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De Groene Huiskamer
Openingstijden Groene Huiskamer
De Groene Huiskamer is iedere
dinsdagochtend van 09.00 tot
12.00 uur geopend. Ook tijdens de
zomervakantie. Kom gewoon eens
langs, de koffie is gratis.
De Groene Huiskamer is een
samenwerking tussen het
Bonkelaarhuis en de Moestuin
Sliedrecht. Voor vragen of
ondersteuning kunt u ook contact
opnemen met het Bonkelaarhuis,
tel: 0184-420539.

De Groene Huiskamer bij de
Sociale Moestuin Sliedrecht
(Lijsterweg 70) is een
ontmoetingsplek waar iedereen
erbij hoort, waar iedereen mee
doet en waar iedereen nodig is.

Een huiskamer en een tuin waar
mensen elkaar ontmoeten. Waar
vooroordelen wegvallen. Waar u
informatie, advies en antwoorden
kunt halen, maar waar u vooral ook
ontdekt wat u kan inbrengen.

Het Café voor Elkaar, de
hulp- en ontmoetingsplek
in de bibliotheek, is op
donderdagavond 4 en
11 augustus gesloten.
De vrijwilligers staan op
donderdagavond 18 augustus
weer voor u klaar.

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184

Prikken in de buurt
11 juli t/m 30 juli

Week

28 t/m 30

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.

Sliedrechtse kunstenaars in het
Sliedrechts Museum

Na de expositie over werken van
de schilders van de Biesbosch, is
nu weer de beurt aan kunstenaars
met Sliedrechtse ‘roots’. Van
woensdag 3 augustus t/m zaterdag
17 september zijn hun kunstwerken
te bewonderen in het museum.
Wat is er te zien:
In het Sliedrechts museum exposeren wederom vijf kunstenaars die
een band hebben met Sliedrecht of
er nog wonen:
• Jan van Beuzekom, velen kennen hem als tandarts, maar Jan
maakt ook prachtige bronzen
beelden;
• Arie de Groot, geboren
Sliedrechter; hij maakt prachtige
tekeningen;
• Johan Huijzer, inmiddels wereldwijd bekend kunstenaar van
kleurige sculpturen en schilderijen, oprichter van het Creatief
Centrum in Sliedrechts;
• Gerard Mijnster, maakt beelden
en tekeningen en laat zich daarbij inspireren door de natuur;
• En tenslotte Maarten de Winter,

bekend van De Winter Groen in
Sliedrecht, maar velen kennen
hem ook als kunstenaar van o.a.
houten beelden. Hij is tevens
de ontwerper van het beeld met
de pijpen bij de afrit van de A15
bij Sliedrecht West. Tevens is het
kunstwerk ‘De Golven’, te vinden
aan de Rivierdijk ter hoogte van
de oprit van de Rembrandtlaan
een ontwerp van Maarten de
Winter en de schilderingen zijn
van Johan Huijzer.
We kunnen ons weer verheugen
op een veelzijdige expositie van
Sliedrechtse kunstenaars waar we
trots op mogen zijn!
Meer informatie
Het Sliedrechts Museum is
geopend op woensdag- en
zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00
uur. De entreekosten zijn € 2,-voor volwassenen en € 1,-- voor
kinderen. Helaas accepteren we
geen museumjaarkaart, maar voor
kaarthouders is de entree
€ 1,--.Voor groepen kunnen aparte
afspraken gemaakt worden.
Aanmelden kan via de mail:
info@sliedrechtsmuseum.nl.
Meer weten over het Sliedrechts
Museum? Kijk op
www.sliedrechtsmuseum.nl of
volg het museum op Facebook en
Instagram.

De Bibliotheek AanZet helpt
mensen die moeite hebben met
digitale overheid
Er is een grote groep mensen die
digitaal niet mee kan komen. Voor
hen is het dan ook lastig zaken te
doen met de overheid. Daarom is
de Bibliotheek AanZet op 17 locaties
gestart met het zogenaamde ‘Informatiepunten Digitale Overheid’.
Laagdrempelig
De Informatiepunten Digitale
Overheid zijn er voor mensen die
moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over
het zaken doen met de overheid.
De Informatiepunten zijn heel
laagdrempelig: mensen kunnen
er makkelijk binnenlopen. De medewerkers van het informatiepunt
zijn speciaal getraind op vraagherkenning. En ze weten goed wat de
aangesloten overheidsinstanties
doen. Ze kunnen mensen verwijzen
naar maatschappelijke organisaties
of naar de juiste overheidsinstantie
als vragen heel specifiek zijn.
Diverse groep
“In Nederland hebben ongeveer 4
miljoen mensen moeite de digitale
ontwikkelingen bij te benen. Deze
groep mensen is heel divers. Het
zijn ouderen, laaggeletterden, maar
ook mensen die op zoek zijn naar
werk of mensen die zorg nodig hebben. Mensen met financiële of juridische vragen die niet weten waar ze
terecht kunnen. Maar ook jongeren
zijn vaak minder digitaal vaardig dan

we denken”, vertelt Jasper Stamm.
“Omgaan met sociale media is echt
iets heel anders dan een webformulier van de overheid invullen en
huurtoeslag aanvragen.”
Moeilijke taal
Het informatiepunt is niet nieuw
voor de Bibliotheek. Jasper Stamm:
“We zijn vorig jaar gestart met
drie locaties en hebben gemerkt
dat we voorzien in een grote
behoefte. Vandaar dat we dit jaar
hebben uitgebreid”. Op de vraag
wat de ervaringen tot nu toe zijn,
antwoordt Stamm dat op websites
van overheidsinstanties nog steeds
te moeilijke taal wordt gebruikt.
“Veel mensen begrijpen die niet,
en komen naar het Informatiepunt
Digitale Overheid voor hulp. Het is
vaak niet duidelijk wat er van hen
verwacht wordt. Ook is de informatie vaak niet makkelijk te vinden.
Het zou helpen als de websites
beter afgestemd werden op de
eindgebruiker.”
Digitale Inclusie
Het Informatiepunt Digitale Overheid wordt gefinancierd vanuit de
subsidie Digitale inclusie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninklijke Betrekkingen (BZK)
en uitgevoerd door de Koninklijke
Bibliotheek (KB). De Bibliotheek
AanZet bepaalt zelf de locaties,
openingstijden en de bemensing.
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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.
➌ Oostelijke kruising Sonate met
Rondo en deel busbaan voor
de woningen is de zuidbaan

Vastgestelde verordeningen

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.
➎ 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.
➏ Baanhoek 38 t/m 106 worden
de dijkriolen vervangen van
maandag 23 mei t/m vrijdag
29 juli.
❼ P.A. de Genestetstraat en
Willem Kloosweg t/m vrijdag
29 juli. Werkzaamheden i.v.m.
vervangen gas- en waterleiding

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.
❹ Craijensteijn, in drie fases
afgesloten voor doorgaand autoverkeer van maandag 4 juli
t/m vrijdag 19 augustus 2022.
In verband met herinrichting en
asfalteringswerkzaamheden.
Fase 2 afgesloten van maandag 18 juli t/m maandag
1 augustus: Inrit Dorlandsweer tot inrit Merwebolder,
doorgaand auto verkeer wordt

Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad de volgende verordeningen
vastgesteld:
• Alcoholverordening Sliedrecht
• Archiefverordening Sliedrecht
• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente
Sliedrecht 2022
Op www.officiëlebekendmakingen.nl wordt de volledige tekst van deze
verordeningen bekendgemaakt.

Het Bonkelaarhuis
Heeft u vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp,
zorg & welzijn en werk & inkomen?
U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis.

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen en bomen
snoeien
• onkruidbestrijding

Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, Telefoon: (0184) 420 539
info@bonkelaarhuis.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Op weg naar aardgasvrij met het warmtenet
Begin juli stond in Het Kompas een artikel over de aanleg van
het warmtenet in Sliedrecht. Wethouder Ton Spek vertelde
hierin waarom we van het aardgas af moeten. En hoe het
warmtenet hierbij een belangrijke rol speelt. De gemeente heeft

Hoe staat u tegenover de
volgende warmtebronnen?

Wat vinden Sliedrechters van
het warmtenet als alternatief
voor aardgas?

Aardwarmte

58%

Restwarmte

56%

Afvalverbranding

894

Slibverbranding

Wat is voor u belangrijk
aan een warmtenet?

0%

311

90

Straatenquêtes
op diverse locaties

Steekproef onder
2000 inwoners

Open uitnodiging via
platform denkmee.
drechtstedenenergie.nl/
sliedrecht

Duurzame
warmte(bron)

20%

40%
Neutraal
Negatief

60%

24%

10%

10%

16%

40%

37%

De helft van de inwoners is positief
over de aanleg van het warmtenet. Redenen:
duurzaamheid, schonere lucht, geen afhankelijkheid
meer Russisch gas en toekomst.

•

Er zijn ook zorgen: stijgende prijzen, geen keuzevrijheid,
minder efficiënte warmtevoorziening en overlast bij
aanleg.

•

Van de Sliedrechters die nu al gebruik maken van het
warmtenet is 13% negatief en 55% positief.

11%
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•

25%

60%

80%
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(Zeer) negatief
Weet ik niet

Aardgasvrij

•

Geen overlast
voor de omgeving

•

•

Zeer positief
Positief

20%

Bekendheid plan
aardgasvrij

Weet ik niet

0%

35%

Iedereen kan
aansluiten

Iets anders

28%

10%

Betaalbaarheid

Hoe staat u tegenover een
warmtenet in Sliedrecht?

38%

9%

29%

20%

(Zeer) positief
Neutraal

493

12%

24%

24%

28%

46%

Bio-energie

894 inwoners gaven hun mening. Hiervan maken
78 inwoners al gebruik van het warmtenet.

genover of weet het niet. Er zijn dan ook nog veel vragen over
aardgasvrij en over het warmtenet. Met onder andere artikelen
in Het Kompas geven we de komende tijd meer informatie.
Meer weten? Kijk ook eens op www.sliedrechtaardgasvrij.nl.

dit voorjaar laten onderzoeken wat Sliedrechters vinden van het
warmtenet als alternatief voor aardgas. Het onderzoek laat zien
dat de helft van de ondervraagden hier (zeer) positief tegenover
staat. 18% is (zeer) negatief. Bijna een derde staat er neutraal te-
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88% is bekend met het plan om
een deel van de woningen voor
2030 aardgasvrij te maken.
Een op de drie staat achter het
plan en nog eens 40% onder
voorwaarden zoals betaalbaarheid,
keuzevrijheid en/of haalbaarheid
plannen.
71% kent niet het precieze plan
voor de eigen wijk.

Bekendheid met HVC
•

HVC is vooral bekend als
afvalverwerker (59%). Een kwart
(24%) kent HVC als bedrijf dat het
warmtenet aanlegt en 11% als
energieleverancier.

Zorgen om het klimaat
•
•
•

62% maakt zich zorgen over klimaatverandering.
36% maakt zich niet zoveel of helemaal geen zorgen.
Zorgen over het klimaat gaan hand in hand met
steun voor het warmtenet.

5%
14%

4%

Ik vind het
belangrijk om
mijn eigen
warmteleverancier
te kunnen
kiezen

7%

12%

Ik denk
dat het gebruik
maken van het
warmtenet leidt
tot hogere
kosten
67%

77%

23%
(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Weet niet

14%

7%

Het
warmtenet
draagt duidelijk
bij aan de
verduurzaming
van Sliedrecht

41%

29%

Bron: Bewonersonderzoek Sliedrecht voorjaar 2022. Kijk voor de volledige rapportage op: www.sliedrecht.nl/energietransitie
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

22 juli 2022

Achterzijde Reigerflat/
Roerdompstraat

Burendag bbq

24 september 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 juli 2022

Lijsterweg 60

Knots

15 t/m 19 augustus 2022

21 juli 2022

Benedenveer 3

Tentenkamp

26 t/m 27 augustus 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

18 juli 2022

Weresteijn 142

Het realiseren van een uitbouw

Bouwen

18 juli 2022

Rivierdijk 528

Het kappen van een boom

Kappen

18 juli 2022

Baanhoek 71

Het realiseren van een uitbouw

Bouwen

18 juli 2022

Joost van den Vondelstraat 7

Het realiseren van een erker

Bouwen

19 juli 2022

Baanhoek 403

Het vervangen van een dakkapel

Bouwen

19 juli 2022

Baanhoek 471

Het plaatsen van 11 geschakelde bergingen

Bouwen

20 juli 2022

Het Buurtschap 1 t/m 62

Het plaatsen van dakkapellen

Bouwen

21 juli 2022

Baanhoekbrug

Het plaatsen van trotters

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

22 juli 2022

Rivierdijk 290 en 292

Het samenvoegen van de panden

Bouwen/Strijdig gebruik bestemminsplan

22 juli 2022

Industrieweg 45

Het vergroten van het kantoorpand

Bouwen

22 juli 2022

Prof. van der Waalslaan 2

Het aanpassen en uitbreiden van de bestaande school

Bouwen

22 juli 2022

Gershwineiland 9

Het realiseren van een uitrit

Uitweg hebben, maken of 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
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

