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Kosteloos vervoer Drechthopper naar priklocaties
(coronavaccin)

Cybercrime

Niet (meer) in het bezit van een
Drechthopper-pas?
Ook dan u kunt gebruikmaken
voor dit speciale type vervoer van
de Drechthopper.

Bent u 75 jaar of ouder? Of heeft
u een lichamelijke beperking en
bent u jonger dan 75 jaar? En
woont u in de Drechtsteden en
moet u naar een priklocatie binnen
de Drechtsteden?

met een lichamelijke beperking
die in de Drechtsteden wonen
kosteloos gebruikmaken van het
Drechthopper-vervoer. Deze groep
kan kosteloos gebruikmaken van
de Drechthopper als hij of zij naar
één van de priklocaties binnen
de Drechtsteden moet worden
vervoerd.

Vanaf 15 maart 2021 kunnen
ouderen vanaf 75 jaar of jongeren

Belangrijk om te weten om
gebruik te maken van de
Drechthopper naar priklocaties:
• U bent 75 jaar of ouder
• Of heeft een lichamelijke beperking en bent u jonger dan 75
jaar
• U woont in de Drechtsteden en
wilt naar een priklocatie binnen
de Drechtsteden

Deze dagen regelen we heel veel
via onze computer of telefoon.
Criminelen weten dat ook. We
spreken van cybercriminaliteit als
computers of telefoons het doelwit
zijn van criminele activiteiten.

Wilt u een rit bestellen? Of heeft u
vragen over het vervoer naar de
priklocaties? Belt u dan naar: 088 505 8505. Lees hier meer over op
de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden: www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws

De motieven van internetcriminelen verschillen. Meestal is het hen
te doen om geld buit te maken,
informatie te krijgen of om u of uw
bedrijf schade toe te brengen.
De schade is over het algemeen
enorm.

Wanneer moet ik in quarantaine
vanwege corona?
Blijf altijd thuis als je klachten hebt of als je extra risico hebt gelopen.
Zo voorkom je dat je corona ongemerkt verspreidt. En laat je altijd testen.
Je was dichtbij iemand met
corona*, een huisgenoot heeft
corona of je kreeg een melding
in de CoronaMelder app.

Je hebt klachten
die passen bij
corona
Zoals verkoudheidsklachten,
hoesten, verhoging of
plotseling verlies van reuk of
smaak.
• Laat je zo snel mogelijk
testen.
• Blijf thuis tot je de uitslag
hebt.
• Heb je ook last van koorts
of benauwdheid? Dan
blijven huisgenoten ook
thuis totdat je de
testuitslag hebt.

Je keert terug uit een
buitenlands risicogebied
vanwege corona

* binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer
binnen 1,5 meter.

Een risicogebied is een gebied met een oranje
reisadvies vanwege corona.

• Ga 10 dagen in quarantaine en laat je zo snel
mogelijk testen.
• Je krijgt een een speciaal telefoonnummer
van de GGD om deze testafspraak te maken.
• Laat je op de 5e dag nog een keer testen. Als
die test negatief is, mag je uit quarantaine.
• Houd zoveel mogelijk afstand van de
huisgenoot met corona.

• Blijf 10 dagen thuis.
• Je kunt deze periode verkorten door je
op de 5e dag na aankomst te laten
testen. Ook als je geen klachten hebt.
Bel hiervoor met 0800-1202 of ga naar
Rijksoverheid.nl/coronatest.
• Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk
testen.
• Voor sommige reisdoelen geldt een
uitzondering. Kijk op Rijksoverheid.nl/
uitzonderingen-quarantaine.

Hulp nodig?

Kinderen en quarantaine

In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’
vind je informatie en tips om de quarantaine
door te komen. De gids is te downloaden via
Rijksoverheid.nl/quarantainegids

Voor kinderen gelden uitzonderingen .
Kijk op Rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

Testafspraak maken

Kijk op Rijksoverheid.nl/quarantaine

Meer informatie
Ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest
of bel met 0800-1202

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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

Algemene tips om inbraak via
digitale systemen te voorkomen:
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates
zodra ze beschikbaar zijn.
• Maak gebruik van een virusscanner of firewall.
• Gebruik een sterk wachtwoord
zoals een lange zin. Deze is
voor u gemakkelijk te onthouden en is voor criminelen
moeilijk te achterhalen.
Meer informatie hierover
www.veiliginternetten.nl.
• Door het instellen van een
twee-stapsverificatie voeg je
een extra beveiligingslaag toe
aan je e-mailaccount, social media of clouddienst. Vaak wordt
dan een toegangscode naar
een vertrouwd apparaat van jou
gestuurd om in te kunnen loggen. Hackers hebben dan aan
je gebruikersnaam en wachtwoord alleen niet meer genoeg
om toegang tot je account te
krijgen.
• Klik niet zomaar op een link die
toegestuurd wordt.
• Geef nooit uw inloggegevens
af.
• Maak regelmatig een back-up
van uw waardevolle bestanden
(bijvoorbeeld foto’s, video’s,
documenten).
WhatsApp-fraude
Een 'bekende' stuurt je een appje
vanaf een onbekend nummer.
Vaak begint het met een smoes
over een nieuw telefoonnummer.
Maar soms is de Whatsapp Account van die persoon overgenomen. Na wat kletspraat vraagt de
'bekende' je een rekening voor te
schieten. Daar is vaak haast bij.
• Ga nooit zomaar op een betaal-

verzoek in. Ook al vertrouw je
de persoon die appt door en
door.
• Klik nooit op de betaallink die
door een onbekend nummer
wordt toegestuurd.
• Probeer altijd op een andere
manier contact op te nemen
met de 'bekende', bijvoorbeeld
door het 'oude' nummer te
bellen dat in je adresboek staat.
• Is hij of zij niet bereikbaar?
Maak dan geen geld over.
Fraude via mail, WhatsApp
of SMS
Slachtoffers worden via e-mail,
WhatsApp of SMS naar een valse
website gelokt waar ze vervolgens
hun bank- of inloggegevens
moeten invullen. De berichten zijn
heel professioneel opgezet en
amper van echt te onderscheiden.
Ze zijn vaak afkomstig van een betrouwbare partij, zoals jouw bank
of een belangrijke website. Op het
moment dat je de inloggegevens
invult, kunnen de criminelen overal
bij.
• Reageer nooit op een email
of sms met een verzoek om
persoonlijke inlogcodes of een
pincode in te voeren. Banken,
telefoonproviders of bijvoorbeeld webshops vragen hier
nooit om. Krijg je toch zo'n mail?
Verwijder dit bericht dan direct.
Klik in ieder geval nooit op de
link die meegestuurd wordt.
• Stuur je bankpas nooit op. Als
je een nieuwe bankpas krijgt,
vraagt de bank altijd om jouw
oude pas door te knippen en
weg te gooien. Deze hoeft nooit
geretourneerd te worden.
• Als je toch op een betaalverzoek in wil gaan, bijvoorbeeld
omdat je iets van iemand koopt,
log dan rechtstreeks in via jouw
eigen bankapp of -website en
betaal van daaruit. Zo voorkom
je dat je via een valse link je
gegevens alsnog prijsgeeft.
Meld dit ook bij de verkoper.
Een fraudeur haakt dan meestal
al af.
Als u denkt dat internet criminelen
bij uw gegevens zijn geweest.
Verander dan meteen de wachtwoorden en neem contact op met
de politie en de bank(en).

Heeft u vragen
aan de gemeente?
Bel 14 0184
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Groengebied Prickwaert/Reinenweer

Buiten bezig in Sliedrecht

mus. Niet algemeen voorkomende
dieren komen terug, maar ook de
kleinste bacteriën, schimmels en
planten.
Het groengebied van Prickwaert
en Reinenweer gaan we aantrekkelijker maken. Dit gaan we doen
door onder meer streekeigen
heesters te planten, plas-dras oevers aan te leggen en vooroevers
aan te leggen. Door het beheer
aan te passen wordt er een bloemrijk gras ontwikkeld en maken we
ruimte voor extra waterberging.

Vorige week zijn de werkzaamheden gestart voor het vergroten van
de biodiversiteit van het groengebied Prickwaert/Reinenweer.

Met het vergroten van de biodiversiteit wordt het groengebied
Prickwaert/Reinenweer aantrekkelijk gemaakt voor de egel of huis-

Meer informatie over de werkzaamheden leest u op onze website onder Wonen en omgeving:
www.sliedrecht.nl/
Wonen_omgeving

open dagen, rondleidingen of andere afspraken voor kennismaking
op de basisscholen georganiseerd.

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 De Horst hoofdrijbaan werkzaamheden t/m 26 maart In
verband met aanleg warmtenet
➌ Valkweg in twee fases afgesloten van maandag 1 februari
t/m 9 april 2021 In verband met
aanleg warmtenet
➍ Rietlanden vanaf maandag
1 februari t/m vrijdag 19 maart
2021 Herstratingswerkzaamheden
➎ Parkeerterrein korfbalvelden
vanaf donderdag 11 maart t/m
vrijdag 19 maart In verband met
het aanbrengen/verleggen van
extra parkeervakken
➏ Vervangen openbare
verlichting van januari t/m
maart 2021 In de volgende
straten gaat dit plaatsvinden;
Alewijnsweer, Ambachtsweer,
Beversweer, Blijenburghsweer,
Dorlandsweer, Gildesweer,

Aanmelden
Aanmelden kan door het formulier,
per post of per mail in te leveren
op de basisschool van uw keuze.

Aanleg fietspad Craijensteijn
officieel gestart

Adviesraad Sociaal Domein

Het college heeft ingestemd met
de herbenoeming van Dick van
Mourik en Annebeth Schild in de
Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder Vat: "We zijn in Sliedrecht
blij met de betrokkenheid van de
adviesraad bij sociale vraagstukken en ik ben zeer verheugd dat
beide personen zich voor een
nieuwe periode weer in willen
zetten”.

Waar staat de adviesraad voor?
De Adviesraad Sociaal Domein
adviseert gevraagd en ongevraagd
over de ontwikkeling en de uitvoering van lokaal beleid in het sociale
domein.
Dat doet zij voor alle inwoners van
Sliedrecht. Dit kan de adviesraad
niet alleen. Daarom zoekt de
adviesraad ook actief contact met
Sliedrechters die ervaring hebben
met gemeentelijke voorzieningen
en met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers en kerken. Ook schakelt de

adviesraad zo nodig inwoners met
een speciale deskundigheid in.
Zo bouwen wij als het ware
aan een schil van deskundigen
rond de adviesraad. Een actieve
wisselwerking tussen de schil en
de adviesraad ondersteunt en
versterkt het geven van gevraagd
en ongevraagd advies.
Meer weten? Kijk dan op:
De Adviesraad Sociaal Domein
Sliedrecht (www.asd-sliedrecht.nl)

Laatste kans om in te schrijven op de basisschool
Ouders met kinderen -die tussen
30 september 2021 en 1 oktober
2022 vier jaar worden- die hun
kind nog niet hebben ingeschreven moeten snel inschrijven. Scholen maken plannen voor het nieuwe jaar en willen de aanmeldingen
zo snel mogelijk ontvangen. De
ouders hebben een persoonlijke
brief met flyer en aanmeldformulier
ontvangen.
Geen Open Dagen
Op de laatste woensdag van januari
vindt normaal gesproken de Open
Dagen bij alle basisscholen in

Sliedrecht plaats. Door corona
kunnen er zoals in andere jaren
geen Open Dagen plaatsvinden.
De gemeente heeft dit noodgedwongen met alle basisscholen
afgesproken. Er worden dus geen

Groenenweer, Landskroonweer,
Leenweer, Molshoefweer, Prinsenweer, Reinenweer, Schoutsweer, Smalweer.
➐ Tijdelijke afsluiting Hondenuitrengebied Tolsteeg vanaf
11 maart gedurende ca 2 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:
• sloten schonen
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• openbare verlichting vervangen
• bomen planten Sliedrecht-west

Meer informatie
U kunt veel informatie over de
scholen vinden in de schoolgids
en op de websites van de scholen.
Op de websites leest u ook wanneer en op welke manier u meer
informatie kunt krijgen.

School

Website

Johannes Calvijnschool Scheldelaan 15, (3363 CK)

www.calvijn.nu

Prins Willem-Alexanderschool locatie Prof. v.d. Waalslaan 2, (3362 SP)

www.pwa95.nl

Prins Willem-Alexanderschool locatie Valkweg 2, (3362 GH)

www.pwa95.nl

Oranje-Nassauschool Merwestraat 16, (3361 HL)

www.cbsoranje-nassau.nl

Anne de Vriesschool Deltalaan 200, (3363 AH)

www.annedevriesschool.nl

Anne de Vriesschool (Baanhoek-West) Vivaldilaan 73, (3363 KG)

www.annedevriesschool.nl

Obs De Wilgen Valkweg 4, (3362 GH)

www.obsdewilgen.nl

Obs Roald Dahl Deltalaan 204, (3363 AH)

www.obs-roalddahl.nl

Obs Henri Dunant Kerkstraat 15, (3361 BP) (ingang Oranjestraat)

www.obshenridunant.nl

Op woensdag 10 maart is door de
boomspecialisten van de Nationale
Bomenbank drie bijzondere bomen verplant uit de Craijensteijn.
Eén boom, een watercypres, is

door wethouder Ton Spek en
Wibaut Nouwens van ASVZ symbolisch aan de Deltalaan voor de
entree bij ASVZ aangeplant. Lees
op onze website hier meer over.

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of
www.sliedrecht.nl/fixi
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Zon & Wind in de Drechtsteden

In de afgelopen maanden hebben
we met veel inwoners en professionals in de Drechtsteden gesproken
over kansen en randvoorwaarden
voor grootschalige opwekking van
duurzame energie, oftewel zonneweiden en windmolens. Vorige
week zijn de laatste informatiebijeenkomsten over de zoekgebieden
bij Kijfhoek, langs de A16 en langs
de A15 geweest. Op het Energie-participatieplatform ‘Denk Mee!’
leest u waar er mogelijkheden zijn
voor verdere uitwerking van zonneweiden en windmolens. Ook de
reacties van de aanwezigen staan
op het platform.
Regionale Energiestrategie 1.0
De inbreng van inwoners en professionals gebruiken we voor het aanscherpen van de Regionale Energie
Strategie versie (RES) 1.0. In een
eerdere versie – de concept-RES

- is voor opwekking van duurzame
elektriciteit een bod van 0,66 PJ in
2030 neergelegd. Dit gaan we als
regio realiseren met zonnepanelen
op (grote) daken, zonnepanelen
in restruimten en de nu al gerealiseerde projecten rond duurzame
energie. Ook is er een ambitie om
het bod aan te vullen.
Wilt u ons nog iets meegeven?
Binnenkort bieden we de Regionale
Energiestrategie 1.0 aan de 7 gemeenteraden in de Drechtsteden,
2 waterschappen en de provincie
aan. Na besluitvorming zullen inwoners opnieuw worden betrokken bij
verdere uitwerking.
Wilt u ons nog iets meegeven?
Doe dat dan uiterlijk zondag 21
maart op het platform ‘Denk Mee’:
www.denkmee.drechtstedenenergie.nl

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@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

9 maart 2021

Stationsplein

Spandoek: ZOA

29 maart t/m 3 april 2021

12 maart 2021

Diverse locaties

Collecte: Alzheimer Nederland

7 t/m 13 november 2021

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

11 maart 2021

P.A. de Genestetstraat 31

Terras

11 maart 2021

Datum activiteit

Verleende vergunningen / ontheffing
Datum verleend

Adres

Omschrijving

11 maart 2021

Kerkbuurt 138

Exploitatie en drank en horecavergunning

11 maart 2021

Populierenhof 84

Het wijzigen van de leidinggevenden

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 maart 2021

Rivierdijk 679

Het kappen van een boom

Kappen

8 maart 2021

Baanhoek West fase 5-Oost

Het aanbrengen beschoeiing en een duiker

Bouwen

8 maart 2021

Kerkbuurt 142

Het realiseren van een dakterras en trap naar de eerste verdieping

Bouwen

11 maart 2021

Beugelaar 2

Het realiseren van een dakopbouw en dakkapel

Bouwen

11 maart 2021

Prickwaert 126

Het kappen van een boom

Kappen
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Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

12 maart 2021

Kerkbuurt 94

Het wijzigen van de voorgevel

Bouwen

15 maart 2021

Thorbeckelaan 58

Het realiseren van een schuurtje naast de woning

Bouwen

15 maart 2021

Middeldiepstraat 60

Het brandveilig gebruiken van het pand

Brandveilig gebruik

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

12 maart 2021

Corellistraat 1-9, 2-6 & Rondo 431

De nieuwbouw van negen woningen

Bouwen

12 maart 2021

Spoelmaker 2

Het bouwen van vier units tegen de bestaande paviljoens (de Aak, Grundel en Klipper)

Bouwen

12 maart 2021

Merelstraat 48

Het bouwen van een overkapping

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

12 maart 2021

Putterstraat 14

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Bouwen

12 maart 2021

Jacob Catsstraat 25

Het vervangen van het kozijn aan de voorzijde van de woning

Bouwen

Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

11 maart 2021

Koningsweer 6

Het laten vervallen van een openbare parkeerplaats om parkeren op het eigen perceel
toe te staan

Weg aanleggen/veranderen

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
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

