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Afscheid Wethouders Piet Vat en Ed Goverde
Tijdens een gezellig drukke
receptie hebben inwoners, ondernemers, verenigingen en medewerkers afscheid genomen van
deze twee betrokken en bevlogen
bestuurders. De beide heren zijn
tijdens deze afscheidsreceptie
bedankt voor hun inzet voor
Sliedrecht tijdens de afgelopen
periode.

Herinrichting Rivierenbuurt-Zuid
en PC Hooftlaan gereed
Rivierenbuurt-Zuid en PC Hooftlaan
hebben vorig jaar een flinke onderhoudsbeurt gekregen. Inmiddels
zijn de werkzaamheden gereed
en op dit moment loopt nog de
onderhoudstermijn voor het werk.
De Rivierenbuurt-Zuid en de PC
Hooftlaan zijn inmiddels opengesteld voor gebruik.

De rijbaan en de trottoirs van de
PC Hooftlaan zien er weer fris uit
en geven een mooi straatbeeld.
Daarnaast is met de herinrichting
de rijbaan een beetje versmalt
waardoor de snelheid van de weggebruiker in de PC Hooftlaan naar
verwachting wat vermindert.

De Rivierenbuurt-Zuid is opgehoogd en ziet er met het nieuwe
bestratingsmateriaal weer strak uit.
Dat beeld wordt versterkt doordat
veel bewoners hun tuinen ook
direct opnieuw hebben ingericht.
Er zijn meer parkeerplaatsen en de
trottoirs zijn opnieuw aangebracht
en voorzien van nieuw materiaal.
Ook zijn de straten beter ingericht
om het verkeer in de straat af te
remmen.

Als gemeente zijn wij erg tevreden
met het resultaat. Wij bedanken
de bewoners voor hun begrip en
medewerking. Ook bedanken wij
de bewoners voor hun inbreng van
ideeën en suggesties. Op basis
van deze reacties konden we een
goed ontwerp maken. Ook dank
aan KWS en De Groot & Schagen
Aannemingsbedrijf B.V. voor hun
werkzaamheden.
Een uitgebreid verslag over deze
projecten leest u op onze website.

Op hun uitdrukkelijke verzoek
wilde zij geen cadeaus voor
zichzelf maar alleen donaties voor
de Voedselbank. Bent u niet in de
gelegenheid geweest om langs
te komen? En wilt u wel doneren?
Dat kan door deze QR code te
scannen.

Prikken in de buurt
13 juni t/m 18 juni

Week

24

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

Cascade
Hoge kade 50,
Hendrik-Ido-Ambacht

Het Carillon
Raadhuisplein 1,
Nieuw-Lekkerland

Woensdag t/m
donderdag

Pauluskerk
Nassauweg 1,
Dordrecht

Het Carillon
Raadhuisplein 1,
Nieuw-Lekkerland

Vrijdag t/m
zaterdag

De Parel
Talmastraat 9
Hardinxveld-Giessendam

Hart van Meerdervoort
Perkstraat 57
Zwijndrecht

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.

Weekmarkt verplaatst tijdens
Kermisdagen

Van 9 t/m 15 juni is er weer Kermis
op het Burgemeester Winklerplein
en een gedeelte van de Simon
Stevinstraat in Sliedrecht. De
weekmarkt van woensdag 15 juni
is tijdelijk verplaatst naar de Jacob
Catsstraat (inclusief parkeerterrein
bij de Jumbo).
Goed om te weten:
• Tijdelijke afsluiting: Vanaf dinsdagavond 14 juni 18.00 uur t/m
woensdagavond 15 juni 18.00
uur is de Jacob Catsstraat en

het parkeerterrein op de hoek
van de Joost van den Vondelstraat met de Jacob Catsstraat
afgesloten. Er kan hier dan niet
geparkeerd worden.
• Wijziging GFT inzameling voor
de Jacob Catsstraat: Ophalen
GFT dinsdag 14 juni. Graag uw
container op 14 juni voor 7:30
uur buiten zetten.
De gemeente wenst iedereen fijne
Kermisdagen toe.

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184
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10 juni: Verkeersbeurs DOOR
in het verkeer…tot je 100ste!

Buiten bezig in Sliedrecht

➏

➐

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.
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.
❸ 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 1 juli. In verband met
aanleg warmtenet. Fietsers
worden omgeleid via de evenwijdig lopende Haydnsingel. De
busroute wordt omgeleid via
Intermezzo en Ouverture.
➍ Landskroonweer in twee fases
afgesloten van maandag 9 mei
t/m vrijdag 26 juni 2022.
In verband met aanleg warmtenet.
➊ Parallelweg-noord(westelijk
deel) vanaf kruising verkeerslichten A15 tot de Marisstraat
afgesloten van woensdag
15 juni vanaf 20.00 uur tot donderdag 16 juni 05.00 uur 2022.

❽

❾

In verband met herstel asfalterigswerkzaamheden.
Parallelweg-noord(oostelijk
deel) vanaf de Marisstraat tot
rotonde Stationsweg afgesloten van donderdag 16 juni
vanaf 20.00 uur tot vrijdag
17 juni 05.00 uur 2022.
In verband met herstel
asfalteringswerkzaamheden.
Craijensteijn, werkzaamheden
t.b.v. aanleg dubbelzijdig ﬁetspad zuidzijde Craijensteijn van
maandag 18 april t/m vrijdag
1 juli 2022. Weg zelf wordt niet
afgesloten.
Baanhoek 38 t/m 106 worden
de dijkriolen vervangen van
maandag 23 mei t/m vrijdag
29 juli.
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

Extra informatie aanvragen eenmalige
energietoeslag
3. Een volledig overzicht van het
inkomen, zoals inkomsten uit of
in verband met arbeid (loon, uitkeringen), een AOW-uitkering en/
of andere vormen van inkomen.
Voor het nieuwsbericht, een uitleg
over inkomen + veel gestelde
vragen en antwoorden gaat u naar
de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden:
https://bit.ly/3LQHDbS.
Vanaf april 2022 is het mogelijk
om een aanvraag in te dienen voor
de eenmalige energietoeslag.
Inmiddels heeft de Sociale Dienst
Drechtsteden verschillende aanvragen binnengekregen. Belangrijk
is dat de juiste documenten bij de
aanvraag zitten, anders kunnen
aanvragen niet in behandeling
worden genomen. Het gaat om de
volgende documenten:

1. Een kopie legitimatiebewijs van
aanvrager en eventuele partner
(een paspoort of een identiteitskaart. Let op. Een rijbewijs geldt
niet als legitimatiebewijs).
2. Een kopie bankpas. Het
gaat hier om de kopie van
de bankpas die hoort bij het
bankrekeningnummer waarop
de eenmalige energietoeslag
wordt gestort.

Mobiel Alarm Sliedrecht zoekt opvolgers!
Mobiel Alarm Sliedrecht, de Sliedrechtse WhatsApp-groepen waarin
verdachte situaties gemeld kunnen
worden, zoekt opvolgers.
Om de WhatsApp-groepen ook in
de toekomst een bijdrage aan de
veiligheid te laten leveren zoeken
wij beheerders die het leuk vinden
om hun steentje bij te dragen
aan de veiligheid in Sliedrecht.
De WhatsApp-groepen zijn met

circa 900 deelnemers een krachtig
middel, waarmee medebewoners
bereikt kunnen worden. Dankzij de
WhatsApp-groepen van Sliedrecht
zijn er al tientallen verdachte situaties gedeeld waarmee we Sliedrecht
een stukje veiliger maken.
Daarnaast beschikt Mobiel Alarm
Sliedrecht over diverse Social Media
kanalen, zoals Facebook en Instagram waarmee we een nog groter

bereik hebben.
Dus vind je het leuk om met social
media bezig te zijn én wil je graag
je steentje bijdragen aan de veiligheid in jouw buurt? Stuur dan een
berichtje naar 06-38887251. Dit kan
nog tot 1 juli. Wij nemen dan contact
met je op voor een kennismaking en
meer informatie.
Helpt u mee om de WhatsApp-groepen te behouden?

Op vrijdag 10 juni wordt in Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht
de verkeersbeurs georganiseerd.
De deur gaat open om 12:00 uur
en tot 16:00 uur is iedereen, met
name ouderen, van harte welkom.
De beurs is gratis en aanmelden is
niet nodig.
Gezond en veilig mobiel blijven
tot je 100ste? Daar kunt u zelf
iets aan doen. Bereid u goed
voor door nu al te bekijken welke
hulpmiddelen of alternatieven er
zijn en hoe u die gebruikt. Zo kunt
u langer gebruik maken van de
auto, de (elektrische) fiets of de
scootmobiel en blijft u deelnemen
aan de maatschappij. Er zijn
workshops, demonstraties of ervaar het zelf op het fietsparcours,
het blindenparcours of maak een
ritje op de scootmobiel. U kunt uw
eigen fiets of e-bike even na laten
kijken.

Maak een punt van nul!
Elk slachtoffer is er een teveel.
DOORlopen, DOORtrappen en
DOORrijden in het verkeer kan
tot je 100ste!
Kom op vrijdag 10 juni naar de
DOOR in het verkeer beurs in
Sliedrecht. Deze verkeersbeurs
is dé plek voor de 55-plusser die
veilig en gezond mobiel wil blijven.
Of het nou gaat om (elektrisch)
fietsen, autorijden, campers, scootmobiel alles komt aan bod. Tot uw
100ste fit deelnemen aan het verkeer? Kom naar de beurs en beleef
het zelf. Kijk voor meer informatie
op www.doorinhetverkeerbeurs.nl.

De DOOR in het verkeer beurs
wordt mede mogelijk gemaakt
door het RPV Drechtsteden,
het RPV Alblasserwaard en het
Regionaal Ondersteuningsbureau
Verkeersveiligheid Zuid-Holland
(ROV Zuid-Holland). Dit is een
samenwerkingsverband van de
Provincie Zuid-Holland en de
MRDH. De ambitie is te komen tot
nul verkeersslachtoffers.

Jongerentop 2022: elke stem telt!
Op zaterdag 18 juni organiseert
Dordrecht de Jongerentop, een
bijeenkomst waar jongeren uit
heel Nederland tussen de 16 en
25 jaar met elkaar in gesprek gaan
over 4 thema’s: vrijheid, veiligheid,
klimaat en wonen. Met behulp
van gespreksleiders van het
Nederlands Debat Instituut praten
jongeren met elkaar, maar denken
ze ook na over oplossingen voor
de toekomst.

• De uitkomsten worden opgeschreven en gepresenteerd aan
burgemeesters en kinderburgemeesters die er echt mee aan
de slag kunnen gaan.
• Je krijgt ook een uitnodiging
voor 8 juli: de Nationale
Vrije Stedenvergadering in
Dordrecht. Daar kun je zelf in
gesprek met politici over de
toekomst.

Heb jij een mening?
Doe ook mee, want jouw stem telt!
Meld je aan via www.dordrecht.nl/
jongerentop2022. Daar vind je ook
het volledige programma. Aanmelden kan t/m 10 juni.
Wat is er zo bijzonder?
• Jongeren gaan in gesprek met
leeftijdgenoten uit heel Nederland.
• De bijeenkomst wordt ingeleid
door de burgemeesters van
Dordrecht, Gouda en Delft – en
je kunt ook vragen aan ze stellen.

Melding of klacht openbare ruimte? Gebruik de app Fixi of www.sliedrecht.nl/fixi
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Energie besparen als VvE: waarom en hoe?

Wie verdient een lintje?

• Nederland Aardgasvrij: wat
betekent dat voor VvE's?
• Energie besparende maatregelen voor VvE'
• Tips voor meerjarenonderhoudsplan en besluitvorming
• Subsidies en financiering
Wilt u graag deelnemen aan de
avond? Meld u dan aan via de
website https://regionaalenergieloket.nl/sliedrecht

Er zijn steeds meer manieren om
energie te besparen. Maar wat
mag u wel en niet doen als uw
woning onderdeel is van een VvE?
En wat kunt u gezamenlijk met de
VvE doen. Wat zijn de handigste
tips om energie te besparen? Regionaal Energieloket helpt u graag
op weg.
15 juni: Tweede online informatieavond energie besparen voor
VvE's Sliedrecht

Op 15 juni om 19.30 uur organiseert
het Regionale Energieloket in
samenwerking met de gemeente
Sliedrecht de tweede online
informatieavond over Energie
besparen als VvE.
Tijdens een online bijeenkomst
wordt uitgelegd hoe bewoners
van een VvE energie kunnen
besparen. Ook de meest gestelde
vragen rondom energie besparen
als VvE worden behandeld zoals:

Kunt u niet op de datum van de informatiebijeenkomst? Meld u dan
ook aan. U ontvangt na afloop een
e-mail om de presentatie terug te
kijken.
Heeft u een vraag of opmerking?
Neem dan contact op met het
Regionaal Energieloket. Dit kan
van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:30 uur. Telefoonnummer Regionaal Energieloket
088 - 525 4110 lokaal tarief.
Een e-mail sturen kan ook naar
vragen@regionaalenergieloket.nl

Veel mensen zetten zich jarenlang
belangeloos in voor de gemeenschap. Die mensen verdienen
sowieso ons respect en waardering. Soms wordt voor die mensen
een lintje aangevraagd. Zo heeft
burgemeester Jan de Vries tijdens
Koningsdag vijf Sliedrechtse inwoners verrast met een Koninklijke
Onderscheiding.
Kent u iemand die in aanmerking
komt voor een lintje? ?
Iemand die zich voor langere tijd
heeft ingezet voor de maatschappij
en/of voor andere mensen kan
in aanmerking komen voor een
Koninklijke Onderscheiding. Denk
dan aan mensen die lang zonder eigenbelang vrijwilligerswerk hebben
gedaan of mensen die vele jaren
een bestuursfunctie hebben of heb-

ben gehad bij een sportvereniging
of zorginstelling.
Maar je kunt ook een onderscheiding krijgen als je in een betaalde
functie bijzondere prestaties
verricht. Prestaties die verder gaan
dan wat je mag verwachten van
iemand in die functie. En die niet alleen belangrijk zijn voor het bedrijf
of de organisatie, maar ook voor de
samenleving.
Hoe werkt het?
Mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd kunnen
worden voorgedragen voor een
lintje? Kent u zo iemand en wilt u
deze persoon voordragen voor een
koninklijke onderscheiding? Neem
dan contact op met Jacqueline de
Klerk van het bestuurssecretariaat
van de gemeente Sliedrecht: j.de.
klerk@sliedrecht.nl of 0184 – 49 58
16. We bespreken dan samen waarom deze kandidaat een lintje verdient en welke gegevens u moet
aanleveren voor een voordracht.
De totale aanvraag moet uiterlijk
1 juli 2022 zijn ingediend voor de
lintjesregen van 2023.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

2 juni 2022

Kerkbuurt

Living Statues & Art Festival

10 september 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

30 mei 2022

Sportlaan 7

Baggercup

11 t/m 12 juni 2022

31 mei 2022

Kerkbuurt

Kerkbuurt Braderie

11 juni 2022

31 mei 2022

Stationsweg 4

Tuinfeest

25 juni 2022

2 juni 2022

Kerkbuurt (Merwedeplein)

Muziek op de Kerkbuurt

Vanaf 4 juni 2022 (iedere eerste zaterdag van
de maand) t/m 31 december 2022

2 juni 2022

Scheldelaan 15

Braderie

2 juli 2022

Geaccepteerde meldingen
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

2 juni 2022

Kievitlaan/Reigerlaan

Buurtbarbecue

11 juni 2022

2 juni 2022

Diverse locaties

Gewijzigde expeditie:
Fietstocht

24 juni 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

30 mei 2022

van Goghstraat 27

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

31 mei 2022

A. Scheltemastraat 4

Het plaatsen van een dakopbouw aan de achtergevel van de woning en
het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning

Bouwen

31 mei 2022

Prinsenweer 60

Het realiseren van een doorbraak

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 mei 2022

Kerkbuurt 180

Het kappen van één boom
Er is een compensatieplicht opgelegd

Het uitvoeren van werk/werkzaamheden

3 juni 2022

Burg. Winklerplein/Simon Stevinstraat Kermis

Strijdig gebruik bestemmingsplan

Informatie voor inwoners donderdag 9 juni 2022
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

