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Werkzaamheden Craijensteijn
Blijf op de hoogte
Via de KWS-app blijft u altijd op de
hoogte van de werkzaamheden.
De KWS-app is te downloaden in
de Apple- en/of Google Play store
of door bijgaande QR-code te
scannen.

KWS is in opdracht van de
gemeente Sliedrecht met de
aanleg van het vrijliggend fietspad
bezig. Afgelopen donderdag
14 juli zijn de werklieden vroeg
in de ochtend gestart met het
aanbrengen van de onder- en
tussenlaag van het asfalt tussen
de Prinsenweer tot en met de inrit
Dorlandsweer.
Vanaf komende week starten
de werkzaamheden voor fase
2. Van 18 juli t/m 29 juli zijn
er werkzaamheden vanaf
Dorlandsweer tot de hoofdingang
van de ASVZ. Wijkbewoners
en bestemmingsverkeer
moeten rekening houden
met omleidingen. De rijbaan

Craijensteijn is gefaseerd
afgesloten.
Geen bestemmingsverkeer?
Maak dan gebruik van
de algemene/algehele
ontsluitingsroute. Deze loopt via
Stationsweg- Parallelweg. Tot en
met augustus is de Craijensteijn
afgesloten voor doorgaand
verkeer. Ook voor fietsers. Naar
verwachting is het nieuwe fietspad
medio augustus gereed. Het fietsen voetpad gaat pas open als de
werkzaamheden zijn voltooid.
Let op! Donderdag 18 augustus
is de gehele Craijensteijn vanaf
6.00 uur tot 17.00 uur afgesloten
in verband met het aanbrengen
van de deklaag asfalt.

Prikken in de buurt
11 juli t/m 30 juli

Mocht u naar aanleiding van
het bovenstaande vragen of
opmerkingen hebben, dan
kunt u contact opnemen met
KWS omgevingsmanager Anja
Grootendorst. Zij is te bereiken via
het telefoonnummer 06-11320281,
e-mail: agrootendorst@kws.nl of
via de KWS app.

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden
en de gemeenten komen veel vragen binnen over een verhoging van
de energietoeslag van €500,- voor
mensen met een laag inkomen. Op
dit moment heeft Sociale Dienst
Drechtsteden helaas nog geen
informatie over deze verhoging.
Het kabinet gaat nog met de
gemeenten in gesprek over deze
extra toeslag. Ook is het nog wachten op een definitief besluit van de
Tweede Kamer. Zodra hier meer
over bekend is infomeren Sociale
Dienst Drechtsteden en de gemeenten u hierover via website en
social media kanalen. Het laatste
nieuws hierover leest u op https://

www.socialedienstdrechtsteden.nl/
nieuws
Wat is de energietoeslag?
Door de gestegen energiekosten
kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom is er de
energietoeslag. Heeft u een laag
inkomen? Vanaf dinsdag 19 april
2022 is het voor inwoners van
de Drechtsteden mogelijk om de
eenmalige energietoeslag aan te
vragen. Aanvragen kan tot en met
31 oktober 2022. Benieuwd of u in
aanmerking komt voor de toeslag?
Kijk dan op https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/aanvragen-eenmalige-energietoeslag

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

Informatie verhoging
energietoeslag

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.

Op woensdag 13 juli werden de sportkampioenen van Sliedrecht Sport
en Spaceturnen synergos door locoburgemeester Roelant Bijderwieden
feestelijk gehuldigd. Jongens A van Sliedrecht Sport zijn kampioen
geworden bij het nationale Open Jeugd Kampioenschappen volleybal.
Synergos leverde bij het dubbelmini trampoline maar liefst 5 Nederlandse
kampioenen in verschillende leeftijdsklassen.

Sliedrecht zet innovatieve
maritieme sector in beeld

In 2021 werden een nieuwe
Economische Visie en een nieuwe
Omgevingsvisie vastgesteld. Deze
documenten verwijzen allebei
naar de maritieme sector van het
Sliedrechtse verleden, heden en
toekomst. Met vijf video's brengen
we de komende tijd de innovatieve
maritieme sector in Sliedrecht
beeld.
Sliedrecht video 3: Dieseko Group
B.V. | Scheepsequipment
Samenwerken met andere
Sliedrechtse en regionale bedrijven
maakt ons maritieme cluster
sterk. Dieseko Group B.V. is al
jaren gevestigd in Sliedrecht. Als
bakermat van de baggerindustrie
is Sliedrecht de ideale vestigingslocatie voor mondiale spelers in de
maritieme en industriële sector.
Human Capital is voor deze
Sliedrechtse bedrijven erg belangrijk. Zij werken elke dag, met veel

trots, samen om kennis en expertise over te dragen op de toekomstige generatie vakmensen onder
andere via de eigen bedrijfsschool
van Bakker Sliedrecht.
Douwe Feenstra (Dieseko Group):
‘Dieseko is een leverancier en
bouwer van funderingsequipment.
Zowel op land als op zee, in de
offshore waar windmolens worden
gebouwd. Renewable energy is
een belangrijk speerpunt in onze
strategie. We zijn al meer dan 50
jaar gevestigd in Sliedrecht omdat
we hier dicht bij onze klanten zitten.
Op onze website en social media
kanalen treft u een video aan waar
Dieseko Group B.V. meer vertellen
over hun samenwerking.
Benieuwd naar de eerdere video's
over Baggeren en Installatie en
elektrotechniek? Ga dan naar onze
nieuwspagina voor ondernemers:
www.sliedrecht.nl/nieuws-voorondernemers.
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Buiten bezig in Sliedrecht

Wegomleidingen
➊ 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
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

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

Goede buren stoken beter

U leest het steeds vaker in het
nieuws: de houtkachel of vuurkorf
vervuilt onze lucht toch wel flink.
Is dat echt zo? Hoe erg is dat dan?
Kunt u er iets mee? En is verkeer
niet de grootste boosdoener van
luchtvervuiling? Kortom: tijd voor
duidelijkheid. Wij vroegen het
Linda, luchtexpert bij de omgevingsdienst.
Is het stoken van hout ongezond?
Linda antwoord meteen. "Ja zeker!
Bij stoken komt rook vrij. En rook
is altijd ongezond. Ongeveer
23% van het fijnstof wordt door

Of wat dacht u van een kaasfondue voor de koude avonden?
Stook u toch met hout? Stook dan
minder en sla af en toe een dagje
over. En gebruik dan bijvoorbeeld
onbewerkt hout. Al dat soort dingen dragen bij aan een schonere
lucht."

Gemeente Sliedrecht zoekt leden
voor nieuwe adviesgroep MAG

De gemeente Sliedrecht start met
een Maatschappelijke Adviesgroep,
ook wel MAG genaamd. Deze
adviesgroep wordt een informatiebron en klankbord voor de
ontwikkeling, inrichting en evaluatie
van beleid rond het Programma
Ruimtelijke Vernieuwing gemeente
Sliedrecht.

vraagstukken wat betreft het Programma Ruimtelijke Vernieuwing
(PRV).
We zoeken geïnteresseerden
met verschillende achtergronden,
beweegredenen en kwaliteiten.
De groep wordt ondersteund door
professionals op het gebied van
organisatie en communicatie.

Nieuwe adviesgroep MAG zoekt
leden
De Maatschappelijke Adviesgroep
(MAG) van de gemeente Sliedrecht
is op zoek naar enthousiaste
deelnemers. De toekomstige leden
geven onafhankelijk advies aan de
gemeente Sliedrecht en Raad over

Loopt u warm om vanuit
verschillende perspectieven een
constructieve en kritische bijdrage
te leveren? Dan zijn we op zoek
naar u! Voor meer informatie en
aanmelden: Kijk op onze website
www.sliedrecht.nl.

HVC gestart met aanleg
warmtenet Deltalaan

Zorg ik zelf voor overlast?
Veel mensen stoken zonder het
te weten al jaren verkeerd. Of ze
hebben niet door dat anderen er
last van hebben. "Het is vaak wel
lastig om aan te geven dat u last
hebt van houtstokende buren.
Maar uit onderzoek blijkt dat drie
van vier houtkacheleigenaren kleine maatregelen wil nemen om de
rook te verminderen. Deel daarom
juist tips met uw houtstokende
buren, vrienden en familie."

Aanleg warmtenet door HVC aan de Thorbeckelaan

houtrook veroorzaakt. Dat is meer
fijnstof dan verkeer uitstoot. Ook
veroorzaakt het ongeveer 9% van
gezondheidsklachten. Dat is best
een flink aandeel. Daarom maakt
het echt uit als mensen ermee aan
de slag gaan."
Kies vaker een alternatief
Het is dus belangrijk om ermee
aan de slag te gaan. Hoe dan?
"Er zijn best wat andere opties
in plaats van een houtkachel of
vuurkorf. Denk aan een elektrische
gashaard, of een elektrische BBQ.

Ook de overheid werkt aan
schonere lucht
Het verkeer en de industrie zorgen
ook voor luchtvervuiling. De overheid werkt daarom volop aan schonere lucht. "Het Rijk is bijvoorbeeld
in gesprek met de kachelbranche
over onder andere strengere eisen
voor nieuwe kachels. En we kijken
bijvoorbeeld samen met gemeenten hoe we vergunningen voor
bedrijven kunnen aanscherpen.
Dat betekent strengere eisen aan
bedrijven. Denk aan het toepassen
van nieuwere technieken om
uitstoot te verminderen. Iedereen
kan wat doen aan schonere lucht.
Of u nu inwoner, overheid of ondernemer bent."
Kijk voor meer info en tips wat u
kunt doen voor een schonere lucht
op www.ozhz.nl/schonelucht.

In de periode van maandag 11 juli
tot en met vrijdag 30 september
breidt HVC het warmtenet Sliedrecht uit. De werkzaamheden
vinden plaats in de Deltalaan tot
aan de Thorbeckelaan (ter hoogte
van de algemene begraafplaats).
Aannemer A. Hak voert werkzaamheden in fases uit.
Sliedrecht is op weg naar aardgasvrij. Het warmtenet speelt
hierbij een belangrijke rol. Sinds
2018 werkt HVC samen met de
gemeente Sliedrecht en Tablis
Wonen aan de aanleg. Sinds
vorige week wordt er gewerkt
aan de uitbreiding van het warmtenet in de Deltalaan tot aan de
Thorbeckelaan (ter hoogte van de
algemene begraafplaats).

Het gaat om de aanleg van een
hoofdleiding van ongeveer 1,3
kilometer lang. De uitvoering van
het werk gebeurt in fases. Zo blijft
de overlast beperkt. De woningen
en winkels blijven bereikbaar. De
Deltalaan blijft tijdens het werk
ook bereikbaar voor doorgaand
verkeer tussen de Craijensteijn en
de Thorbeckelaan. Eind 2022 is
deze uitbreiding van het warmtenet klaar.
Op een paar plekken zijn tot eind
september tijdelijke afsluitingen
en omleidingen nodig. Omwonenden worden hier per fase over
geïnformeerd met een brief. Meer
informatie en een overzicht met de
plattegronden per fase vindt u op
www.hvcgroep.nl/warmtenetsliedrecht (kijk bij werkzaamheden).
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Uitgever Akse Media start met actualisatie
gemeentemagazine Sliedrecht
met Akse Media contact opnemen. Dit kan via:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentemagazine Sliedrecht)
• telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v.
Gemeentemagazine Sliedrecht)
Postbus 6033, 1780 KA
Den Helder.
Eind van dit jaar komt er weer een
gemeentemagazine uit. Uitgever
Akse Media start volgende week
met het werven van adverteerders.
Adverteren, wijzigen of aanmelden
Wilt u adverteren? Of een wijziging doorgeven? U kunt ook zelf

Actualiseren adressenindex
Heeft uw organisatie of vereniging
vorig jaar in het gemeentemagazine gestaan? En heeft u toen een
e-mailadres hierbij vernoemd? Dan
ontvangt uw organisatie of vereniging in week 36 een e-mail van
uitgever Akse Media. De uitgever

vraagt om de gegevens die u vorig
jaar heeft opgegeven te controleren of te wijzigen. Deze e-mail is bij
iedereen voorzien van een unieke
persoonlijke code. Aan u de vraag
om de gegevens te controleren en
gewenst aan te passen. De overige
vermeldingen worden tijdens de
actualisatie periode telefonisch
door ons benaderd.
Acquisitiefraude! Direct melden!
Veel organisaties worden nu al
door oplichters benaderd om te
adverteren in het gemeentemagazine. Wees hier alert op! Vraag
bijvoorbeeld om de aanbevelingsbrief van de gemeente. Bent u
benaderd? Dien een klacht in bij
www.fraudehelpdesk.nl

Telefonische adviesgesprekken
van het Regionaal Energieloket

Alle woningen in Nederland gaan
de komende 30 jaar stap voor stap
van het aardgas af. Zo ook in Sliedrecht. Heeft u een koopwoning
en wilt u aan de slag, maar weet u
niet goed hoe? Met een telefonisch
adviesgesprek van het Regionaal
Energieloket kunt u een plan op
maat opstellen.
Met een telefonisch adviesgesprek
bespreekt u uw vragen, wensen
en mogelijkheden en stelt u samen

met de adviseur een stappenplan
op voor uw woning. De adviseur
geeft inzicht in de kosten en besparingen van maatregelen en denkt
mee aan een uitvoering die het
beste bij uw huis past. Ook denkt
de adviseur mee welke maatregelen u eventueel slim kunt combineren. Als u al weet wat u wilt doen
en snel aan de slag wilt gaan krijgt
u advies over subsidies, het kiezen
van een betrouwbare installateur
en het beoordelen van offertes.
Meer informatie of een afspraak
maken? Ga dan naar
www.regionaalenergieloket.nl.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit
is genomen ten behoeve van:

"Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een
parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen zo dicht mogelijk gelegen bij de woning Nachtegaallaan 41 te Sliedrecht en deze ten behoeve van de aanvrager te reserveren door middel van een onderbord met
daarop het kenteken van de auto van de aanvrager."
De officiële bekendmakingen zijn na te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van deze
besluiten in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Sliedrecht.

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

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

12 juli 2022

Kerkbuurt

Hopperdepop

27 augustus 2022

14 juli 2022

Oude Uitbreiding

Winterfair out of the door

25 november 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

11 juli 2022

Valkhof

Speelmiddag

20 augustus 2022

14 juli 2022

Populierenhof, Berkenhof, Wilgenhof

Voortuin rommelmarkt

27 augustus 2022

14 juli 2022

Frans Halsstraat 1

Charity fair

3 september 2022

15 juli 2022

Diverse locaties

Collecte: Nederlandse Brandwonden stichting

9 t/m 15 oktober 2022

15 juli 2022

Diverse locaties

Collecte: Stichting Woord en Daad

15 t/m 20 mei 2023

18 juli 2022

Rietzangerstraat

Straatfeest

20 augustus 2022

18 juli 2022

De Horst

Het plaatsen van een springkussen

30 t/m 31 juli 2022

Datum activiteit

Alcoholwet vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

15 juli 2022

Stationsweg 7

Het wijzigen van de leidinggevende

Omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

15 juli 2022

Tenorweg 4-16

De nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw

Bouwen
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Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

12 juli 2022

Sportlaan 1

De aanleg en exploitatie van 6 padelbanen op het buitenterrein

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

