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Koninklijke Onderscheiding
voor ds. G.J. Mink
Burgemeester Van Hemmen heeft op vrijdag 25 januari in de Grote
Kerk van Sliedrecht een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan ds.
G.J. Mink. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ds.
Mink ontving zijn Koninklijke Onderscheiding tijdens de jubileumuitgave van de Roodletterbijbel, Het Boek, waaraan hij een belangrijke
bijdrage heeft geleverd.
Ds. G.J. Mink wordt gekwalificeerd als ‘een persoon die zich geruime tijd
ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Hij heeft de onderscheiding dan ook ontvangen op grond van al
zijn vrijwilligersactiviteiten (al dan niet werk gerelateerd) én omdat hij zijn
hoofdfunctie, die van predikant, op een voorbeeldige manier uitvoert.
Zo is hij onder meer op vrijwillige basis predikant in andere gemeenten.
Daarnaast was hij lid van de Generale Synode van de PKN en sinds
2013 voorzitter van de Raad van Advies voor Gereformeerd Belijden en
betrokken bij de Lithurgiecommissie. Ook schreef hij diverse boeken van
christelijke signatuur.
Ds. G.J. Mink is predikant sinds 1983 en sinds 21 mei 2016 als predikant
verbonden aan de Grote Kerk van Sliedrecht.

#mooisliedrecht
#trotsopsliedrecht

Social media-berichten van de week

Volg ons via
Twitter
FB
Instagram

Instagram:
Gemsliedrecht: De eerste foto’s voor de fotowedstrijd
druppelen binnen! Wil je ook meedoen? Kijk snel op de
website hoe je deel kunt nemen: www.sliedrecht.nl
#trotsopsliedrecht (foto: Astrid Vink) #fotowedstrijd
#gemeentesliedrecht #sliedrecht #mooisliedrecht

Twitter:
GemSliedrecht: De voorraad strooizout is weer
aangevuld. Gisteren is er 64 ton zout geleverd.
De buitendienst van de gemeente Sliedrecht blijft
er voor zorgen dat de wegen veilig en begaanbaar
blijven. #veiligsliedrecht #trotsopsliedrecht

Provincie maait anders, voor
meer insecten
De provincie Zuid-Holland is gestart met het project ‘De berm komt tot
bloei’. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. Want die insecten hebben we hard nodig.
Vanaf dit jaar worden alle provinciale wegbermen in de provincie
Zuid-Holland volgens een nieuwe maaimethode (ecologisch maaien)
gemaaid. Ook de provinciale N-wegen in Sliedrecht maait de provincie
volgens de nieuwe maaimethode, waarbij minder vaak gemaaid wordt.
Zo krijgen gras en bloemen meer kans om te groeien en hun zaden te
verspreiden. Uiteraard is de verkeersveiligheid van groot belang. De
stroken direct langs wegen, kruisingen en zichthoeken worden vaker
gemaaid. Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de grond voedselarmer
wordt. Een voedselarmere, verschraalde bodem zorgt namelijk voor meer
verschillende bloemen- en plantensoorten.
Ongewenste plantensoorten
Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar
doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Ook ongewenste
plantensoorten, zoals akkerdistels, komen op sommige plekken tijdelijk
hoog te staan. Op plekken waar veel ongewenste soorten staan, kijkt de
provincie hoe ze deze planten het beste kan bestrijden.
Bijenhotels
Daarnaast plaatst de provincie Zuid-Holland 35 bijenhotels op geschikte
plekken langs de provinciale wegen en fietspaden. Hierin kunnen bijen
en andere insecten onderdak vinden.
Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei.

Samen bestrijden we de gladheid
Wat doet de gemeente?
Het is eindelijk winter en dat
betekent dat de (kans op) gladheid
toeneemt. Voor uw veiligheid en
om ongelukken te voorkomen
verzorgt het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente de
gladheidbestrijding. Bij gladheid
gaan de strooiwagens de weg op.
Prioriteiten van de chauffeurs zijn:
de hoofdwegen en de fietsroutes
begaanbaar houden of maken.
Als de temperatuur onder de -5
graden zakt, werkt het zout helaas
niet zo goed. Dan mengen we de
pekel met zand.

111 kunnen inwoners van Sliedrecht
gratis strooizout halen om de
gladheid te bestrijden. Wilt u dan
wel een emmer of een zak meenemen? U kunt ook keukenzout
gebruiken.

Wat kunt u zelf doen?
Sowieso voorzichtig zijn, zeker
op stukken weg/fietspad die in de
schaduw liggen. Als u uw eigen
stoep wilt schoonhouden, dan
kunt u dat het beste doen met een
sneeuwschuif of een bezem. Bij de
gemeentewerf aan de Lelystraat

Gladheidbestrijdingsplan
Tot april 2019 ligt het gladheidbestrijdingsplan ter inzage in het
gemeentekantoor aan de
Industrieweg 11. U kunt het plan
van maandag t/m vrijdag van
9.00 -15.00 uur inzien. Ook kunt u
de website raadplegen:
www.sliedrecht.nl/gladheid

Oproep aanhanger
De gemeente Sliedrecht roept de
eigenaar op van:
- een aanhanger zonder kenteken,
die al geruime tijd geparkeerd
staat aan de Grevelingenlaan te
Sliedrecht.
De eigenaar van dit voertuig dient
zich binnen twee weken na het
verschijnen van dit bericht te
melden bij het cluster
Vergunningverlening Toezicht en
Handhaving van de gemeente aan
de Industrieweg 11. Zonder melding binnen deze periode zal de
aanhanger worden verwijderd.
Op grond van artikel 5:30 Awb
kan, afhankelijk van de staat, de
aanhanger 13 weken worden
opgeslagen, dan wel onmiddellijk
worden verkocht of vernietigd.
De aanhanger valt onder
“Kampeermiddelen e.a.”,
waarvoor het verboden is deze

op of aan de openbare weg te
parkeren, zoals gesteld in de

A.P.V. (Algemene Plaatselijke
Verordening) artikel 5:6.
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Alzheimercafé
Elke eerste maandag van de maand organiseert Alzheimer Nederland afdeling Sliedrecht een Alzheimer
Café. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden en vrienden, maar ook voor vrijwilligers, professionals en andere belangstellenden.
Het Alzheimer Café heeft iedere maand een ander thema met als doel te informeren over dementie, de
gevolgen ervan voor patiënt en hun naaste, het omgaan met de ziekte en praktische handreikingen. Er is
altijd voldoende gelegenheid om met lotgenoten en beroepskrachten in contact te komen en ervaringen uit
te wisselen. Ook zijn er informatiemateriaal en boeken gratis te lenen.
Voor meer informatie kunt u bellen met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, telefoonnummer (0184) 420539 of
mailen naar mantelzorg@welzijnswerksliedrecht.nl. Ook kunt u bellen met de Alzheimertelefoon via het gratis telefoonnummer (0800) 50 88. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor hulp bij dementie.

Alzheimercafé: Vergeetachtigheid
of is er meer aan de hand?
Op maandagavond 4 februari organiseert Alzheimer Nederland afdeling
Sliedrecht weer een Alzheimercafé met als onderwerp ‘Vergeetachtigheid of is er meer aan de hand?’
Ilse Silbeek, geriatrieverpleegkundige bij het GOAC en casemanager dementie, zal deze avond het thema “gewoon vergeetachtig of dementie?”
bespreken. Hoe weet je nu of je je zorgen moet maken of niet? Wanneer
gaat gewone vergeetachtigheid over in zorgen over dementie? Waar moet
je alert op zijn? En kun je je zorgen bespreekbaar maken? Herken je dit
soort vragen, dan bent u van harte welkom op het Alzheimercafé.
De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in
Grand café de Biesbosch, Kerkbuurt 200 in Sliedrecht. Aanmelden voor
de avond is niet nodig.

Herkennen en omgaan met mensen met dementie

Hoe herkent u iemand met dementie?

Laat zien dat jouw organisatie
dementievriendelijk is!
Gemeente Sliedrecht wil een dementievriendelijke gemeente te zijn.
Daar hebben we ook de hulp van bedrijven en organisaties bij nodig!
Meer dan 260.000 mensen in Nederland hebben een vorm van dementie.
Dementie komt niet alleen voor onder ouderen; bijna 6% van de 260.000
is jonger dan 65 jaar. Dementie raakt mensen niet alleen privé, ook in
het bedrijfsleven kom je mensen met dementie tegen. Hoe reageer jij op
een klant met dementie? Herken jij de symptomen van dementie? Samen
dementievriendelijk biedt (online) trainingen aan om jouw organisatie
dementievriendelijk te maken. Zo zorgen we samen voor een dementievriendelijke gemeente.
(Online) training
Samen dementievriendelijk biedt trainingen aan om een dementievriendelijke organisatie te worden. Aan de hand van herkenbare situaties
leer je signalen van dementie te herkennen en je service hier op aan te
passen. De training kan online of op locatie worden gevolgd.
Kosten training
Het volgen van de online training is gratis. De kosten voor de training op
locatie is verschilt per organisatie:
• voor algemeen publiek: gratis
• voor vrijwilligers van een organisatie: gratis
• voor medewerkers van niet-commerciële organisatie: € 15,- per deelnemer
• voor medewerkers van commerciële organisatie: € 25,- per deelnemer
Sticker en certificaat
Hebben de medewerkers of vrijwilligers van jouw organisatie een (online)
training gevolgd? Vraag dan de sticker en het certificaat met officiële
verklaring voor jouw organisatie aan. Plak de sticker bij de ingang en geef
het certificaat een mooie plaats: laat zien dat jouw organisatie dementievriendelijk is.

Dagelijks handelen
Vergeetachtigheid

•
•
•
•
•
•
•

• Vergeten van afspraken,
verjaardagen en nieuwe informatie
• Moeite om de weg te vinden
• Steeds hetzelfde vragen of vertellen

Taalproblemen
•
•
•
•

Het juiste woord niet kunnen vinden
Woorden niet begrijpen
Verkeerde uitspraak van woorden
Moeite om een gesprek te voeren,
vast te houden of te volgen

Rekenen en met geld omgaan
Boodschappen doen
Beoefenen van hobby of sport
Persoonlijke hygiëne
Huis verwaarlozen
Spullen op onlogische plekken
Moeite met nieuwe dingen leren en
aanpassen naar nieuwe situaties

Gedragsveranderingen
•
•
•
•
•
•
•

Ontkennen van het probleem
Wisselende stemmingen, meer onrust
Achterdochtig en wantrouwend
Boosheid, opstandigheid, terugtrekken
Ongepast, schaamteloos gedrag
Beslissingen nemen en keuzes maken
Verlies van interesses

Meer informatie
Wil je meer informatie of een training volgen? Kijk dan op
https://samendementievriendelijk.nl/doe-mee-als-organisatie en wordt
dementievriendelijk!
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Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en het
algemeen bestuur van het Waterschap op 20 maart 2019
De burgemeester van Sliedrecht maakt het volgende bekend
HOE KUNT U STEMMEN?
Stemmen in Sliedrecht
De stempas waarmee u uw stem uitbrengt, ontvangt u uiterlijk 6 maart 2019 per post. U mag met uw stempas in
een stemlokaal naar keuze binnen de gemeente Sliedrecht stemmen. De stemlokalen binnen onze gemeente
leest u op de bijsluiter bij uw stempas en op de kandidatenlijst. Ook op www.sliedrecht.nl vindt u het overzicht
van de stemlokalen. PostNL bezorgt de kandidatenlijst uiterlijk 15 maart 2019 huis aan huis.
In het stembureau moet u zich legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit document mag op
20 maart 2019 maximaal vijf jaar verlopen zijn. Heeft u geen juist identiteitsbewijs? Vraag dan op tijd een nieuw
aan.
Overdragen van uw stempas
U mag ook een ander voor u laten stemmen met een onderhandse volmacht. U draagt dan uw stempas over
aan een andere kiezer (gemachtigde). Deze gemachtigde stemt zelf ook voor dezelfde verkiezing in Sliedrecht.
Hiervoor gelden regels:
• de gemachtigde brengt uw stem gelijktijdig uit met zijn/haar eigen stem;
• de gemachtigde stemt voor dezelfde verkiezing op een stembureau in Sliedrecht;
•	de gemachtigde mag per verkiezing twee machtigingen aannemen (hij/zij mag per verkiezing dus drie
stemmen uitbrengen);
• u vult op de achterkant van uw stempas (bij ‘volmachtbewijs’) de naam en het adres van de gemachtigde in;
• u en de gemachtigde ondertekenen allebei uw stempas;
•	de gemachtigde neemt uw stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee naar het stemlokaal.
Uw (kopie) identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.
De kopie van het identiteitsbewijs mag ook een foto op een mobiele telefoon of tablet zijn.

Merwestreek niet ontvangen?
Ontvangt u de Merwestreek niet, of kent u iemand die de Merwestreek
niet ontvangt?
Voor het melden van klachten kunt u bellen met de Merwestreek
(088) 0561595. U kunt uw klacht ook doorgegeven via de website
www.demerwestreek.nl/pagina/bezorgklacht.
Exemplaren van de Merwestreek zijn ook op te halen bij de volgende
afhaalpunten: Gemeentekantoor, Jumbo (Kerkbuurt), Bas vd Heiden
(Fazantplein) en Bibliotheek (Bonkelaarplein).

Stemmen bij volmacht
Met de schriftelijke volmacht mag een andere kiezer voor u stemmen. Dit doet u bijvoorbeeld omdat:
•	u uw stempas niet kunt overdragen aan een andere kiezer, bijvoorbeeld omdat u al op uw vakantieadres
verblijft;
• u een identiteitsbewijs heeft dat op 20 maart 2019 langer dan vijf jaar is verlopen;
• u geen identiteitsbewijs heeft.
Hoe vraagt u de schriftelijke volmacht aan?
•	op www.sliedrecht.nl vindt u het formulier ‘Stemmen bij volmacht’. Als zoekwoord geeft u Stemmen in. U print
het formulier en vult dit in. U mag het formulier ook aan de balie van uw gemeente ophalen;
•	u vult het aanvraagformulier helemaal in en u plaatst allebei uw handtekening. Uw schriftelijk verzoek moet
uiterlijk 15 maart 2019 bij de gemeente binnen zijn;
•	als de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hiermee
kan de gemachtigde voor u stemmen;
•	de gemachtigde neemt de schriftelijke machtiging mee naar het stemlokaal en brengt uw stem tegelijk uit met
zijn/haar eigen stem.
Stempas kwijt
Zonder stempas mag u niet stemmen. Een vervangende stempas vraagt u tijdens de openingstijden aan bij de
balie van uw gemeente. Dit mag tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur.
SAMENSTELLING KIEZERSREGISTER
Op 4 februari 2019 stelt elke gemeente haar kiezersregister vast. Deze datum bepaalt in welke gemeente u mag
stemmen. U ontvangt uw stempas op het adres waarop u op 4 februari 2019 staat ingeschreven.
Op www.sliedrecht.nl vindt u meer informatie. Met vragen mag u ook contact opnemen met Team verkiezingen.
U bereikt ons via telefoonnummer 14 0184.
Sliedrecht, 30 januari 2019
De burgemeester, A.P.J. van Hemmen

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Heeft u vragen op het gebied
van jeugd & gezinshulp,
zorg & welzijn en
werk & inkomen?

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Blasweiler, J

09-05-1974

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.

20-12-2018

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.

U kunt terecht bij:
Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7
Telefoon: (0184) 420 539
info@sociaalteamsliedrecht.nl
www.sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:
08.30 - 17.00 uur.
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Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

21 januari 2019

Rivierdijk 274

Oprichten tijdelijke wooneenheden

Bouwen

21 januari 2019

Sectie G perceel nr 1175:
- Thv Prisma 101 oostzijde
- Thv Stationsweg 108, achterzijde
- Thv Sporthal de Stoep, oostzijde

Het vellen van drie houtopstanden
- Staat te dicht bij hoogspanningskabels
- Staat te dicht bij perceel particulier
- Matige conditie (bloedingsziekte)

Kappen

21 januari 2019

Dr. Langeveldplein 1

Het kappen van zes bomen

Kappen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

25 januari 2019

Rivierdijk 460

Het wijzigen van de gevels

Bouwen

25 januari 2019

Albrechtplein 21-23

Het realiseren van een woning

Bouwen

25 januari 2019

Ter hoogte van Kubus 200

Het oprichten van een reclamezuil in de watergang

Bouwen

28 januari 2019

Kerkbuurt 81 t/m 81 f

Het verbouwen van het pand tot zes appartementen en een winkelruimte

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.
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- Interne verbouwing Gantel Yulius, Wilhelminstraat 71
Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 januari 2019

Benedenveer 3

Kofferbak verkoop

22 juni 2019

21 januari 2019

Stationsweg 4

Tuinfeest

22 juni 2019

21 januari 2019

Stationsweg 4

Koningsdag

27 april 2019

24 januari 2019

Burg. Winklerplein

Kermis

13 juni t/m 19 juni 2019

Drank & Horeca vergunning
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 januari 2019

Stationsweg 4

Tuinfeest

22 juni 2019

23 januari 2019

Kruispunt Havenstraat/
Dr. Langeveldplein
t.o. Cafe Korevaar

- Koningsdag
- 5 mei viering

27 april 2019
6 mei 2019

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

Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht op de
Servicelijn via www.sliedrecht.nl

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
officiëlebekendmakingen.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

