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Start werkzaamheden vervanging
riolering Vogelbuurt-Zuid

Legging struikelstenen voor twee moedige
Merwedegijzelaars

In opdracht van de gemeente Sliedrecht vervangt Van Hattum Infra
het riool in de Vogelbuurt-Zuid.
De werkzaamheden starten op
27 september. Bewoners hebben
het projectmagazine ontvangen,
waarin alle informatie te vinden is.
Die informatie is ook te lezen op
de website www.vogelbuurtzuid.nl.
Persoonlijke vragen? Of gewoon
meer weten? U kunt iedere
woensdag van 09:00 uur tot 11:00
uur terecht in het projectkantoor
Tuinﬂuiterstraat 136 aanwezig. Een
persoonlijke afspraak maken op
locatie met de omgevingsmanager
is ook mogelijk.

Op zaterdag 18 september jl. herdachten we in Sliedrecht twee moedige Merwedegijzelaars, Gerrit de
Bruin en Jacob van der Knaap. Zij werden op 16 mei
1944 opgepakt bij een razzia als represaille voor het
ombrengen van twee NSB-landwachten.
Voor ieder van deze jongemannen legde burgemeester Jan de Vries een struikelsteen in het trottoir bij hun

voormalige woning: ‘Gerrit en Jacob waren slechts
19 jaar toen zij werden opgepakt. Ze werden eerst
naar de verzamelplaats bij de Grote Kerk gebracht en
daarna op transport gezet naar Kamp Amersfoort. Tot
groot verdriet zijn de jongens nooit meer thuisgekomen. Met de legging van de struikelstenen blijven zij
voor altijd in ons hoofd en in ons hart.’

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca,
evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.
Hier heb je per 25 september een
coronatoegangsbewijs nodig:
Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

die graag een verschil maken!

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds.

Stap 3 Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op.
Entertainment toegestaan.

Stap 4 Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code.
Dit is je coronatoegangsbewijs.

Geen maximaal aantal bezoekers.*

Stap 5 Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op
de locatie waar een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Evenementen, zoals festivals, feesten en
professionele sportwedstrijden

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar
CoronaCheck.nl/print.

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers.

Je loopt de straat in en zwaait naar
de buurvrouw, ze glimlacht en
steekt haar hand op. Gedachteloos
stap je je woning binnen. Stel je
nu eens voor dat de buurvrouw je
negeert, of dat er ruzie is. Dit kan
thuiskomen stressvol maken en
het woonplezier zelfs laten verdwijnen. Lijkt het je leuk om buren
te helpen om hun conﬂict samen
op te lossen? Dan zijn we op zoek
naar jou!

Stap 1 Ga naar de CoronaCheck-app.
Stap 2 Login met DigiD of vul de ophaalcode in.

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal
bezoekers.

In het voorjaar van 2022 gaat de
gemeente samen met bewoners
kijken naar de inrichting van de
openbare ruimte. Denk aan de bestrating, parkeerplaatsen en groen.
We leggen dan een ontwerp aan u
voor. Pas als alle werkzaamheden
aan de riolering en het warmtenet
klaar zijn, krijgt de openbare ruimte de nieuwe inrichting.

Ben jij onze nieuwe bemiddelaar?

14 september 2021

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

De snelste en makkelijkste manier
van communiceren is via de
BouwApp. Via de BouwApp blijft u
gedurende het project up-to-date
en bent u direct in contact met de
omgevingsmanager.

Wat is buurtbemiddeling?
Ruzies of problemen tussen buren
kunnen hoog oplopen en onoplosbaar lijken. Veel voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel of verschillende
leefwijzen. Buurtbemiddelaars
worden ingezet als buren er
samen niet uitkomen. Ze spreken
beide buren en brengen ze weer
in gesprek en in beweging. Bemiddelaars zijn bevlogen vrijwilligers

Word ook Buurtbemiddelaar
Kun je goed luisteren? Ben je geinteresseerd in het verhaal achter
een klacht of probleem? Vind je
het een uitdaging om mensen in
gesprek te brengen? Beschik je
over goede sociale vaardigheden?
Kun je onbevooroordeeld luisteren
en onpartijdig blijven? Misschien
ben je de bemiddelaar die wij
zoeken!
Training Buurtbemiddelaar
Om je goed voor te bereiden op
het bemiddelen krijg je een
basistraining. De eerstvolgende
training is gepland op zaterdag
30 oktober en zaterdag
6 november met een digitale
terugkomavond op donderdag
10 maart 2022 . Na de training
ontvang je begeleiding van een
coördinator, bijscholing en is er geregeld uitwisseling van ervaringen
met de collega-bemiddelaars.
Interesse?
Neem contact op via telefoonnummer 078-750 8900 of per e-mail
buurtbemiddeling@desocialebasis.nl

Mondkapjesplicht
Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de
reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en
bioscopen

Energiecoaches gezocht!

In het openbaar vervoer.
In het professioneel personenvervoer.
Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Geen maximaal aantal bezoekers.*
* Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt: maximaal 75%
van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Thuiswerkadvies
Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

Wassen

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Afstand

1,5 meter blijft een
veilige afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Heeft u zelf al wat ervaring met
het besparen van energie in huis?
En vindt u het leuk om andere
mensen hierbij te helpen? Meld u
dan aan als energiecoach bij het
Regionaal Energieloket!
Als energiecoach zet u zich in

voor energiezuinig wonen. U geeft
inwoners informatie en advies over
energiebesparing. En praktische
tips waarmee mensen aan de slag
kunnen. Dit doet u tijdens een
‘keukentafelgesprek’ bij mensen
thuis of tijdens een inloopspreekuur. Natuurlijk krijgt u van tevoren
een uitgebreide training van het
Regionaal Energieloket. Ook krijgt
u hulpmiddelen en begeleiding
van professionele energieadviseurs.
Meer weten of direct aanmelden?
Kijk op regionaalenergieloket.nl/
sliedrecht/algemeen-energiecoach
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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.
❷ 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. In verband
met werkzaamheden t.b.v. aanleg warmtenet.
Staatsliedenbuurt is alleen

bereikbaar via de rotonde
Simon Stevinstraat en Savornin
Lohmanlaan.
➌ Scheldelaan, oostelijk deel
Grevelingenlaan en Volkerakstraat in 5 fases afgesloten
voor al het verkeer van maandag 30 augustus t/m vrijdag
29 oktober. In verband met
herstraatwerkzaamheden.
❹ Noordelijk deel IJsbaan in
delen afgesloten voor al het
verkeer van maandag
30 augustus t/m vrijdag
29 oktober. In verband met
herstraatwerkzaamheden.
❺ Zuidelijk deel P.C. Hooftlaan
tussen de Rivierdijk en de
P.A. de Genestetstraat afgesloten voor al het verkeer van
maandag 13 september t/m
vrijdag 12 november. In verband met herstraatwerkzaamheden.

❻ Vogelbuurt-zuid diverse straten afgesloten van 27 september t/m 23 december.
In verband met vervanging
riolering. Betreft de straten Reigerlaan, Roerdomstraat, Nachtegaallaan, Meerkoetstraat en
Kievitlaan die in fases worden
afgesloten.
❼ Noordelijk deel Stationsweg
vanaf viaduct A15 tot rotonde
Parallelweg/Stationsplein afgesloten voor al het verkeer van
vrijdag 8 oktober 20.00 uur
t/m zaterdag 9 oktober 09.00
uur. In verband met vervangen
deklaag asfalt.
Asfalteringswerkzaamheden
op diverse looppaden in de
parken en klein onderhoud op
enkele wegen in de weken 36
t/m 39. In verband met herstel/
onderhoud.
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
• Heesters en hagen knippen en
scheren
• Bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• Vegen met veegwagen
• Zwerfvuil verwijderen
• Bomen snoeien
• Onkruid bestrijding in de
Grienden week 37 en 38

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs
Hulp bij CoronaCheck
toegangsbewijs
In sommige gevallen wilt u liever
een papieren QR-code uitprinten.
Bijvoorbeeld als u geen smartphone
hebt. Of als u een QR-code wilt
maken voor uw kinderen. Ga naar
www.coronacheck.nl/print en volg
de stappen.

Vanaf 25 september kunnen we
zonder de verplichte 1,5 meter
maatregel. Dit is een grote stap
vooruit. Zo kan de horeca weer
op maximale capaciteit open en
zijn alle evenementen toegestaan.

Coronatoegangsbewijs
Uw gezondheid en die van
anderen is belangrijk. Vanaf
25 september 2021 is het mogelijk
dat er naar een coronatoegangsbewijs gevraagd wordt. Dat geldt
voor iedereen vanaf 13 jaar op
binnen én buiten locaties, met
én zonder vaste zitplaats. Vanaf
14 jaar moet het gebruik van het
coronatoegangsbewijs samen

met het identiteitsbewijs worden
gecontroleerd.
QR-code = uw bewijs
Een bewijs tonen kan via een
QR-code via uw telefoon. Via de
app CoronaCheck maakt u van
uw vaccinatie of testuitslag een
QR-code. Dat is uw bewijs. De
QR-code wordt gecheckt voordat u
toegang krijgt.
U kan een coronabewijs maken
met CoronaCheck als:
• U bent gevaccineerd
• Uit een test blijkt dat u geen
corona had
• Uit een test blijkt dat u corona
hebt gehad en bent hersteld

Heeft u geen DigiD, smartphone
of computer met printer? Het
coronabewijs kan ook op papier
toegestuurd worden. Hiervoor kunt
u bellen naar de helpdesk van de
CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-14 21.
Heeft u hierbij ondersteuning
nodig dan kunt u op de volgende
locaties terecht;
• De Bibliotheek, tijdens het
digitaal spreekuur, iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur.
• De Sociale Moestuin (in de
groene huiskamer), tijdens het
inloopspreekuur, iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00
uur.
Heeft u naar aanleiding van dit
bericht nog vragen, dan kunt u
contact opnemen met het
Bonkelaarhuis (0184-420-539).

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184

Eerste boomspiegelfeest
op 9 oktober

Op zaterdag 9 oktober 2021 is de
allereerste editie van het Nationale
Boomspiegelfeest. Mensen in heel
het land leggen dan tuintjes aan
in de kale grond rond een boom.
Ook in Sliedrecht kunnen inwoners
meedoen.
Groen en gezellig
In veel straten staan bomen in of
bij de stoep. De grond rond die
bomen is de boomspiegel. In alle
dorpen en steden in Nederland
samen zijn zo’n 1 miljoen boomspiegels. Vaak is dit kale grond,
waar mensen hun fiets neerzetten
of de hond z’n behoefte laten
doen. Maar boomspiegels zijn de
perfecte plek om een buurt te vergroenen. Een groene boomspiegel
ziet er kleurig en gezellig uit en
zorgt voor meer biodiversiteit.
Bewoners voelen zich hierdoor
ook meer betrokken bij hun buurt.
Om massaal meer boomspiegels
te vergroenen, is op 9 oktober het
eerste Nationale Boomspiegelfeest. Bewoners toveren dan de
boomspiegel voor hun deur om in
een ‘feestje voor de beestjes’. Dat
doen ze alleen of bijvoorbeeld met

een hele straat, in samenwerking
met een buurthuis of school.
Boomspiegel adopteren
In Sliedrecht gaat de gemeente in
samenwerking met NME-centrum
De Hooizolder en Sliedrecht Groen
boomspiegels beplanten aan de
Stationsweg. Inwoners van de Stationsweg kunnen de boomspiegel
voor eigen deur adopteren. Meerdere boomspiegels in de straat
mag natuurlijk ook! Alle bewoners
van de Stationsweg krijgen hierover een brief in de bus. Wie zich
aanmeldt, krijgt 9 oktober plantjes
en bollen, en eventueel hulp met
het beplanten en gereedschap. De
bewoner die de boomspiegel(s)
heeft geadopteerd, zorgt daarna
zelf voor het beheer: water geven,
af en toe wat onkruid wieden en
wat compost toevoegen.
Het Nationale Boomspiegelfeest
is een campagne van Stichting
Guerrilla Gardeners. Stichting
Steenbreek is partner van het
Boomspiegelfeest.
Kijk op www.guerrillagardeners.nl
voor meer informatie.

Verwijderen ﬁetsen
Burgemeester en wethouders
van Sliedrecht maken bekend dat
fietsen die op grond van (artikel
5.5.lid 1 van) de Algemene plaatselijke verordening in Sliedrecht
staan geparkeerd en waarvan de
eigenaren/houders niet traceerbaar zijn door de gemeente zullen
worden verwijderd. Dergelijke
fietsen worden op grond van bovengenoemd artikel beschouwd
als wrak.
In de onderstaande straten staan
dergelijke ‘fietswrakken’.
• Thorbeckelaan Nachtegaal ﬂat
2x
• Jan Steenstraat in fietsenrek
onder Scapino 1x

• Burgemeester Winklerplein t.h.v.
de Griek 2x
• Reigerlaan ﬂat 3x
• Sperwestraat (10 hoog) aan de
kant van de huurwoningen 7x
• Havikstraat (10 hoog) 4x
• Valkhof (10 hoog) 8x
• Rembrandtlaan 3x
• Station Sliedrecht 7x
• Station Baanhoek 5x
De fietsen zijn inmiddels voorzien
van een sticker en dienen uiterlijk
27 september 2021 te zijn
verwijderd.
Wilt u meer informatie?
Neem contact op met de gemeente
Sliedrecht via 14 0184

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@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.
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Einde Tozo en TONK in zicht.
(Financiële) ondersteuning blijft
Vanaf
1 oktober
2021
stoppen de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo) en de
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK). Aanvragen Tozo kunt
u indienen tot 1 oktober 2021. Voor de
TONK geldt dat u tot 1 november 2021
een aanvraag in kunt dienen.
(Financiële) ondersteuning na 1
oktober 2021 voor (zelfstandig) ondernemers
Heeft u na 1 oktober nog financiële
ondersteuning nodig, dan kunt u een
uitkering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) aanvragen.
Bbz 2004 is een bestaande regeling die

openstaat voor alle (zelfstandig)
ondernemers, maar deze wordt in de
periode van 1 oktober tot en met
31 december 2021 tijdelijk versoepeld.
Een aanvraag voor deze uitkering
kunt u na 1 oktober 2021 indienen via
de website van het Regionaal Bureau
Zelfstandigen (RBZ). Het RBZ is de
afdeling van de gemeente Rotterdam
die deze aanvragen namens de Sociale
Dienst Drechtsteden verwerkt. Let op,
het gaat om een digitale aanvraag die
vanaf 1 oktober bij het RBZ kan worden
ingediend. Meer informatie:
www.rotterdam.nl/werken-leren/rbz

staat. Vanaf 1 januari 2022 moet elke
(zelfstandig) ondernemer verplicht een
heroriëntatietraject doorlopen.

Ondernemersloket Drechtsteden
In de Bbz 2004-aanvragen vanaf 1 oktober zit een levensvatbaarheidstoets.
Deze is bedoeld om meer inzicht te
krijgen hoe u er als ondernemer voor

Op de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden vindt u hier meer informatie over mogelijke (financiële) ondersteuning. Kijk op
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Het is belangrijk dat (zelfstandig) ondernemers na de Tozo-periode weer in hun
eigen inkomen kunnen voorzien. Gaat u
met uw bedrijf op dezelfde voet verder
of op een andere manier? Heeft u
misschien schulden, die u zelf niet kunt
oplossen? Of overweegt u op zoek te
gaan naar een baan in loondienst? Meer
informatie vindt u op de website van
het Ondernemersloket Drechtsteden:
www.mijndoc.nl/ondernemersloket

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

13 september 2021

Willem Dreespark

Bbq ten behoeve van een privé aangelegenheid

26 oktober 2021

16 september 2021

Burgemeester Winklerplein

40 jaar jubileum Candle Light

22 & 23 oktober 2021

Ingetrokken aanvragen
Datum

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

13 september 2021

Thorbeckelaan

Burendag

18 september 2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

14 september 2021

Hoepel 8

Het plaatsen van een dakkapel

Bouwen

15 september 2021

• Bruningstraat thv bedrijfspand
nr. voorzijde
• Elzenhof thv huisnr.172 achterzijde
• Thorbeckelaan thv Stobbe 8
achterzijde
• Hoepel thv huisnr.18 voorzijde
• Stormrand thv huisnr. 22 zijkant
• Stormrand thv huisnr. 22 zijkant

Het kappen van 6 gemeentelijke bomen

Kappen

16 september 2021

Landinistraat 36

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

16 september 2021

Landinistraat 16

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

17 september 2021

Landinistraat 52

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

Reden: Bomen zijn dood of in slechte conditie

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

