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Jan on tour

Voortgang aanleg fietspad
Craijensteijn

De gemeente is in mei gestart
met de voorbereidingen voor de
aanleg van het fietspad aan de
zuidzijde van de Craijensteijn. Het
fietspad komt tussen sporthal De
Basis en de verkeerslichten op de
Deltalaan.
Afgelopen vrijdag stapte burgemeester Jan de Vries weer op de
bakfiets om kennis te maken bij
Rivas Waerthove en het Creatief
Centrum Sliedrecht.
De burgemeester werd bij Rivas
hartelijk ontvangen door enkele
bewoners en vrijwilligers: ‘Ik ben
onder de indruk van de kwaliteit
van de zorg die hier wordt geboden. De warmte en aandacht voor
elkaar, van zowel de vrijwilligers
als de bewoners is echt voelbaar.

Ook de hoffelijke en gastvrije uitstraling is prachtig om te zien, van
het persoonlijke contact tot aan de
inrichting, alles klopt met elkaar.’
De burgemeester ontving een
mooi cadeau. Niet voor hemzelf,
maar voor zijn echtgenote. Een
mooie zelf gebreide ‘ambtsketen’
voor de vrouw des (burgemeester)
huizes. ‘Met zo’n warm cadeau
mag ik straks wel thuiskomen!’
In Creatief Centrum Sliedrecht

maakte de burgemeester kennis
met een diversiteit aan creatievelingen die (bijna) dagelijks hun
hobby uitoefenen in een eigen
ruimte: ‘Wat een enorm talent en
creativiteit mag ik hier bewonderen. Van knutselen, kleien en
breien tot tekenen, kralen rijgen en
street-art schilderen. Leuk om te
horen dat het creatief centrum veel
bezoekers krijgt, die even rond
komen snuffelen, iets kopen in de
kringloopwinkel, of deelnemen aan
een workshop.’

Het oudste monument van Sliedrecht - Toren
Hervormde grote Kerk - officieel voorzien van
Rijksmonumenten schildje
– Voorzitter Historische Vereniging
Sliedrecht – overhandigde met
trots het schildje aan Ed Goverde,
Wethouder Grondbeleid, Ruimtelijke Ordening en Gemeentelijk
Vastgoed.

Donderdag 24 juni is het 3e Rijksmonumenten schildje in Sliedrecht

gemonteerd op de Toren van de
Hervormde Grote Kerk. Peter Bons

‘’𝘞𝘪𝘫 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘵𝘴 𝘰𝘱 𝘰𝘯𝘻𝘦
𝘮𝘰𝘯𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯, 𝘩𝘦𝘵 𝘦𝘳𝘧𝘨𝘰𝘦𝘥 𝘷𝘢𝘯
𝘚𝘭𝘪𝘦𝘥𝘳𝘦𝘤𝘩𝘵. 𝘡𝘦 𝘨𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘬𝘢𝘳𝘢𝘬𝘵𝘦𝘳
𝘢𝘢𝘯 𝘰𝘯𝘴 𝘮𝘰𝘰𝘪𝘦 𝘣𝘢𝘨𝘨𝘦𝘳𝘥𝘰𝘳𝘱. 𝘋𝘦
𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘦𝘣𝘰𝘳𝘥𝘫𝘦𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯
𝘷𝘰𝘰𝘳𝘣𝘪𝘫𝘨𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴 𝘮𝘦𝘦𝘳 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘦
𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘮𝘰𝘯𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯.
𝘏𝘪𝘦𝘳𝘣𝘪𝘫 𝘥𝘳𝘢𝘨𝘦𝘯 𝘻𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘳𝘬 𝘣𝘪𝘫 𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦
𝘣𝘦𝘭𝘦𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘰𝘳𝘱.’’ – aldus
Peter Bons.

Ter voorbereiding voor de aanleg
zijn in maart door de boomspecialisten van Nationale Bomenbank
drie bijzondere bomen verplant uit
de Craijensteijn. Daarna is KWS
gestart met het uitbaggeren en
voorbelasten van de watergang.
Wethouder Ton Spek kreeg deze
week een rondleiding.
Wat betekent de werkzaamheden
voor u?
Tijdens de werkzaamheden is het
fiets- en voetpad aan de zuidzijde
van de Craijensteijn afgesloten.
Voor fietsers is er een omleidingsroute ingesteld. Voetgangers
kunnen via de noordzijde van de
Craijensteijn. De rijbaan van de
Craijensteijn blijft tot juni 2022
toegankelijk voor gemotoriseerd
verkeer. Meer informatie over het
project leest u op www.sliedrecht.
nl/aanleg_fietspad_craijensteijn.

onze omgevingsmanager Anja
Grootendorst. Zij is te bereiken via
het telefoonnummer 06-11320281,
e-mail agrootendorst@kws.nl of
via de KWS app. Zij is ook iedere
maandag van 9.00 uur – 12.00
uur aanwezig in de bouwkeet. De
bouwkeet van KWS kunt u vinden
in de bocht Craijensteijn tegenover
Landskroonweer 8/9.
Blijf op de hoogte via de KWS-app
Voor actuele informatie over het
project adviseren wij u gebruik te
maken van de KWS-app. Met de
KWS-app kunt u de voortgang van
het project op de voet volgen. De
KWS-app is te downloaden in de
Apple- en/of Google Play store of
door de QR-code te scannen. U
kunt dan zoeken op het project
‘Veilige fietsroute’ en als favoriet
aanvinken door op het sterretje te
klikken.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Neem gerust contact op met

Familie Van der Waal
winnaar van groendakactie

Basisregels voor iedereen

We mogen steeds meer, laten we
daar met elkaar van genieten. Het

Covid-19 virus is nog niet uit het
land, laten we ons daarom echt

aan de drie basisregels houden.
#samenkrijgenwecoronaeronder

8 juli: Gemeentewerf gesloten
Op 8 juli is het milieupark en de gemeentewerf van
de gemeente Sliedrecht gesloten. De medewerkers
hebben deze dag een trainingsdag. Op 9 juli zijn wij
weer gewoon geopend.

Vanwege de trainingsdag, wordt het huisvuil donderdag 8 juli niet ingezameld. Wij halen dit in op vrijdag
9 juli.

Begin dit jaar werd door de
gemeente een gratis 10 vierkante
meter groendak verloot. Onder alle
deelnemers was de familie Van
der Waal de gelukkige winnaar.
Wethouder Ton Spek en groendakcoach Marc Rotmans feliciteerden
mevrouw Van der Waal op locatie!

Een groen dak met plantjes
isoleert, neemt fijnstof en CO2 op
en houdt regenwater langer vast.
Daarnaast trekken de plantjes
vogels, bijen, vlinders en andere
nuttige insecten aan. Goed dus
voor de biodiversiteit. En natuurlijk
ziet zo’n groen dak er ook gewoon
mooi uit!
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Buiten bezig in Sliedrecht

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

➌

➍

➎

➏

➐

is alleen bereikbaar via de
rotonde Simon Stevinstraat en
De Savornin Lohmanlaan.
Scheldelaan, oostelijk deel
Grevelingenlaan en Volkerakstraat in 5 fases afgesloten
voor al het verkeer. Dit is
uitgesteld tot na de bouwvak
vakantie i.v.m. niet te leveren
materialen In verband met
herstraatwerkzaamheden.
Zuidelijk deel IJsbaan in delen
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 31 mei t/m
vrijdag 30 juli In verband met
herstraatwerkzaamheden.
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.
Lijsterweg in twee delen
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 5 juli t/m vrijdag
9 juli In verband met herstelwerkzaamheden
Craijensteijn, ernstige verkeershinder! Vanaf maandag
17 mei t/m vrijdag 23 juli

Werkzaamheden in verband
met uitbaggeren van de sloot/
vijver en het aanbrengen van
voorbelasting t.b.v. reconstructie van deze weg.
➑ P.C. Hooftlaan en klein deel
Genestetstraat, vanaf maandag 14 juni t/m vrijdag 30 juli
Werkzaamheden Oasen in
verband met vervangen waterleiding
➒ Stationsweg verkeershinder
op woensdagavond 30
juni, donderdagavond 1 juli,
maandagavond 5 juli en
dinsdagavond 6 juli van 19.0022.00 uur. Werkzaamheden in
verband met snoeien bomen
➓ Rembrandtlaan, Deltalaan en
Stationsplein vanaf maandag
28 juni t/m vrijdag 16 juli
Werkzaamheden in verband
met snoeien bomen
11 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

Hoe voorkom ik dat ik slachtoﬀer wordt van een babbeltruc?

Dagelijks wordt bij senioren in
heel Nederland en dus helaas
ook in Sliedrecht aangebeld door
onbekende mensen. Met een
mooie smoes (ook wel babbeltruc
genoemd) proberen ze binnen te
komen. Ze leiden u af en proberen
ondertussen uw geld en andere
waardevolle bezittingen te stelen.
Dit kan iedereen overkomen. Hieronder leest u tips wat u kunt doen
om te voorkomen dat u slachtoffer
wordt van een babbeltruc.

Tips
• Kijk voor u opendoet, eerst wie
heeft aangebeld
• Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale
toegang alleen voor uw eigen
bezoek
• Zorg dat u de deur op een kier
kunt zetten met bijvoorbeeld een
deurketting of kierstandhouder
• Babbeltrucs en overvallen vinden ook overdag plaats
• Laat nooit onbekenden uw huis
binnen, hoe betrouwbaar of
onschuldig ze ook ogen
• Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld
uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe
uw deur dicht.
• Neem nooit uw portemonnee
mee naar de deur
• Komen onbekende met de
vraag of ze het alarmnummer
mogen bellen? Laat ze niet
binnen. Bel zelf met 112
• Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, verwijs
naar een openbaar toilet
• Loop nooit met iemand mee
naar buiten, dieven komen vaak
met z’n tweeën
• Doe uw achterdeur op slot als

u alleen thuis bent. Soms komt
iemand via de achterdeur uw
huis binnen, terwijl u aan de
voordeur staat te praten
• Geef nooit uw pinpas en/of
pincode af
• Bewaar uw pincode en pinpas
apart
• Betaal geen portokosten voor
niet door uzelf bestelde pakjes
Een voorbeeld uit de praktijk
‘Een man in uniform belt bij u aan
en zegt namens een bedrijf een
pakketje bij u te komen aﬂeveren.
Hij komt professioneel, netjes en
betrouwbaar over. Het pakketje
moet wel direct betaald worden,
de bezorger biedt aan voor u of
met u te gaan pinnen. Een paar
uur na zijn bezoek, merkt u dat u
uw pinpasje kwijt bent en dat veel
geld van uw rekening is afgeschreven. Dit is zomaar een voorbeeld
uit de praktijk waar de politie
regelmatig mee te maken krijgt’.
Meer weten?
Op de site www.politie.nl vindt u
meer informatie over de babbeltruc.
U klikt dan op het kopje ‘thema’s’
en vervolgens naar ‘preventietips’.

Digitaal ‘Berichten over uw buurt’

Wilt u op de hoogte zijn en blijven
van actuele zaken die spelen in
uw buurt? Denk aan evenementen, kap- of bouwvergunningen,
verkeersbesluiten en nieuwe of
gewijzigde regelgeving? Deze
informatie is vanaf 1 juli a.s. digitaal
en ‘op maat’ beschikbaar op
www.mijnoverheid.nl/overuwbuurt.
Om de berichten te ontvangen
kiest u uit de e-mailservice en/of
de app voor mobiele apparaten.
E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze
service stelt u zelf in welke berichten u wilt ontvangen en van
welke organisatie(s). Het gaat
om publicaties van gemeenten,
waterschappen en provincies van
de afgelopen twee maanden. U
ontvangt gemiddeld één keer per
week een e-mail.

U leest op ‘Berichten over uw
buurt’ ook antwoorden op vragen als: Wat moet ik doen als ik
stukken wil inzien? En, hoe kan ik
bezwaar indienen?
Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u
ook in de ‘Over uw buurt’ app. U
downloadt de app in de Apple Store of in Google Play. De gegevens
worden één keer per dag opgehaald en verwerkt. Hierdoor kan
het zijn dat een besluit een dag
later beschikbaar is in de app.
Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een
dienst van UBR|KOOP, het Kennisen Exploitatiecentrum voor Officiele Overheidspublicaties. Kijk voor
meer informatie op:
www.koopoverheid.nl of
www.mijnoverheid.nl.

Woning of bedrijfspand verhuren?
Zorg dat je weet hoe je de risico’s
kunt verkleinen
U bent als verhuurder verantwoordelijk voor
een juist gebruik
van uw woning
of bedrijfspand.
Teelt uw huurder
bijvoorbeeld
hennep in uw
woning of bedrijfspand of liggen er
harddrugs opgeslagen, dan wordt
u als verhuurder verantwoordelijk
gehouden. De woning zal dan
tijdelijk worden gesloten. De totale
kosten kunnen voor u daarbij ﬂink
oplopen, ook als u nergens van af
wist.
Wat kunt u doen?
Om dit te voorkomen is het goed
als u voorzorgsmaatregelen
neemt. De kans op misbruik van
uw woning of bedrijfspand is dan
een stuk kleiner. Verhuur allereerst
uw woning of bedrijfspand alleen
met een huurcontract en sluit deze
in persoon af (niet via het internet).
Verder is het belangrijk dat u een
aantal voorwaarden in het contract
opneemt waaronder dat de huur
giraal wordt betaald op naam van
de hoofdhuurder en dat de verhuurder de woning of bedrijfspand
periodiek mag inspecteren. Verder
dient u te letten op een aantal punten waaronder het controleren van
de originele identiteitsbewijzen
van alle leden van het huishouden
en ga na drie maanden na of de
woning of het bedrijfspand niet
wordt gebruikt voor illegale praktijken en stel vervolgens om de

drie maanden een controle in. De
gemeente heeft een ﬂyer opgesteld waarin alle voorwaarden en
aandachtspunten staan genoemd.
Meld misstanden
Melding van (vermoedelijke)
misstanden kunt u doorgeven aan
Meld Misdaad Anoniem via het
telefoonnummer 0800-7000 of de
politie via het nummer 0800-8844;
Onderhoud van uw woning of
bedrijfspand
Een woning of bedrijfspand die
slecht wordt onderhouden, lokt
slecht gedrag van de huurder uit.
Wilt u dat de huurder uw woning of
bedrijfspand goed gebruikt, toont
u zich dan een goede verhuurder
die de woning of bedrijfspand
goed onderhoudt.
Gebruik van tussenpersoon/
makelaar
Als u de verhuur en het beheer
heeft uitbesteed is het verstandig
de tussenpersoon opdracht te geven bovenstaande regels in acht
te nemen. Maak alleen gebruik van
een makelaar die is aangesloten
bij NVM, VBO of andere officiële
organisatie.
Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe u uw
woning of bedrijfspand zo veilig
mogelijk verhuurt? Download dan
de ﬂyer op de website
www.sliedrecht.nl of haal hem af in
het gemeentekantoor binnen de
openingstijden.
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

23 juni 2021

Diverse locaties

Collecte: Nederlandse Brandwonden Stichting

10 t/m 16 oktober 2021

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 juni 2021

Benedenveer 3

Tentenkamp

2 t/m 3 juli 2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

21 juni 2021

Tussen Rembrandtlaan 310 t/m
468 & Rietzangerstraat 1

Het kappen van een populier

Kappen

28 juni 2021

Gershwineiland 6

Het vervangen van de bestaande gevelkozijn

Bouwen

Rectificatie ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

15 juni 2021

Isaac da Costastraat 36

Het uitbreiden van de woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

21 juni 2021

Cort van der Lindenlaan 31

Het bouwen van een overkapping inclusief schutting

Bouwen

21 juni 2021

Stationspark

Het realiseren van een inrit bij de kantoorlofts

Uitweg maken, hebben of veranderen

23 juni 2021

Weresteijn 77

Het realiseren van een kap op bestaande garage/schuur

Bouwen

23 juni 2021

Dr.Schaepmanstraat 16

Het kappen van één boom in de tuin

Kappen

25 juni 2021

Molendijk 45

Het wijzigen van de voorgevel

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

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

