijdig gebruik bestemmingsplan

18 juni 2021

Gruttostraat 3

Het vergroten van de woning aan de voorzijde

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure
Datum intrekking

Adres

Omschrijving

Activiteit

16 juni 2021

Rivierdijk 242

Oprichten van een torenkraan

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

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

