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1 juni: Informatieavond Groenplan Begraafplaats
Kunt u niet aanwezig zijn tijdens
deze informatieavond, maar wilt
u wel graag uw ideeën met ons
delen? Stuur dan een e-mail naar
projecten@sliedrecht.nl. Op onze
projectpagina www.sliedrecht.nl/
uitbreiding_begraafplaats treft u
ook meer informatie.

Op woensdag 1 juni organiseert
de gemeente Sliedrecht een informatieavond voor de ontwikkeling
van het groenplan voor de begraafplaats. Tijdens deze informatieavond gaan wij in gesprek met
betrokkenen over de groeninrichting rondom de begraafplaats. Ook
bespreken we de invulling van de
speelplaats Achterom.

Werkzaamheden begraafplaats
In het afgelopen jaar zijn door
Gebr. De Koning de voorbereidende werkzaamheden rondom
de begraafplaats uitgevoerd. Op
dit moment doet de voorbelasting aan de oost- en westkant zijn
werk. We gaan er vanuit dat de
voorbelasting ongeveer negen
maanden duurt. In tussentijd
wordt er gewerkt aan de bouw
van het beheerdersonderkomen.

Denk mee!
Bent u geïnteresseerd en wilt u
meedenken of vragen stellen?
Kom dan naar deze informatieavond. Iedereen is van 18.30 tot
20.00 uur van harte welkom in
Uitvaartcentrum Drechtstreek &
Timmers in Sliedrecht. De omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd met een brief.

Op de foto is te zien hoe half
januari de damwandlijn Westzijde
(het Achterom) geplaatst werd.

Prikken in de buurt
30 mei t/m 4 juni

Week

22

30 mei afscheid wethouders
Piet Vat en Ed Goverde

Piet Vat kwam in maart 2019 het
Sliedrechtse college versterken als
wethouder van Economie, Sociaal,
Zorg en Welzijn, Financiën en
Onderwijs (beleid).

Ed Goverde werd in maart 2020
wethouder met de portefeuille
Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid,
Gemeentelijk Vastgoed, Bouw- en
Woningtoezicht, Milieu, Onderwijs
(huisvesting) en Sport, Recreatie
en Cultuur.

Op dinsdag 10 mei is het nieuwe college van B&W Sliedrecht geïnstalleerd. Met de komst van het nieuwe college nemen wij afscheid van twee
betrokken bestuurders. Piet Vat en Ed Goverde hebben zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme en passie ingezet voor Sliedrecht. Wij
willen hun afscheid dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Uitnodiging
Het college van B&W van Sliedrecht nodigt u van harte uit persoonlijk
afscheid te komen nemen van beide wethouders op maandag 30 mei
aanstaande. U bent welkom van 16.30 tot 18.00 uur in Sportcafé
Het Bankie aan Benedenveer 5 te Sliedrecht.

7 juni: Online informatieavond
'Goed Gesprek' NIX18

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

Cascade
Hoge kade 50,
Hendrik-Ido-Ambacht

Crabbehoeve
Van Karnebeekstraat 2,
Dordrecht

Woensdag t/m
donderdag

Pauluskerk
Nassauweg 1,
Dordrecht

Het Carillon
Raadhuisplein 1,
Nieuw-Lekkerland

Vrijdag t/m
zaterdag

De Parel
Talmastraat 9
Hardinxveld-Giessendam

Hart van Meerdervoort
Perkstraat 57
Zwijndrecht

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.

Iedereen heeft wat aan een Goed
Gesprek, zowel jong als oud. De
puberteit is niet de makkelijkste
tijd voor jongeren, ook niet voor
hun ouders. Jongeren zijn vooral
bezig met hun eigen grenzen te
ontdekken. Door het gesprek aan
te gaan met uw kind en regels
te stellen, kunt u voorkomen dat
uw zoon of dochter begint met
drinken en roken. Maar hoe doet
dat? Hoe om te gaan met het
regels stellen bij de aankomende
examenfeestjes en festivals deze
zomer?

Op dinsdagavond 7 juni om 20.00
uur organiseert de GGD ZHZ
een online informatieavond voor
ouders. Tijdens de online avond
leert u meer over het puberbrein,
het voeren van een Goed Gesprek
en ervaringen van andere ouders.
Kijk op www.goedgespreknix18.nl
en meldt u aan!
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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 Vogelbuurt-zuid diverse straten afgesloten van maandag
16 mei t/m vrijdag 24 juni. In
verband met vervanging riolering. Betreft de straten, westelijk
deel Kievitlaan en zuidelijk deel
Nachtegaallaan 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 1 juli. In verband met
aanleg warmtenet. Fietsers
worden omgeleid via de evenwijdig lopende Haydnsingel. De
busroute wordt omgeleid via
Intermezzo en Ouverture.
➍ Landskroonweer in twee fases
afgesloten van maandag 9 mei
t/m vrijdag 17 juni 2022. In
verband met aanleg warmtenet.
➎ Craijensteijn, werkzaamheden
t.b.v. aanleg dubbelzijdig fiets-

pad zuidzijde Craijensteijn van
maandag 18 april t/m vrijdag
1 juli 2022. Weg zelf wordt niet
afgesloten.
➏ Baanhoek 38 t/m 106 worden
de dijkriolen vervangen van
maandag 23 mei t/m vrijdag
29 juli.
➐ Thorbeckelaan t.h.v. Hoepel
en IJsbaan, werkzaamheden/
renovatie aan beide bushaltes
Stormrand maandag 30 mei
t/m vrijdag 1 juli. Bushaltes
worden tijdelijk verplaatst naar
de halte’s Nachtegaallaan.
Fietsers worden omgeleid via
de IJsbaan en IJsvogel.
Bekijk de laatste wegomleidingen en afzettingen op onze
website: www.sliedrecht.nl/
buiten_bezig
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• bomen controleren op
veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderenl en
bomen snoeien

14 juni 2022: Informatieavond voor startende
ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht

Heb je plannen om een eigen bedrijf te starten of ben je al gestart?
Dan sta je voor een leuke maar
spannende uitdaging, waarbij je
veel zaken moet voorbereiden en
regelen. Met welke regels krijg je
te maken? Welke mensen en partijen kunnen je helpen bij de start?
Welke belastingvoordelen zitten er
aan het ondernemerschap? Hoe
kom je aan financiering? Zomaar
wat vragen.
Startersavond
Herken je deze vragen? Kom dan
naar de Startersavond van het
OnderNemerSplein Rotterdam op
dinsdag 14 juni a.s. om 19.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) in Cultureel Centrum Cascade, Hoge Kade
50 in Hendrik-Ido-Ambacht. Deskundigen bieden een avond vol

10 juni: Verkeersbeurs DOOR in
het verkeer…tot je 100ste!
demonstraties of ervaar het zelf
op het fietsparcours, het blindenparcours of maak een ritje op de
scootmobiel. U kunt uw eigen fiets
of e-bike even na laten kijken.

Op vrijdag 10 juni wordt in Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht
de verkeersbeurs georganiseerd.
De deur gaat open om 12:00 uur
en tot 16:00 uur is iedereen, met
name ouderen, van harte welkom.
De beurs is gratis en aanmelden is
niet nodig.
Gezond en veilig mobiel blijven tot
je 100ste? Daar kunt u zelf iets aan
doen. Bereid u goed voor door nu
al te bekijken welke hulpmiddelen
of alternatieven er zijn en hoe
u die gebruikt. Zo kunt u langer
gebruik maken van de auto, de
(elektrische) fiets of de scootmobiel en blijft u deelnemen aan de
maatschappij. Er zijn workshops,

De DOOR in het verkeer beurs
wordt mede mogelijk gemaakt
door het RPV Drechtsteden,
het RPV Alblasserwaard en het
Regionaal Ondersteuningsbureau
Verkeersveiligheid Zuid-Holland
(ROV Zuid-Holland). Dit is een
samenwerkingsverband van de
Provincie Zuid-Holland en de
MRDH. De ambitie is te komen tot
nul verkeersslachtoffers. Maak een
punt van nul! Elk slachtoffer is er
een teveel.
DOORlopen, DOORtrappen en
DOORrijden in het verkeer kan
tot je 100ste!
Kom op vrijdag 10 juni naar de
DOOR in het verkeer beurs in
Sliedrecht. Deze verkeersbeurs
is dé plek voor de 55-plusser die
veilig en gezond mobiel wil blijven.
Of het nou gaat om (elektrisch)
fietsen, autorijden, campers, scootmobiel alles komt aan bod. Tot uw
100ste fit deelnemen aan het verkeer? Kom naar de beurs en beleef
het zelf. Kijk voor meer informatie
op www.doorinhetverkeerbeurs.nl.

Programma
19.00 uur
Inloop deelnemers Informatiemarkt
met de partners van het OnderNemerSplein Rotterdam (loopt
gedurende de hele avond door).

informatie, inspiratie en netwerken
voor (aspirant-) ondernemers.
Tijdens deze avond is er ook een
informatiemarkt met de partners
van het OnderNemerSplein
Rotterdam, zoals de samenwerkende gemeenten in de Drechtsteden,
Belastingdienst, UWV, Regionaal
Bureau Zelfstandigen, Stichting
Ondernemersklankbord, Qredits,
Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en KVK. Zij staan voor
je klaar om je vragen te beantwoorden en informatie te geven.
Kortom: een inspirerende avond
met veel waardevolle informatie
en nuttige tips. Deelname is gratis,
maar je moet je wel aanmelden in
verband met een beperkt aantal
plaatsen. Meld je direct gratis aan.

19.30 uur
Opening
19.35 uur
Toelichting op programma door
Astrid Ponsioen-Pirets, KVK
19.40 uur
Starten van een eigen bedrijf, de
belangrijkste stappen door Astrid
Ponsioen- Pirets, KVK
20.10 uur
In gesprek met partners
OnderNemerSplein Rotterdam
20.40 uur
Afsluiting door Astrid
Ponsioen-Pirets, KVK
20.45 uur
Informatiemarkt De samenwerkende gemeenten in de
Drechtsteden, de Belastingdienst,
UWV, Regionaal Bureau Zelfstandigen, Ondernemersklankbord,
Qredits, Benelux Bureau voor de
Intellectuele Eigendom en KVK
staan met stands op de
informatiemarkt om je verder te
helpen met je vragen.
21.30 uur
Einde

Vastgestelde verordeningen
Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad de volgende verordeningen vastgesteld:
• Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht, 1e wijziging
• Verordening doelgroepen woningbouw Sliedrecht 2022
• Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Sliedrecht 2022
Op www.officiëlebekendmakingen.nl wordt de volledige tekst van deze verordeningen bekendgemaakt.

Zwemmen in de haven?
Levensgevaarlijk!

halte is verboden. De Waterbus
kan zelfs iemand overvaren.

Nu het mooi en warm weer wordt
zoeken veel mensen verkoeling en
ontspanning in de grote rivieren
en kanalen. Dit kan gevaarlijk zijn.
Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en
havens, zijn er jaarlijks slachtoffers
te betreuren.
Rijkswaterstaat en de gemeente
wijst iedereen op de risico’s.
Zwemmen is op veel plaatsen niet
alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Hetzelfde geldt voor springen
van bruggen. Ook in de buurt van
een Waterbussteiger of Waterbus-

Boete van € 150:
• in de vaarweg van rivieren
• in kanalen
• in de buurt van wachtplaatsen
of afmeerplekken voor schepen
• in de buurt van een brug, sluis,
stuw of ballenlijn
• in de routes van veerponten
• in en rond havens
• in snelvaargebieden
• op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied
Toch veilig zwemmen in natuurwater?
Dat kan. Bezoek daarvoor www.
zwemwater.nl, een gezamenlijke
site van waterschappen, provincies
en Rijkswaterstaat. Of download
de gratis Zwemwater-app voor
Apple of voor Android. Hierdoor
ben je er zeker van dat je bij een
officiële zwemlocatie veilig kunt
zwemmen in natuurwater.

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

2022

2022

2022

2022

Afgelopen woensdag 18 mei stond de Zorg- en Techniekroute voor
2022 op de agenda. Kinderen, deelnemende organisaties en bedrijven
en het kersverse college vonden het weer een groot succes.
Tijdens de Zorg- en Techniekroute bezochten de groepen 7 en 8 van Sliedrechtse
basisscholen diverse lokale technische - en zorggerelateerde bedrijven en instellingen.
Zowel burgemeester Jan de Vries alsook wethouders Cees Paas en Roelant
Bijderwieden liepen mee met een groepje kinderen en leerden zelf ook nog
wat van alle mooie banen die binnen Sliedrecht te vinden zijn. Zowel leerlingen
als bedrijven en basisscholen zijn enthousiast over de routes. De Zorg- en
Techniekroute is in het kader van beroepsoriëntatie.
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2022
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2022
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2022

2022

2022

2022

2022

Bibliotheek AanZet, De Lelie Zorggroep,
De Gebitskliniek, Jados, Rivas, Samenw.
Apotheken Sliedrecht, Seniorenhuys de
Schalm, Sjeun Optiek By Floris, Sociaal
Team Sliedrecht / Welzijnswerk, SOJS,
United by Music, Zeno Zorg.

2022

2022

Bakker Sliedrecht, Bouwbedrijf Visser, Bouwonderneming
Stout BV, Cérelia, DD Reklame, Den Breejen BV, DHM,
Dieseko Group, EMC Verhoef, IHC Digital Business
Systems, IQIP, IV Infra, Loodgietersbedrijf Simon, MECS,
Nidec, Podt Alpain/Plastirol, Verheij Integrale Groenzorg,
Vink Diesel, Vlot Logistics.

Wilt u als bedrijf of organisatie volgend jaar deelnemen?
Neem dan contact op met accountmanager Esther Smit. Dit kan via haar e-mailadres e.smit@sliedrecht.nl of
telefonisch op telefoonnummer 06 - 12 39 15 68. Zij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag (tot 15.30 uur) en
woensdag tot (18.00 uur).

2022

2022
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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:
Bernadina, IFS

30-06-1974

20-04-2022

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.

Verkeersbesluit

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.

Het college van burgemeester en wethouders van
Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit
is genomen ten behoeve van:
• Het aanwijzen van twee haaks parkeerplaatsen voor
het opladen van elektrische voertuigen in De Horst ter
hoogte van huisnummer 19, 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".
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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

19 mei 2022

Sportlaan 1 (parkeerterrein)

Oktoberfest

21 t/m 23 oktober 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

18 mei 2022

Lijsterweg 2

Het organiseren van een carwash ten behoeve van een inzamelingsactie
voor de jongerenreis 2022

25 juni 2022

23 mei 2022

Dr. Langeveldplein

Nationale buitenspeeldag

8 juni 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

13 mei 2022

T-kruising Rembrandtlaan /
Merelstraat

Het kappen van twee bomen
Reden: één dode boom, één ernstig beschadigd

Kappen

13 mei 2022

Bonkelaarplein 25

Het aanpassen van het kantoor en het aanbrengen van reclame-uitingen

Bouwen

13 mei 2022

Marisstraat 8

Het renoveren van de gevel en herindelen van het bedrijfsgebouw

Bouwen

16 mei 2022

Kerkbuurt 128

Het verbouwen van het pand

Bouwen

16 mei 2022

Baanhoek West

Het realiseren van een bedrijfsruimte met kantoor

Bouwen, Uitrit aanleggen/hebben of veranderen

22 mei 2022

Burg. Winklerplein/
Simon Stevinstraat

Het houden van een tijdelijke kermis

Strijdig gebruik bestemmingsplan

23 mei 2022

Langs de Parallelweg

Het plaatsen van vlaggenmasten

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

20 mei 2022

De Horst 10

Het vergroten van de woning

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

