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Sliedrecht stroopt zijn mouw op!

Gemeente start met aansluiting
snelﬁetsverbinding F15
De gemeente Sliedrecht gaat
de fietsverbinding tussen station
Sliedrecht en het dorpscentrum
aantrekkelijker en beter zichtbaar
maken. De verbeterde fietsverbinding sluit gelijk aan op de
snelfietsverbinding F15. De werkzaamheden worden in twee fases
uitgevoerd en de eerste fase start
voor de zomervakantie.

Om uzelf en uiteindelijk de mensen om u heen te
beschermen tegen het coronavirus, is vaccineren de
belangrijkste stap. Steeds meer Sliedrechters hebben
een vaccinatie gekregen.

''Alleen als we dat allemaal laten doen, helpen we
Sliedrecht weer 'normaler' te maken.'' Gaat u zich vaccineren of bent u al gevaccineerd? Laat het anderen
weten.

Zo ook de medewerkers van de zorg, Hospice
Kromme Rijnstreek, Het Bonkelaarhuis, Stichting 4/5
mei comité, de raadsleden en meer..

Campagne #sliedrechtstrooptzijnmouwop
Doe ook mee! Maak een foto zoals op de afbeelding
en plaats deze op Facebook of Instagram met
#sliedrechtstrooptzijnmouwop.

Jan on tour bij ASVZ en installatiebedrijf Korevaar
Samen aanpakken. Met open blik.
En vooral: kijken naar wat wél kan.
Dat is het uitgangspunt van ASVZ,
die duurzame zorg biedt aan iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar
verstandelijk beperkt. Afgelopen
vrijdag ging burgemeester Jan de
Vries op de koffie bij de raad van
bestuur, kreeg een rondleiding
bij de Merwebolder en bezocht
diverse dagbestedingslocaties.
Voor de burgemeester was het
een hernieuwde kennismaking. In
zijn tijd als Kamerlid was hij acht
jaar lang ‘geadopteerd’ door de
ouder- en verwantenvereniging en
bezocht hij deze locatie veelvuldig.
‘Wat ontzettend leuk om hier weer
te zijn. Bij ASVZ zie ik bevlogen en
betrokken professionals, vrijwilligers, cliënten en ouders. Uitgaan
van wat mensen wel kunnen, dat
vind ik ontzettend sterk. En dat is
precies wat we in Sliedrecht willen,
dat iedereen mee kan doen. Ik
hoop regelmatig terug te komen
en zeker in Kringloopwinkel De
Aanwinst.’
De burgemeester stapte daarna
op de bakfiets richting installatie-

bedrijf Korevaar, dat dit jaar haar
100-jarig jubileum viert. Korevaar
is een vakkundige partner voor de
aanleg van centrale verwarming,
mechanische ventilatie en loodgieterswerkzaamheden. Jan de
Vries: ‘Ze zijn er niet zoveel meer,
maar Korevaar is er zo één. Van
die prachtige familiebedrijven waar
de liefde voor het vak al met de
paplepel wordt ingegoten. En dat
heb ik zelfs van dichtbij mee mogen maken, want de Korevaars zijn

mijn schoonfamilie. Dat maakt het
overhandigen van dit bloemetje
aan directeur Henry Korevaar extra
bijzonder.’ Bij het bezoek van de
burgemeester en wethouder Piet
Vat waren ook de vroegere directieleden Dries (derde generatie)
en Ad Korevaar (tweede generatie)
aanwezig. ‘Wist je trouwens dat
opa Korevaar vroeger ook alles
met de bakfiets vervoerde? Dat
heb ik dus niet van een vreemde’,
lacht De Vries.

Aansluiting snelﬁetsverbinding
F15
Met de realisatie en aanpak van
de verbeterde fietsverbinding
sluit de gemeente aan op de
zogeheten F15, de huidige snelfietsroute tussen Gorinchem en
Papendrecht. Ook wordt fietsen
in onze gemeente veiliger en
aantrekkelijker. Niet alleen voor de
huidige fietsers, maar hopelijk ook
voor mensen die nu nog niet vaak
voor de fiets kiezen. Mede hierom
neemt de provincie Zuid-Holland
deel aan het project. De gemeente
ontvangt een subsidie van de
provincie Zuid-Holland voor de
werkzaamheden tussen station
Sliedrecht en het dorpscentrum.
Werkzaamheden in twee fases
De werkzaamheden worden in
twee fases uitgevoerd. Fase 1 start
in juli 2021. Fase 2 staat gepland
voor medio 2022.
Fase 1
Vanaf het station tot aan de onderdoorgang van de A15 komt een
mooi en veilig voet- en fietspad.
Asfalt gaat een deel van de verharding vervangen. Het fietspad langs
het Stationsplein wordt voorlopig
nog niet aangepakt. Reden is dat

de markante kastanjebomen aan
het Stationsplein te kwetsbaar zijn.
Het fietspad en een nieuwe groenstructuur wordt pas aangelegd als
de kastanjebomen in de loop van
de tijd vervangen moeten worden.
In juli 2021 starten we met:
• Aanleg van een nieuwe bredere
voet/fietsbrug bij de aansluiting
van het fietspad op het Stationsplein. De nieuwe brug heeft een
breedte van circa 5,30 meter
inclusief het voetpad.
• Bij het fietspad tussen de nieuwe brug en de A15 worden de
tegels van het fietspad vervangen door rood asfalt. Daarnaast
wordt het naastgelegen voetpad verbreed.
• De rijbaan en de stoep van de
Goeman Borgesiusweg-west
krijgen een onderhoudsbeurt.
• Parallel aan de Goeman
Borgesiusweg wordt een ontbrekend stuk fietspad van de
snelfietsroute F15 aangelegd.
De snelfietsroute F15 is dan niet
meer onderbroken.
Fase 2
Medio 2022 staat de tweede fase
gepland. Fase 2 is de aanleg van
een fietsstraat die begint bij de
A15 tot aan de Thorbeckelaan/
begraafplaats (ook wel het
Achterom genoemd).
De aansluiting over het parkeerterrein van de begraafplaats naar de
Thorbeckelaan wordt gelijk verbeterd. Voor de herinrichting van het
Achterom gaat de gemeente eerst
in gesprek met de bewoners van
de Stationsweg.

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

Besluit Anticiperen op de verzamelwet Hersteloperatie toeslagen
Op 8 juli heeft het Drechtstedenbestuur het Besluit Anticiperen op
de verzamelwet Hersteloperatie
toeslagen vastgesteld. Gemeenten
hebben vanuit het Rijk de ondersteuning van de gedupeerden

Kinderopvang toeslagaffaire
overgedragen gekregen. Deze
gedupeerden hebben te maken
met een diversiteit aan problemen.
Een van deze problemen is een
mogelijk openstaande publieke

schuld bij de gemeentelijke belastingen en/of de sociale dienst.
Het Rijk bereidt een wet voor om
kwijtschelding van publieke schulden mogelijk te maken voor gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Deze wet treedt pas in werking
op 1 januari 2022. Gemeenten
hebben de mogelijkheid om
deze kwijtschelding te realiseren
voordat de wet ingaat. Dit moeten
zij regelen via een Besluit. Het

op 8 juli vastgestelde Besluit
regelt deze mogelijkheid tot
kwijtschelding voor de schulden
die gedupeerden hebben bij de
sociale dienst en treedt in werking
per 15 juli 2021.
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Buiten bezig in Sliedrecht

1 juli 2021

Ontspannen op vakantie
Als je besluit om op vakantie te gaan, dan wil je wel een zorgeloze vakantie. Een goede voorbereiding kan daarbij helpen.
Dan verklein je de kans om op reis besmet te raken en nieuwe varianten mee terug naar Nederland te nemen.
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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 Thorbeckelaan-noordzijde tussen Dr. Schaepmanstraat en
De Savornin Lohmanlaan vanaf maandag 12 juli t/m vrijdag
29 oktober 2021 afgesloten
voor al het verkeer.
Thorbeckelaan tussen De
Savornin Lohmanlaan en
rotonde Stationsweg vanaf
maandag 12 juli t/m vrijdag 29
oktober 2021 afgesloten voor
al het verkeer.
Thorbeckelaan-zuidzijde t.h.v.
de kruising met de Kamerlingh
Onneslaan vanaf maandag
12 juli t/m vrijdag 6 augustus
2021 afgesloten voor al het
verkeer.
In verband met werkzaamheden t.b.v. aanleg warmtenet.
Staatsliedenbuurt is alleen
bereikbaar via de rotonde
Simon Stevinstraat en Savornin
Lohmanlaan.
➌ Zuidelijk deel IJsbaan in delen
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 31 mei t/m
vrijdag 30 juli In verband met
herstraatwerkzaamheden.
➍ Talmastraat in drie delen van
noord naar zuid afgesloten
voor al het verkeer van maandag 31 mei t/m vrijdag 23 juli

In verband met verwijderen
asfalt en herstraatwerkzaamheden.
➎ Laatste deel winkelstraat
Kerkbuurt afgesloten voor al
het verkeer van maandag
19 juli t/m vrijdag 23 juli Werkzaamheden Oasen in verband
met vervangen waterleiding
➏ Craijensteijn, ernstige verkeershinder! Vanaf maandag
17 mei t/m vrijdag 17 juli
Werkzaamheden in verband
met uitbaggeren van de sloot/
vijver en het aanbrengen van
voorbelasting t.b.v. reconstructie van deze weg.
➐ Tijdelijke afsluiting Hondenuitrengebied Tolsteeg vanaf
11 maart gedurende ca 4
maanden, in verband met
werkzaamheden ihkv vergroten
biodiversiteit groengebied
Prickwaert/Reinenweer. Gedurende de tijdelijk afsluiting
kunnen honden uitgelaten
worden in het Hondenlosloopgebied-West, dit is het park/
groengebied vanaf Reinenweer
47 tot aan de Tolsteeg of de
overige Hondenuitrengebieden
en het Hondenlosloopgebied-Oost in Sliedrecht.
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• bomen snoeien

Vakantie kiezen
• Check voor vertrek het reisadvies op wijsopreis.nl.
- Ga alleen op vakantie naar een groen of geel land.
Hoe veiliger een land, hoe meer leuke dingen je kunt
doen.
- Ga niet op vakantie naar een oranje land. Dit is minder
veilig en minder leuk door strengere coronamaatregelen.

• 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.

Afspraken maken
Zodat je samen onbezorgd op vakantie kan
• Voorkomen dat je positief test en niet op
vakantie kunt? Houd je extra aan de
maatregelen in de week voor je vakantie.
• Spreek af wat je doet als:
- Iemand positief test voor vertrek
- Iemand coronaklachten heeft op vakantie
- een geel land plotseling oranje wordt

• Kijk in het reisadvies welke eisen in een land gelden voor
reizigers, zoals het Digitaal Corona Certificaat in de EU, of
je bij aankomst in quarantaine moet en welke andere
regels gelden.
• Boek flexibel want een reisadvies kan onverwachts
veranderen. Bekijk goed de voorwaarden van je reis- en
annuleringsverzekering.
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Koffer pakken
Zodat je ter plekke minder hoeft uit te zoeken
• Download de Reisapp, maak je bestemming favoriet
en krijg automatisch bericht als de situatie verandert.
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• Bekijk in het reisadvies of een coronabewijs nodig is.
- Download de CoronaCheck-app en zet je
coronabewijs erin.

Terug thuis
Zodat we de samenleving openhouden

• Neem de nodige documenten zoals je coronabewijs
ook in print mee: coronacheck.nl/print.

• Als je coronaklachten hebt, laat je dan
testen en ga in quarantaine.

• Neem genoeg mondkapjes, handgel en eventueel
zelftesten mee.

• Geen coronaklachten? Doe dan voor
de zekerheid een zelftest.
Zo voorkom je dat je in Nederland
vrienden en familie besmet en nieuwe
virusvarianten verspreidt.
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Op reis
Zodat je samen gezond weer thuiskomt
• Houd je aan de basisregels en herinner elkaar eraan.
• Kies zoveel mogelijk voor activiteiten buiten en waar je goed afstand
kunt houden. Vermijd drukke plekken en binnenruimtes met slechte
ventilatie.
• Mocht je coronaklachten krijgen, laat je dan op je bestemming testen
en ga in quarantaine als je positief test. Reis niet terug naar Nederland.
Zo voorkom je dat je je reisgenoten of anderen onderweg besmet.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

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:
Seddiki, A

Tips van de politie om woninginbraak te voorkomen
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Kies voor zekerheid

01-10-1994

09-06-2021

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.
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Verkeersveilige gemeente

In de maand juni stond in de
gemeente verkeersveiligheid in
de spotlights. Op diverse locaties
besteden we aandacht aan een
verkeersveilige gemeente. Dit
deden we niet alleen, maar met
Maakeenpuntvannul, VVN Nederland, ROV Zuid-Holland en de
fietsersbond.
Maakeenpuntvannul.nl
Organisatie maakeenpuntvannul.nl
stond op 5 juni op het Burgemeester Winklerplein. Daar besteden
zij aandacht aan snelheid in het

verkeer. 16 juni was er een remwegdemonstratie bij basisschool
De Akker. Een instructeur van
Maakeenpuntvannul liet aan de
leerlingen in groep 7 en 8 van SBO
De Akker zien hoe moeilijk, hoeveel tijd en welke afstand een auto
nodig heeft om tijdig te stoppen.
Verkeersveilige projecten
Ook de gemeente heeft in de
maand juni aandacht besteed aan
verkeersveiligheid in Sliedrecht.
Wethouder Ton Spek was natuurlijk
bij de activiteiten van Maakeen-

puntvannul, maar ook bij een aantal
verkeersveilige projecten van de
gemeente Sliedrecht. 11 juni werd
bijvoorbeeld de LaRGaS-kruising
opengesteld voor autoverkeer. Een
fraaie verkeersveilige vooruitgang
op één van drukste routes door
Sliedrecht. Ook het nieuwe tracé
Craijensteijn is al goed zichtbaar
geworden. De gemeente Sliedrecht gaat aan de zuidzijde van
de Craijensteijn een veilig fietspad
in twee richtingen aanleggen. Het
fietspad komt tussen sporthal De
Basis en de verkeerslichten op

de Deltalaan. En de gemeente
is ook gestart met een nieuw
verkeersveilig project: aansluiting
snelfietsverbinding F15. Op deze
gemeentepagina leest u hier meer
over. Of ga naar onze plannen en
projectenpagina
www.sliedrecht.nl/plannen_en_
projecten

Verkeersexamen
Verkeersveiligheid staat niet alleen
in de maand juni in Sliedrecht in
de spotlights. In april werd ook het
praktisch fietsexamen afgenomen.
Vorige week werden de leerlingen
door wethouders Ton Spek en Piet
Vat in het zonnetje gezet. Bekijk de
collage op deze gemeentepagina.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

6 juli 2021

Burgemeester Winklerplein en
Simon Stevinstraat

Kermis

28-10-2021 tot 3-11-2021

Datum activiteit

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

7 juli 2021

Kerkbuurt 51

Wijzigen leidinggevende(n)

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 juli 2021

Cort van der Lindenlaan 56

Het aanbrengen van een stalenconstructie in de woning

Bouwen

6 juli 2021

Kilstraat 12

Het uitbreiden van de garage

Bouwen

7 juli 2021

Vogelenzang 5

Het realiseren van een in-uitrit

Uitrit aanleggen of veranderen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 juli 2021

Scheldelaan 15

Het brandveilig gebruiken van het pand

Brandveilig gebruik

9 juli 2021

Lijsterweg 27

Het gewijzigd bouwen van een loopbrug

Bouwen

9 juli 2021

Thorbeckelaan 10

Het uitbreiden van de begraafplaats

Bouwen
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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

