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Bouw beheerdersonderkomen begraafplaats op schema
In mei jl. is aannemer Lagendijk
& Stout B.V. in opdracht van de
gemeente Sliedrecht gestart
met de bouw van het nieuwe
beheerdersonderkomen
van de begraafplaats. De
bouwwerkzaamheden liggen op
schema en na de zomer zal het
hoogste punt worden bereikt.
Tijdens de zomervakantie ligt de
bouw een aantal weken stil.
Uitbreiding begraafplaats
De bouw van het nieuwe
beheerdersonderkomen valt
onder de huidige uitbreiding
van de begraafplaats. De
begraafplaats wordt uitgebreid
op zes verschillende locaties.
Gelijktijdig komt er een nieuw
beheerdersonderkomen en een
gedeelte van het voorplein krijgt
een aantal aanpassingen. In de
afgelopen twee jaar zijn door Gebr.
De Koning de voorbereidende

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184

werkzaamheden rondom de
begraafplaats uitgevoerd. Deze
werkzaamheden liggen negen
maanden stil om het zand in
te laten klinken. Tijdens deze
zettingsperiode wordt het nieuwe
beheerdersonderkomen gebouwd,
maar ook het groenplan verder
uitgewerkt.
Groenplan begraafplaats
Op 1 juli jl. heeft er een
informatieavond over het
groenplan plaatsgevonden.
Omwonenden hebben belangrijke
aandachtspunten ingebracht die
nu meegenomen worden in het
ontwerp. Na de zomer koppelen
we terug aan de omwonenden
en ronden we de ontwerpfase
af. Zoals de planning nu laat
zien zal in februari/maart 2023
het groen op de begraafplaats
wordt ingepland. Dit is mede
afhankelijk van de zetting van de

voorbelasting. De herinrichting van
het Achterom tot fietsstraat én de
groeninplant die daar plaatsvindt
staat nu gepland voor het eind
van dit jaar. De groeninplant in het
Achterom gebruiken we ook voor
het camouﬂeren van de damwand
en de aanblik op de begraafplaats.
Blijf op de hoogte via de
BouwApp
Voor actuele informatie over de
projecten adviseren wij u gebruik
te maken van de BouwApp. Met de
BouwApp kunt u de voortgang van
de projecten op de voet volgen. Ook
kunt u via de app vragen stellen.
• Download en open de
BouwApp op uw mobiele
telefoon. Of kijk op
www.debouw.app/home/projects
• Zoek dan op het project
‘Uitbreiding algemene begraafplaats Sliedrecht’ en 'Beheerdersonderkomen Sliedrecht'

Proef groene sedumdaken
R-netbushokjes Zuid-Holland

Week

Prikken in de buurt 31+32
1 augustus t/m 13 augustus
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 t/m
dinsdag

Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19,
Dordrecht

Landvast
Haven 4,
Alblasserdam

Woensdag t/m
donderdag

Lindenhoeve
Steenenstraat 24,
Oud-Beijerland

De Parel
Talmastraat 9,
Hardinxveld-Giessendam

Vrijdag t/m
zaterdag

De Heul
Nieuwe Hoven 141,
Gorinchem

De Beemd
Beemdweg West 9,
Oud Alblas/Molenlanden

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00 uur

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.

De provincie Zuid- Holland Zuid is
vorige week in de gemeente
Sliedrecht gestart met een proef
van groene sedumdaken op de
R-net bushokjes. In Sliedrecht is
de halte Willem Dreespark van
een groen dak voorzien, de halte
Grienden volgt in september. De
proef draait ook in de gemeenten
Molenlanden en Papendrecht.

Groene sedumdaken
Deze groene daken worden ook
wel sedumdaken genoemd. Dit
komt omdat het dak gevuld wordt
met sedumplanten. Dit zijn vetplanten, die goed tegen wisselende
weersomstandigheden kunnen en
weinig onderhoud nodig hebben.
Ook zijn ze licht van gewicht, wat
ideaal is voor een dak.

Doel proefperiode
Het komend half jaar onderzoekt
de provincie Zuid- Holland Zuid
hoe de planten groeien, hoe het
onderhoud gaat en wat de reacties
van de omgeving zijn. Op basis
hiervan wordt bepaald of een
groen sedumdak een standaard
mogelijkheid wordt bij het bouwen
van nieuwe R-netbushokjes.
Meer informatie over de proef
leest u op www.zuid-holland.nl.

Een groen dak heeft veel voordelen. Het vangt water op, biedt
voedsel voor insecten zoals bijen
en vlinders, en werkt verkoelend in
de zomer. Met meer groen op het
dak dragen we bij aan een gezonde en prettige leefomgeving.
Ook starten met een groen
sedumdak? Kijk eens op
www.operatiesteenbreek.nl voor
tips en ideeën.

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

Wegomleidingen
➊ Wekelijkse afsluiting Burg.
Winklerplein vanaf woensdag
6 mei 2020
Voor de weekmarkt is er iedere
week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg.
❷ Craijensteijn, in drie fases
afgesloten voor doorgaand autoverkeer van maandag 4 juli
t/m vrijdag 19 augustus 2022.
In verband met herinrichting en
asfalteringswerkzaamheden.
Fase 3 afgesloten van maandag 1 t/m vrijdag 19 augustus:

Vanaf inrit Merwebolder tot parkeerterrein scholen Deltalaan,
doorgaand auto verkeer wordt
omgeleid via de Parallelweg en
Stationsweg.
➌ Thorbeckelaan tussen de
rotonde Simon Stevinstraat/
Savorin Lohmanlaan en de
inrit parkeerterrein Medisch
Centrum Thorbecke geheel
afgesloten voor al het verkeer
op dinsdag 23 augustus 2022
van 07.00 uur tot 22.00 uur. In
verband met het vervangen van
de toplaag asfalt, het verzoek
om de auto deze dag elders te

parkeren i.m.v. mogelijke vervuiling of schades.
❹ Thorbeckelaan tussen de
inrit parkeerterrein Medisch
Centrum Thorbecke en het
LARGAS-kruispunt(Nachtegaallaan/Vogelenzang) geheel
afgesloten voor al het verkeer
op woensdag 24 augustus
2022 van 07.00 uur tot 22.00
uur. In verband met het vervangen van de toplaag asfalt, het
verzoek om de auto deze dag
elders te parkeren i.m.v. mogelijke vervuiling of schades.
➎ Fietspad tussen de Groenenweer 16 en de VRI Deltalaan
volledig afgesloten van maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus. In verband met aanleg
warmtenet.
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen en bomen
snoeien
• onkruidbestrijding

6 augustus: Repair Café Sliedrecht

Heeft u kapotte spullen zoals
kleding, meubels, elektrische

als het kan, laten repareren? Kom
dan a.s. zaterdag 6 augustus naar
het Repair Café in de Bibliotheek
AanZet. Van 10.00 – 13.00 uur bent
u van harte welkom.
Repair Café Sliedrecht
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om
(samen) repareren. Op de locatie
waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Ook zijn er
deskundige vrijwilligers aanwezig,
met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.
Heeft u niets om te laten repareren? Het Repair Café is ook een
gezellige en ruim opgezette plek
om andere dorpsgenoten te ontmoeten. Voel u welkom om langs
te komen voor een gratis kop koffie of thee. Dan kunt u aansluitend
ook nog even rondneuzen in de
bibliotheek voor een goed boek.
Alles over het Repair Café kunt u
vinden op: www.repaircafe.nl.

apparaten, fietsen, speelgoed etc.?
En wilt u deze na laten kijken en,

Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met Het
Bonkelaarhuis, tel. 0184-420539 of
stuur een e-mail naar
info@bonkelaarhuis.nl.

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@bonkelaarhuis.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus KNOTS week

Vlaggenparade in het teken van
het zomerevenement KNOTS
Vlaggenparade voor KNOTS
week
Iedere maand kunt u bij de entrees
van en naar Sliedrecht onze vlaggenparade bewonderen. Vorig jaar
kon de KNOTS week niet plaatsvinden door corona. Dit jaar weer wel
en daarom hijsen we de vlaggen
voor dit mooie evenement. Met
de KNOTS week kunnen kinderen
deelnemen aan leuke activiteiten
zoals hutten bouwen en knutselen.
De KNOTS week vindt weer plaats
op het ijsbaanterrein aan de
Lijsterweg. Meer informatie over de
KNOTS week leest u op de social
media kanalen van SOJS.

Van maandag 15 t/m vrijdag
19 augustus wordt weer het jaarlijks
zomerevenement KNOTS georganiseerd door SOJS (Stichting Open
Jeugdwerk Sliedrecht). Afgelopen
vrijdag werden de vlaggen voor de
KNOTS week door wethouder Cees
Paas en Marloes Vriens (SOJS)
opgehangen.

Vrijwilligers gezocht voor KNOTSweek
Dankzij de hulp van een groot
aantal vrijwilligers kan de KNOTS
week ieder jaar plaatsvinden. Ook
nu is de organisatie op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers! Ben jij
13 jaar of ouder? En wil jij graag
helpen? Stuur dan een e-mail naar
jordi@sojs.nl (huttenbouw) of
sanne@sojs.nl (crea activiteiten).

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:
Gavrylova, M

30-09-2014

29-06-2022

Lapchynska, D

14-03-1998

29-06-2022

Stepanova, N

07-06-1973

29-06-2022

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, pensioenfondsen 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.

Informatie voor inwoners donderdag 4 augustus 2022

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

11 juli 2022

Joh. Kraaijeveldstraat ter hoogte
van nr. 45

Buurtbarbecue

20 augustus 2022

18 juli 2022

Oranjestraat 7 (De Rank)

Fair light to shine

20 augustus 2022

29 juli 2022

Diverse locaties

Collecte: Brandwondenstichting

9 t/m 15 oktober 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

26 juli 2022

Rubensstraat 9

Het kappen van een boom op het achtererf

Kappen

28 juli 2022

Thorbeckelaan 120

Het plaatsen van twee medicijn-gevelautomaten bij de Thorbecke apotheek

Bouwen

28 juli 2022

PC Hooftlaan

Het kappen van een boom(westzijde sporthal De Stoep)

Kappen

28 juli 2022

Baanhoek 383

Plaatsen dakkapel voorzijde woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

29 juli 2022

Hoepel 45

Het ombouwen van een praktijkruimte naar woning

Handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening

29 juli 2022

Poelenstoep 17

Het uitbreiden van de woning aan de voorzijde

Bouwen/Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

29 juli 2022

Rivierdijk 100

Het vergroten van de woning (doortrekken kap)

Bouwen/Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

29 juli 2022

Baanhoek 73

Het inpandig wijzigen van het pand

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:
- Nachtegaallaan 16 – realiseren gevelopbouw achterzijde woning
- Parallelweg tussen de A15 en de Stationsweg – plaatsen van vlaggenmasten tbv de meubelboulevard

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

