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Corona herdenking Sliedrecht
Als gevolg van de Corona
besmettingen hebben we de
afgelopen jaren afstand moeten
houden en afscheid moeten
nemen. Ons leven is tijdens de
pandemie stil komen te staan. En
nog steeds zien we dagelijks de
gevolgen van de pandemie. Heel
praktisch of je iemand een hand
geeft of niet. Hoe voel je je in
een grote groep? We zijn ons nog
meer dan ooit bewust geworden
van onze persoonlijke ruimte en
vrijheden. Ook zijn er velen van
ons die in de eenzame periodes
van de lockdowns verdrietig zijn
geworden, zich eenzaam voelden."

Vorige week woensdag 6 juli
is in het Willem Dreespark
een herdenkingsboom en
herdenkingsbord onthuld.
Burgemeester Jan de Vries
en initiatiefnemer voor deze
herdenking, Jan Willem Reimelink,
stonden - samen met 30
aanwezigen - stil bij de mensen

die door Corona zijn overleden.
Tussen de toespraken door
verzorgde Rianne Stouten en haar
dochters tweemaal een muzikale
bijdrage.
Burgemeester Jan de Vries;
"Want dat we hier weer bij elkaar
kunnen zijn is een groot voorrecht.

De gemeente is dankbaar dat de
heer Reimelink contact zocht om
samen een moment te organiseren
om stil te staan bij wat ons
overkomen is. Om samen een
plek te maken waar wij kunnen
herdenken en gedenken.
Lees op onze website de complete
toespraak van burgemeester
Jan de Vries: www.sliedrecht.nl

Prikken in de buurt
11 juli t/m 30 juli

Week

28 t/m 30

Gemeente schenkt boek
De Bonkelaar aan
Albert Schweitzerziekenhuis

Namens de Rotary Club Sliedrecht
mag de gemeente 15 boeken over
de geschiedenis van de Bonkelaar
schenken aan de diverse, breed
toegankelijke organisaties en
instellingen die direct of indirect
maatschappelijk belang hebben
voor de Sliedrechtse gemeenschap
en in de Alblasserwaard. Vorige
week donderdag 7 juli schonk burgemeester Jan de Vries het boek
over de Bonkelaar aan een lid van
de Raad van Bestuur van het Albert
Schweitzerziekenhuis.

is beseffen veel mensen dat een
deel van hun jeugd en verdere
leven verweven is met het gemeenschapscentrum de Bonkelaar. Het
boek is verschenen in december
2021 het boek telt 278 pagina's
en heeft een gewicht 2 kilogram,
met recht een koffietafelboek.
Het unieke boek zal voortaan op
de verschillende leestafels van
de polikliniek te vinden zijn. Het
boek is tot stand gekomen door de
ondersteuning van verschillende
Sliedrechtse ondernemers.

Het boek over de Bonkelaar
De Bonkelaar is voor veel Sliedrechters een belangrijk element
van hun jeugd geweest. Door het
unieke boek dat nu verschenen

Wilt u ook graag in het bezit komen
van het boek De Bonkelaar. Het
unieke boek is o.a. verkrijgbaar via
de website www.wekabo.com.

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

Lindenhoeve
Steenenstraat 24,
Oud-Beijerland

Lockhorst
Sportlaan 1,
Sliedrecht

Woensdag t/m
donderdag

Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19,
Dordrecht

Princes Margrietschool
Bosboom-Toussaintstraat 62,
Dordrecht

Van een tekenbeet kunt u ziek
worden. Controleer daarom
na bezoek aan het groen.

Vrijdag t/m
zaterdag

De Heul
Nieuwe Hoven 141,
Gorinchem

Elthetokerk
Blokweerweg 22,
Alblasserdam

Verwijder de teek direct met een
puntig pincet of tekenverwijderaar.

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.

Heeft u een teek?
Haal hem zo snel mogelijk weg!

verwijder zo
snel mogelijk

smeer niets op
noteer wanneer u
de teek voor waar op het lichaam
het verwijderen
gebeten bent

Let nog 3 maanden lang op klachten. Neem contact op met
de huisarts als deze klachten verschijnen.

Een huidverkleuring die groter wordt

Koorts

Spierpijn

Gewrichtspijn

Zenuwklachten

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 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.
➌ 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 29 juli. In verband met
aanleg warmtenet. Fietsers
worden omgeleid via de evenwijdig lopende Haydnsingel. De
busroute wordt omgeleid via
Intermezzo en Ouverture.
❹ 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 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.
Fase 2 afgesloten van maandag 18 juli t/m maandag
1 augustus: Inrit Dorlands-

weer tot inrit Merwebolder,
doorgaand auto verkeer wordt
omgeleid via de Parallelweg en
Stationsweg.
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.
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.
➏ Baanhoek 38 t/m 106 worden
de dijkriolen vervangen van
maandag 23 mei t/m vrijdag
29 juli.
❼ P.A. de Genestetstraat en
Willem Kloosweg t/m vrijdag
29 juli. Werkzaamheden i.v.m.
vervangen gas- en waterleiding

Nieuwsbrief Wmo Uitgelicht en
Wmo-krant Sociale Dienst
Drechtsteden

De sociale dienst brengt een
paar keer per jaar een digitale
nieuwsbrief uit voor organisaties
en Wmo-klanten. In de digitale
nieuwsbrief Wmo Uitgelicht krijgt u
landelijk, regionaal en gemeentelijk
nieuws over de Wmo.
Een nieuwe editie van Wmo
Uitgelicht
In de editie van juli is er veel aandacht voor de Wijk- en Drechthop-

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen en bomen
snoeien
• onkruidbestrijding

per, de Wmo Adviesraad en lokale
initiatieven in de gemeente.
De complete nieuwsbrief kunt u
lezen via de website
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
wmo/archief-wmo-uitgelicht. Hier
vindt u ook de vorige edities van de
Wmo Uitgelicht.
Wilt u op de hoogte blijven van
de Wmo-ontwikkelingen in de
Drechtsteden? Schrijf u dan in
voor de nieuwsbrief! Dit kan via
de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden: www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo-uitgelicht-enwmo-krant.

Zwemmen
in havens?

Levensgevaarlijk!

De zon schijnt, tijd om de oranje Donkey deelﬁets
te pakken
Hoe kunt u een Donkey Republic
deelﬁets lenen?
Het werkt heel eenvoudig. Reserveer een fiets via de Qmove
reisapp (Google Play Store of App
Store Store), ontgrendel hem met je
telefoon en fiets zo lang jij hem nodig hebt. Klaar met fietsen? Breng
de fiets naar een locatie in de buurt
en stop de huur.

Op allerlei plekken in Sliedrecht
staan de oranje deelfietsen van
Donkey Republic. Een deelfiets
is handig voor bijvoorbeeld het
eerste of laatste stukje van uw reis
met bijvoorbeeld het openbaar

vervoer. Of u gebruikt ze om erop
uit te gaan in de regio. U vindt de
fietsen namelijk ook in Dordrecht,
Papendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Wilt u de ﬁets eens uitproberen?
Fiets de eerste 30 minuten gratis!
Om het voor iedereen nog aantrekkelijker te maken de Donkey
Republic deelfiets uit te proberen,
fiets je nu een maand lang de
eerste 30 minuten gratis op een
Donkey fiets. Gebruik hiervoor bij
betaling de code ‘GREENRIDEDOT’.
Meer informatie of benieuwd naar
de lopende acties? Kijk op
https://qbuzz.nl/dmg/donkey

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is
genomen ten behoeve van:
• Twee parkeerplaatsen tegenover Hugo de Grootstraat 4 aan te wijzen als parkeerplaatsen ten behoeve van
het laden van elektrische voertuigen middels het plaatsen van bord E4 (parkeerplaats) van het RVV 1990 met
onderbord “uitsluitend opladen elektrische voertuigen”.

Je verliest het
van de sterke
stroming

Voorwerpen onder
water kunnen lelijke
snijwonden
veroorzaken

Veilig zwemmen in natuurwater?
Kijk op www.zwemwater.nl

Je riskeert
een boete
van 150
euro!

Vakantielezen Lekker Lezen
in de Zomer

Deze zomer is de Bibliotheek
de reisleider voor uw gezin. Met
Vakantielezen beleef en ontdekt u
samen met uw hele gezin diverse
avonturen. Vakantielezen is voor
kinderen (en ouders) en vindt plaats
in Sliedrecht, maar ook bij andere
deelnemende bibliotheken. Het
online leesprogramma staat open
tot en met zondag 4 september.

De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van deze
besluiten in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Sliedrecht.

Je kan tegen een
onverwacht
aankomend schip
terechtkomen

Vakantielezen
Vakantielezen is hét leesprogramma voor de zomervakantie. Dit jaar
hebben 6 kinderboekenschrijvers

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184

meegewerkt aan Vakantielezen.
Deze verhalen kan je exclusief lezen via Vakantielezen. Na de zomer
komen de verhalen beschikbaar als
e-book in de Online Bibliotheek.
Maak een levend bordspel op de
Sprookjeseilanden, ren je rot in
Sportmanië of lees het verhaal
Monsterkrant van Paul van Loon.
Zowel online als in de bieb kan u
heel de zomer blijven lezen. Ga
voor meer informatie naar
www.vakantie-lezen.nl
Hoe werkt Vakantielezen?
• Meld u gezin aan op
www.vakantie-lezen.nl
• Doe samen de opdrachten op
de website
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

30 juni 2022

Benedenveer

Tentenkamp

26 t/m 27 augustus 2022

4 juli 2022

Willem Dreespark

Corona herdenking

6 juli 2022

6 juli 2022

Diverse locaties

Collecte: Stichting Woord en Daad

15 t/m 20 mei 2023

7 juli 2022

Sportlaan

Circus

5 t/m 11 september 2022

11 juli 2022

Burg.Drijberplein

Drijberplein feest

2 september 2022

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

5 juli 2022

Willem Dreespark

Corona herdenking

6 juli 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 juli 2022

Deltalaan

Het kappen van een boom

Kappen

5 juli 2022

Poelenstoep 17

Het uitbreiden van de woning

Bouwen

5 juli 2022

Baanhoek 73

Het uitbreiden van de woning

Bouwen

7 juli 2022

Joost van den Vondelstraat 7

Het kappen van een boom in de voortuin

Kappen

8 juli 2022

P.A. de Genestetstraat 136

Het plaatsen van een overkapping in de achtertuin

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 juli 2022

Kerkbuurt 107

Het realiseren van een dakkapel en een dakterras aan de achterzijde van Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan
het pand

8 juli 2022

Kerkbuurt 128

Het verbouwen van het bestaande pand naar kantoren en woningen

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

8 juli 2022

Adama van Scheltemastraat 4

Het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel

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
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