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Gevaren zwemmen in de haven

Uitnodiging herdenking
coronapandemie

hij in gesprek over de vragen: kan
een schipper van een boot wel
zien wat er naast de boot gebeurt?
En wat gebeurt er als je kramp
krijgt?

In de afgelopen twee jaar is ons land getroffen door de
coronapandemie. Scholen en bedrijven werden gesloten, veel
mensen werden ziek en sommigen kwamen te overlijden. Veel
Sliedrechters denken nog dagelijks aan deze periode, omdat zij
een dierbare hebben verloren of nog steeds de gevolgen van het
coronavirus ondervinden.
Om ook een plek te hebben waar wij blijvend stil kunnen staan bij
de gevolgen van de coronapandemie heeft de gemeente Sliedrecht
in het Dr. Willem Dreespark een herdenkingsboom geplant, een
Koningslinde. Wij hopen dat inwoners daar de rust vinden om hun
geliefden te herdenken.
Op woensdag 6 juli om 19.00 uur komen we bij de herdenkingsboom bijeen om samen stil te staan bij de gevolgen van de coronapandemie.
Om samen de Sliedrechtse slachtoffers te herdenken.

Zwemmen in de haven en bij de
halte van de waterbus is heel
gevaarlijk en daarom verboden.
Burgemeester Jan de Vries ging
met jongeren van de Cbs Oranje
Nassauschool en de Johannes
Calvijnschool in gesprek waarom
het gevaarlijk is om daar te zwemmen. Samen met de jongeren ging

Zwemmen in de haven en bij de
halte van de waterbus is verboden.
De boete voor het zwemmen op
deze gevaarlijke en verboden
plekken is 150 Euro.
Wij begrijpen dat het in de zomer
lekker is om te zwemmen. Dat
kan in een zwembad en wil je in
natuurwater zwemmen kijk dan
voor veilig zwemwater in de buurt
op www.zwemwater.nl

Herdenken doen we samen. Wij nodigen alle Sliedrechtse inwoners daarom uit, om in de vorm van een
gedicht, tekst of tekening met ons te delen wat de coronapandemie voor u heeft betekend. Deze bijdragen
delen we na de herdenking via onze website en gemeentepagina. U kunt uw bijdrage voorzien van uw
naam en adres sturen aan communicatie@sliedrecht.nl of afgeven aan de balie van het gemeentekantoor.
Het college van B&W nodigt u en uw familie van harte uit om aanwezig te zijn bij de coronaherdenking op
woensdag 6 juli om 19.00 uur in het Dr. Willem Dreespark.
Namens het college van B&W,

Zwemmen
in havens?

mr. drs. Jan M. de Vries
Burgemeester

Prikken in de buurt
4 juli t/m 9 juli

Levensgevaarlijk!

Week

27

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd?
U kunt zonder afspraak terecht voor uw vaccinatie op onderstaande
vaccinatieplekken. Vaccinatie tegen corona is gratis.

Je verliest het
van de sterke
stroming

Voorwerpen onder
water kunnen lelijke
snijwonden
veroorzaken

Je kan tegen een
onverwacht
aankomend schip
terechtkomen

Dag

Plaats

Plaats

Maandag t/m
dinsdag

Lindehoeve
Steenenstraat 24,
Hoeksche Waard

Lockhorst
Sportlaan 1,
Sliedrecht

Woensdag t/m
donderdag

Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19,
Dordrecht

Princes Margrietschool
Bosboom-Toussaintstraat 62,
Dordrecht

Uitkomsten nieuw moestuinonderzoek verwacht in de zomer

Vrijdag t/m
zaterdag

De Heul
Nieuwe Hoven 141,
Gorinchem

Elthetokerk
Blokweerweg 22,
Alblasserdam

Sinds de zomer van 2021 laten de
gemeenten Dordrecht, Molenlanden,
Papendrecht en Sliedrecht een onderzoek uitvoeren in verschillende
moestuinen rondom Chemours.

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.

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

Waarom nieuw onderzoek?
Het nieuwe moestuinonderzoek
is nodig, omdat de hoeveelheid
PFAS die iemand binnen mag
krijgen om gezond te blijven fors
is verlaagd. Daarom is het nodig
nieuw onderzoek te doen waarbij
ook hele lage gehalten PFAS
gemeten kunnen worden.
Het onderzoek
Met het onderzoek wordt de
hoeveelheid PFAS, waaronder
PFOA en GenX in groente en
fruit onderzocht. Door het nemen
van monsters uit de moestuinen
en het analyseren op 18 soorten
PFAS-stoffen. Het RIVM onderzoekt wat de resultaten van het
onderzoek betekenen voor het
eten van groenten en fruit uit de

Je riskeert
een boete
van 150
euro!

moestuin. De GGD kijkt mee en
samen met de gemeenten zorgen
zij voor een bruikbaar advies over
het gebruik van en het eten uit de
(moes)tuin. Lees op onze website
meer over het onderzoek:
www.sliedrecht.nl
Door nieuwe methoden van onderzoek en het specialistische werk
dat maar weinig mensen kunnen
doen, duurt het onderzoek langer
dan verwacht. In de zomer van dit
jaar komt het RIVM met een rapport. In Helmond is een soortgelijk
onderzoek uitgevoerd. Op de
website van het RIVM leest u daar
meer over: www.rivm.nl
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Buiten bezig in Sliedrecht

➏

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.
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 1 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

➐

❽

❾

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.
Craijensteijn, werkzaamheden
t.b.v. aanleg dubbelzijdig ﬁetspad zuidzijde Craijensteijn van
maandag 18 april t/m vrijdag
1 juli. Weg zelf wordt niet
afgesloten.
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.
Baanhoek 38 t/m 106 worden
de dijkriolen vervangen van
maandag 23 mei t/m vrijdag
29 juli.
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

Deel 2: Sliedrecht zet innovatieve maritieme
sector in beeld

Human Capital is voor deze Sliedrechtse bedrijven erg belangrijk.
Zij werken elke dag, met veel trots,
samen om kennis en expertise

gratis

IK WIL VERDER LEREN!
TAAL, REKENEN EN
COMPUTER IN DE
DRECHTSTEDEN
U wilt:
verder leren: taal, rekenen en/of
op de computer leren werken.
U bent:
ouder dan 18 jaar
ingeburgerd of heeft geen
inburgeringsplicht (meer)
u woont in de Drechtsteden
Drechtsteden:
Dordrecht
Zwijndrecht
Hendrik-Ido-Ambacht
Alblasserdam
Papendrecht
Sliedrecht
Hardinxveld-Giessendam

Wilt u (beter) Nederlands leren?
Wilt u met de computer werken?
Wilt u meer weten over uw administratie?
In de Drechtsteden zijn gratis cursussen om
dit te leren.
De gemeente betaalt de cursussen.
Wilt u ook meedoen?
Bel of mail dan één van de scholen:
TOPTAAL
Voor wie:
als u nog niet goed Nederlands spreekt
als u kinderen heeft tot 18 jaar
Informatie en aanmelden:
Amy Vijverberg
Tel: 06-83 52 93 83
Mail: drechtsteden@toptaalgroep.nl
IVIO
Voor wie:
als u werkt of werk zoekt
als u (meer) over geld en computers wil leren
Informatie en aanmelden:
Jamie Limonard
Tel: 06-53 25 22 31
E-mail: Drechtsteden@ivio.nl
STICHTING PRAGO
Voor wie:
als u niet (goed) kunt lezen en schrijven
als u een licht verstandelijke beperking heeft
Informatie en aanmelden:
Suzanne Vonk
Tel: 06-42 10 77 41
Email: suzanne.vonk@prago.nl

DE BIBLIOTHEEK AANZET
Voor wie:
als u (extra) wilt oefenen met hulp van
vrijwilligers.
Informatie en aanmelden:
Taalpunt in de bibliotheek in de plaats waar u
woont.

Vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) worden voor
inwoners (18+) gratis cursussen
georganiseerd in de Drechtsteden.
Deze cursussen zijn bedoeld om

inwoners te helpen met taal, rekenen en hun digitale vaardigheden.
Een overzicht van het aanbod is te
vinden in bijgaande ﬂyer.

Museum Hof van Nederland en Dordtse cultuurinstellingen organiseren

9 en 10 juli: Hoﬀestival in Dordrecht

In 2021 werden een nieuwe
Economische Visie en nieuwe
Omgevingsvisie vastgesteld. Deze
documenten verwijzen allebei
naar de maritieme sector van het
Sliedrechtse verleden, heden en
toekomst. Met vijf video's brengen
we de komende tijd de innovatieve maritieme sector in Sliedrecht
beeld.
Installatie & Elektrotechniek met
Bakker Sliedrecht & Royal Van
der Leun | Human Capital
Samenwerken met andere Sliedrechtse en regionale bedrijven
maakt onze maritieme cluster in
Sliedrecht sterk. Bakker Sliedrecht
en Royal van der Leun zijn al jaren
gevestigd in Sliedrecht. Als bakermat van de baggerindustrie is
Sliedrecht de ideale vestigingslocatie voor mondiale spelers in de
maritieme en industriële sector.

Aanbod gratis cursussen
(taal, rekenen en computer)
in de Drechtsteden

over te dragen op de toekomstige
generatie vakmensen onder andere via de eigen bedrijfsschool van
Bakker Sliedrecht. Ronald Visser
(Royal Van der Leun): ‘Bakker
Sliedrecht en Royal Van der Leun
werken al heel lang met elkaar
samen, delen we kennis en lenen
we veel aan elkaar uit. Dat werkt
hartstikke goed.’ André van
Ballegooijen (Bakker Sliedrecht):
‘Bakker Sliedrecht is gespecialiseerd in complexe elektrotechniek.
Onze bedrijfsschool is de plaats

waar wij onze toekomstige collega’s opleiden tot echte vakmensen.’
Op onze website en social media
kanalen treft u een video aan waar
Bakker Sliedrecht en Royal van
der Leun meer vertellen over hun
samenwerking.
Benieuwd naar eerste video over
Baggeren? Ga dan naar onze
nieuwspagina voor ondernemers:
www.sliedrecht.nl/nieuws-voorondernemers.

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

In het weekend van 9 en 10
juli 2022 organiseren museum
Hof van Nederland en Dordtse
cultuurinstellingen het Hoffestival.
Het thema is 450 jaar verbonden
in vrijheid. De activiteiten vinden
plaats op diverse locaties rondom
de centrale locatie Hof van Nederland in Dordrecht.
450 jaar verbonden in vrijheid
Het culturele festival is voor jong
en oud en wordt georganiseerd
om stil te staan bij 450 jaar Eerste
Vrije Statenvergadering. Deze
bijeenkomst in 1572, was een belangrijk moment in de Nederlandse
geschiedenis. Een eerste stap naar
een onafhankelijk Nederland werd
uitgestippeld.

Tijdens het Hoffestival gaan
bezoekers gesprekken aan over
thema's als vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Geniet bijvoorbeeld van
de Radman – een theatervoorstelling in een heus Reuzenrad op het
Statenplein. Luister naar muziek
op het Hof, laat je verrassen door
een kunstroute in de Kloostertuin
of maak van jezelf een vrijheidsstrijder. Breng een bezoek aan
het vernieuwde museum Hof van
Nederland, waar je ontdekt en beleeft, hoe wij in Nederland omgaan
met onze vrijheden, vroeger en nu.
Het volledige programma en locatie kunt u vinden op
www.hoffestivaldordrecht.nl
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Regeling gratis zelftesten en mondkapjes
verlengd tot 1 oktober 2022
van een mondkapje is vrijblijvend
in Nederland. Mensen met een
kwetsbare gezondheid worden
wel geadviseerd (vrijwillig) een
medisch mondkapje te dragen.

De regeling gratis zelftesten en
mondkapjes is verlengd tot
1 oktober 2022. Afhalen kan tot
1 oktober wederom bij Bibliotheek
Aanzet, Het Bonkelaarhuis, Sociale Moestuin, Optisport Bronbad
De Lockhorst en het gemeentekantoor.
De gratis zelftesten en mondmaskers zijn voor iedereen

beschikbaar. Onze aandacht gaat
speciaal uit naar onze minima,
de ouderen en anderen met een
kwetsbare gezondheid. Door
gebruik te maken van een zelftest
en mondkapje kunt u besmetting
zo veel mogelijk voorkomen. Ook
houden wij zo rekening met mensen die zich nog zorgen maken
om hun gezondheid. Het dragen

Coronaregels voor reizen en
vakantie
Gaat u binnenkort met vakantie?
En reist u naar het buitenland?
Bereid u goed voor met het
stappenplan voor reizen naar het
buitenland en weer terug. Check
het reisadvies van het land waar
u naar toe gaat. En van het land
waar u doorheen reist. Bekijk ook
de algemene checklist voor reizen
buiten Nederland op
www.nederlandwereldwijd.nl.
In het reisadvies vindt u ook de
(corona)regels van het land waar u
op vakantie bent.
Meer informatie over testen op
corona leest u op Rijksoverheid.nl.

Succesvolle acties Sliedrecht vergroent

Vorige week organiseerde Tablis
Wonen en Van Hattum Infra twee
afzonderlijke acties rondom
vergroenen en ontstenen. De ge-

meente en organiseerde partijen
kijken terug op twee succesvolle
middagen.

Waarom deze acties?
Het klimaat verandert. Dat heeft
gevolgen, ook voor Sliedrecht.
Door droogte daalt de grondwaterstand, met het risico dat
woningen verzakken en planten
verdrogen. Tegelijkertijd kunnen
er meer korte periodes van hevige
regenval voorkomen. Met het
vergroenen van onze omgeving
kunnen we samen de gevolgen
van hittestress en wateroverlast
verminderen. Daarom organiseert
de gemeente regelmatig leuke
acties voor bewoners of wijken.
Wilt u ook aan de slag met het
vergroenen van uw tuin? En wilt u
iets doen voor een klimaatbestendige én fijne leefomgeving? Kijk
dan eens op www.operatiesteenbreek.nl voor tips en ideeën.

Vanaf 1 juli zijn rookmelders verplicht
terug te brengen. Vanaf 1 juli
2022 is het daarom verplicht om
in iedere woning in Nederland
rookmelders op te hangen.

In Nederland vinden ruim 100.000
woningbranden per jaar plaats,
waarbij veel gewonden vallen en
dodelijke slachtoffers te betreuren
zijn. Het verplichten van rookmelders is dan ook een stap die de
overheid zet om deze aantallen

Hoeveel rookmelders zijn
verplicht?
Uw huis moet op elke verdieping
een rookmelder hebben. Zo
krijgt u sneller een waarschuwing
bij rook of brand. Gebruik een
rookmelder die minstens 10 jaar
meegaat. U koopt deze bijvoorbeeld bij een bouwmarkt of online
voor ongeveer €16,-. Een rookmelder heeft vaak een plakker op de
achterkant. U kunt de melder met
de plakker of met een schroef
ophangen.
Waar hangt u een rookmelder?
• In de hal.
• Aan het plafond.

• Op minimaal 50 centimeter
afstand van een muur of hoek.
• Op minimaal 30 centimeter van
een lamp.
Hang geen rookmelder in de buurt
van ventilatieopeningen of een
verwarming. Lees de gebruiksaanwijzing van de rookmelder voordat
u de melder ophangt. Test de
rookmelder regelmatig.
Meer informatie
Naast het installeren van rookmelders zijn er ook nog andere
stappen die je kunt ondernemen
om de brandveiligheid van uw
huis te vergroten. Op de website
www.rookmelders.nl leest u meer
over de aankoop van rookmelders
en het gebruik. U kunt ook een
test doen om te kijken hoeveel
rookmelders u in huis nodig heeft.

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184

Tips van de politie om
woninginbraak te voorkomen
De temperatuur stijgt en de ramen en deuren gaan weer open. Ongenode
gasten weten dat ook.
• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het beste,
dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.
• Laat als het donker is en u niet thuis bent een lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische
lichtschakelaar in.
• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de
deur ook altijd op slot.
• Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor
verlichting in de tuin.
• Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht.
• Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat
het huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw
woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt
slot aan.
• Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit
zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen.
• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
• Informeer de buren dat je op vakantie gaat en vraag of zij af en toe de
post willen weghalen of de gordijnen willen verschuiven.
• Informeer dieven via social media niet dat je weggaat.

Vergunning evenementen
De zomer is weer in aantocht en
gelukkig is er weer ruimte voor
evenementen. Sliedrecht bruist en
er zijn vaak veel initiatieven van bewoners en organisaties. Leuk! Maar
vergeet u niet de vergunning?
Voor grote evenementen geldt een
vergunningplicht, kleinere evenementen kunnen gemeld worden.
De formulieren hiervoor staan op
onze website, u kunt ze ook opvragen door een e-mail te sturen naar
vergunningen@sliedrecht.nl.
Een evenement is meldingsplichtig
als er maximaal 75 mensen komen,
het gehouden wordt op wegen
met een maximum snelheid van
30 km/u en slechts kleine objecten
worden geplaatst met een maximum van 15 m2. Een melding moet
10 werkdagen voorafgaand aan
het evenement gedaan worden.
Vergeet de plattegrond niet bij

uw meldingsformulier. Een groter
evenement is vergunningsplichtig,
dit is ook zo als het enige verschil
een groter object is, zoals een
springkussen. Een aanvraag moet
voorzien zijn van een veiligheidsplan en een plattegrond en als er
een grote tent geplaatst wordt,
ook de gegevens van de tent. We
hanteren een behandeltermijn van
8 weken.
Meldingen en aanvragen kunt u
per reguliere post indienen, maar
ook per e-mail naar vergunningen@
sliedecht.nl. Let er wel op dat de
aanvraag ondertekend dient te zijn.
Als u twijfelt of uw evenement
meldingsplichtig of vergunningsplichtig is kunt u natuurlijk altijd
contact met ons opnemen.
Dat kunt u het beste doen via
vergunningen@sliedrecht.nl.

Komt u naar het centrum van
Dordrecht? Hier wat reistips

Het centrum van Dordrecht is altijd
een bezoekje waard. Gezellig
winkelen, genieten op een terrasje
of een wandeling maken. U kunt
op verschillende manieren naar de
binnenstad komen. Op de fiets, met
het OV of met de auto.
Parkeergarage Veemarkt is nu
definitief gesloten, maar er zijn
nog 5 parkeergarages beschikbaar
waar u kunt parkeren: Spuihaven,
Achterom, Riedijkshaven, Visstraat
en Drievriendenhof. Houd er wel
rekening mee dat het hier op
zaterdagen en bij evenementen erg
druk kan zijn.

Weeskinderendijk en pendelbus
U kunt uw auto ook gratis parkeren
op het parkeerterrein Weeskinderendijk. Op zaterdagen vanaf
2 juli rijdt er 5x per uur een gratis
pendelbusje van het parkeerterrein
naar bushalte Centrum aan de
Johan de Wittstraat. Wandelen kan
ook: het is een kleine 15 minuten
lopen naar de Spuiboulevard.
Een andere mogelijkheid is uw
auto neerzetten in parkeergarage
Energiehuis en dan bus 10 nemen.
Natuurlijk kunt u vanaf beide locaties ook altijd de (deel)fiets of (deel)
scooter pakken. Kijk verder op:
www.indordrecht.nl
De komende jaren bouwen we
aan de nieuwe Spuiboulevard in
Dordrecht. Het wordt een mooie,
prettige plek vlakbij het centrum.
Benieuwd naar de plannen voor de
Spuiboulevard Dordrecht? Kijk op
www.dordrecht.nl/spuiboulevard.
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 juni 2022

Busonisingel

Buurt barbecue

2 juli 2022

27 juni 2022

De Horst 3

Het plaatsen van een springkussen

30 t/m 31 juli 2022

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

27 juni 2022

Busonisingel

Buurt barbecue

2 juli 2022

27 juni 2022

Reigerlaan

Barbecue

2 juli 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

22 juni 2022

- Elzenhof 132, achterzijde woning
- Dr.W.Dreespark, achterzijde
Weresteijn 17

Het kappen van drie gemeentelijke bomen

Bouwen

23 juni 2022

Sportlaan 1

De aanleg en exploiteren van 6 padelbanen op het buitenterrein van
Optisport Sliedrecht

Bouwen

23 juni 2022

Februariplantsoen 5

Het realiseren van een uitbouw en het kappen van een boom

Bouwen/Kappen

24 juni 2022

Gershwineiland 15

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

Bouwen

Reden: slechte conditie

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 juni 2022

Middeldiepstraat 26

Het kappen van een berkenboom in de achtertuin.
Er is een compensatieplicht opgelegd

Kappen

24 juni 2022

Hoek Rembrandtlaan/Merelstraat

Het kappen van twee bomen op de groenstrook
Er is een compensatieplicht opgelegd.

Kappen

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

