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Nieuwe lijst bijzonder waardevolle bomen
Vorige week heeft het college een nieuwe lijst
met bijzonder waardevolle bomen voor de
gemeente vastgesteld. Bijzonder waardevolle
bomen zijn bomen met een zo grote waarde
voor het dorp, dat de gemeente ze extra wil
beschermen. Die bescherming bestaat uit
extra zorg voor de boom en een strengere
beoordeling als een kapvergunning wordt
aangevraagd.
Vernieuwde lijst
De lijst met bijzonder waardevolle bomen is
geactualiseerd. De reden is dat een aantal
bomen van de lijst zijn gekapt en andere bomen
zijn zo in waarde toegenomen, dat ze nu ook op
de lijst kunnen. De lijst was van 2014, dus een
update in 2022 is zeker op zijn plaats.
De nieuwe lijst is tot stand gekomen in nauwe
samenwerking tussen de gemeente en Stichting
Sliedrecht Groen. In twee fietsronden hebben
de gemeente en de stichting samen een groot
aantal bomen 'gekandideerd'. De gemeente
heeft de lijst daarna verder beoordeeld en
uitgewerkt en in overleg met de stichting aan
B&W voorgelegd.
De nieuwe lijst is aanzienlijk langer dan de
oude, vooral doordat de platanen aan de
Adriaan Volkersingel aan de lijst toegevoegd
zijn. U kunt de lijst en een bijbehorende kaart
vinden op onze website: www.sliedrecht.nl/
groenbeleid_en_structuur

Prikken in de buurt
11 juli t/m 30 juli

Week

28 t/m 30

Van Beest Groep ontvangt
predicaat Koninklijk

De Van Beest Groep, toonaangevende fabrikant van hoogwaardige ketting- en staaldraadaccessoires, is Koninklijk!
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
overhandigde Commissaris van
de Koning Jaap Smit op 1 juli het
predicaat Koninklijk aan CEO
Hendrik Kok. Burgermeester Jan
de Vries: "Van de smederij van
Dirk van Beest aan de Molendijk

tot aan de Koninklijke Van Beest
Groep aan de Industrieweg in
Sliedrecht. Nog steeds is
Sliedrecht de bakermat van deze
groep. Daarom sta ik hier vandaag als een trotse burgemeester
en overbuurman. "

50 dingen die je gedaan moet
hebben vóór je 12 bent in de
natuur in Sliedrecht

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

Vrijdag t/m
zaterdag

De Heul
Nieuwe Hoven 141,
Gorinchem

Elthetokerk
Blokweerweg 22,
Alblasserdam

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.

Vorige week donderdag, 30 juni,
overhandigde burgemeester Jan
de Vries het speciale boekje '50
dingen die je gedaan moet hebben
vóór je 12 bent in de natuur in
Sliedrecht' aan groep 4 van de cbs
Oranje Nassauschool bij NMEcentrum De Hooizolder.
Buiten spelen is vaak niet meer zo
vanzelfsprekend in deze tijd, alles
“moet” veilig en zonder risico’s.
Veel kinderen zitten meer tijd
achter een beeldscherm dan dat
ze buiten spelen. Zelfs fietsen naar
school is niet meer zo vanzelfsprekend. Buiten spelen is goed voor
je gezondheid, je motoriek, sociale
vaardigheden, risico’s inschatten.
NME-centrum De Hooizolder heeft

daarom het boekje '50 dingen die
je gedaan moet hebben vóór je
12 bent in de natuur in Sliedrecht'
ontwikkeld. Met het boekje hoopt
NME-centrum De Hooizolder en
de gemeente dat kinderen meer
buiten gaan spelen.
50 dingen die je gedaan moet
hebben vóór je 12 bent in de
natuur in Sliedrecht
In het boekje staan leuke
opdrachten voor kinderen die ze
voor hun 12 jaar beslist gedaan
moeten hebben. Voorlopig
ontvangen alleen de kinderen
die les bij NME-Centrum De
Hooizolder volgen het boekje.
Het boekje is voorlopig niet los
verkrijgbaar.

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.
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 29 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.
In verband met aanleg warmtenet.
➎ Craijensteijn, in drie fases
afgesloten voor doorgaand
autoverkeer van maandag
4 juli t/m vrijdag 19 augustus.
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 Dorlandsweer
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.
➏ 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.
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

Een veilig thuis

Wanneer u zich zorgen maakt om
een kind, volwassene of ouder is
dat niet fijn. Helemaal niet als die
zorgen gaan over huiselijk geweld,
(kinder)mishandeling of grensoverschrijdend gedrag. Juist dan kunt u
iets doen, ook als u twijfelt.
Bij wie kan u terecht?
Heeft u behoefte aan een luisterend oor of zoekt u hulp? Wie in
uw directe omgeving kunt u in
vertrouwen kunnen nemen om uw
verhaal te vertellen? Weet u niet
wie u in vertrouwen kunt nemen of
heeft u specifieke hulp nodig? Bel
dan met Het Bonkelaarhuis. Deze

professionals kunnen met u in gesprek gaan. Samen onderzoeken
zij met u wat u nodig heeft.
Hoe kunt u contact opnemen?
U kunt Het Bonkelaarhuis altijd
bellen tussen 08.30 en 17.00 uur
op maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 0184 420 539. Onze
collega's van het Startpunt luisteren naar uw vraag en kijken wie er
het beste bij u past om samen in
gesprek te gaan.
Meer informatie? Ga dan naar de
website van Het Bonkelaarhuis:
www.bonkelaarhuis.nl. Kies dan
voor de tegel Een veilig thuis.

Daverend oogstfeest NME-centrum
"De Hooizolder"

Tot 31 oktober 2022 aanvragen eenmalige
energietoeslag

Vanaf dinsdag 19 april 2022 is het
voor inwoners van de Drechtsteden mogelijk om de eenmalige
energietoeslag aan te vragen.
Aanvragen kan tot en met 31
oktober 2022. De eenmalige energietoeslag wordt uitgekeerd aan
inwoners van de Drechtsteden,
waarvan het inkomen minder is
dan 130% van het wettelijk sociaal
minimum (WSM).
De eenmalige energietoeslag voor
huishoudens in de Drechtsteden
wordt verstrekt door de stijging
van de energieprijzen. Hierdoor
dreigen verschillende huishoudens
in de Drechtsteden in financiële
problemen te komen. Het Rijk
maakt daarom geld vrij om de
energiebelasting te verlagen. Daar
bovenop komt een eenmalige
vergoeding, de zogenaamde
energietoeslag, voor huishoudens

sturen. Let erop dat u de aanvraag
volledig ingevuld, met daarbij de
juiste documenten. De Sociale
Dienst Drechtsteden streeft ernaar
zo snel als mogelijk reactie te
geven of uw (complete) aanvraag
is goedgekeurd.
Let op: Inwoners van de Drechtsteden die recht hebben op de automatische uitkering (ambtshalve
uitkering) kunnen geen aanvraag
indienen. Is dat bij u het geval?
Dan krijgt u een melding bij het
invullen van de aanvraag en is het
invullen niet mogelijk.
met een inkomen op of net boven
het sociaal minimumniveau.
De regeling wordt namens de
gemeenten in de Drechtsteden
uitgevoerd door de Sociale Dienst
Drechtsteden.
In sommige gevallen moeten
inwoners erg lang wachten op
de uitkering van de eenmalige
energietoeslag. Dat vinden we
natuurlijk heel vervelend! Meer
informatie hierover leest u op
www.socialedienstdrechtsteden.
nl/nieuws/extra-informatie-aanvragen-eenmalige-energietoeslag
Aanvraag indienen online of
schriftelijk
Om in aanmerking te komen voor
de eenmalige energietoeslag
kunt u via de website van Sociale
Dienst Drechtsteden digitaal een
aanvraagformulier invullen en ver-

Het is eventueel ook mogelijk
om een aanvraag schriftelijk in te
leveren. Hiervoor kunt u contact
opnemen met een van de zeven
gemeenten in de Drechtsteden of
met de Sociale Dienst
Drechtsteden.
Kent u iemand die gebruik wil
maken van de eenmalige energietoeslag? En het Nederlands niet
beheerst? Verwijs deze persoon
door naar de website van de
Sociale Dienst Drechtsteden.
Daar staat alle informatie in 6 talen:
Arabisch, Engels, Farsi, Pools,
Spaans en Tigrinya. Kijk op
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Afgelopen vrijdag 1 juli werd het
werk in de moestuin in NME-centrum “De Hooizolder” afgesloten
met het oogstfeest. Eindelijk mochten de leerlingen hun aardappelen
oogsten! Ook de medewerksters
van de moestuin werden in het
zonnetje gezet.
Educatieve Tuin NME-centrum
"De Hooizolder”
Het moestuinieren is speciaal
ontwikkeld voor groep 5 van de
basisscholen in Sliedrecht.
Dit seizoen kwamen 2 groepen
5 van de Prins Willem Alexanderschool (Waalslaan) vanaf half maart
6x op vrijdagmorgen in hun eigen
moestuintje, zaaien, wieden en
oogsten in de Educatieve Tuin in
NME-centrum "De Hooizolder”.

Iedere leerling heeft daar een
eigen stukje grond onderhouden.
Zelfs buiten de lessen om waren
de leerlingen vrij om te komen
wieden en indien nodig hun plantjes water te geven.
Iedere week vertelde NME-medewerkster “juf Marianne” steeds
wat er gedaan moest worden
in de moestuin. Daarnaast had
iedere les nog een speciaal thema
zoals een puzzel “Wat eten we
van de plant”, een insectenhotel
bouwen, bodemdiertjes zoeken
en bekijken. De lessen zijn een
groot succes waar alle leerlingen
met groot enthousiasme aan meedoen. Volgend jaar is er weer een
andere groep 5 van een school in
Sliedrecht aan de beurt.

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184
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Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Sliedrecht maakt bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen ten behoeve van:
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte Merwestraat 66
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”.
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte Weresteijn 39
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”.
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.

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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 juni 2022

Populierenhof , Berkenhof en
Wilgenhof

voortuin rommelmarkt

27 augustus 2022

28 juni 2022

Lijsterweg 60 & Thorbeckelaan 104

Knots

15 t/m 19 augustus 2022

28 juni 2022

Frans Halsstraat 1

Charity fair

3 september 2022

29 juni 2022

Diverse locaties

Collecte: Brandwondenstichting

9 t/m 15 oktober 2022

30 juni 2022

Merwestraat

Burendag

24 september 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

28 juni 2022

Craijensteijn 1

Cliëntenfeest

29 juni 2022

28 juni 2022

Baanhoek 186

Jubileum voor personeelsleden

2 juli 2022

28 juni 2022

Sportlaan 401

Jubileum familiedag

1 & 2 juli 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

27 juni 2022

Nachtegaallaan 16

Het realiseren van een nokverhoging

Bouwen

29 juni 2022

Prof Kamerlingh Onneslaan 109

Het bouwen van een warmtestation

Bouwen

30 juni 2022

Hoepel 45

Het ombouwen van de praktijkruimte naar een woning

Handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening

24 juni 2022

Gershwineiland 15

Het plaatsen van een damwand achter de bestaande beschoeiing met
daarin een vlonder verwerkt.

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 juli 2022

Prinsenweer 60

Het realiseren van een constructieve doorbraak

Bouwen

1 juli 2022

Prof. Keesomlaan 2

Het realiseren van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning

Bouwen

1 juli 2022

Tenorweg 2

De nieuwbouw van een bedrijfsruimte met kantoor

Bouwen

1 juli 2022

Kerkbuurt 43b

Het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een terrasoverkapping

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

1 juli 2022

Van Goghstraat 27

Het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonglazing

Bouwen

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 juli 2022

Bonkelaarplein 25

Het wijzigen van de gevels en het uitvoeren van inpandige aanpassingen 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.

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
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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

