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Jan on tour kennismaken tussen de schoolbanken

Aanleg warmtenet door
Thorbeckelaan
Sinds 2018 werken de gemeente
Sliedrecht, Tablis Wonen en HVC
samen aan het warmtenet
Sliedrecht. Vanaf maandag 12 juli
start de aanleg in de Thorbeckelaan.
De werkzaamheden duren tot
vrijdag 29 oktober.

Werkzaamheden Thorbeckelaan
Van maandag 12 juli tot en met
vrijdag 29 oktober legt HVC een
hoofdleiding voor het warmtenet
aan in de Thorbeckelaan. Het werk
vindt plaats tussen de Lijsterweg
en de Stationsweg. Een groot deel
(380 meter) van de leidingen wordt
aangelegd via een gestuurde
boring onder de grond. Dit werkt
sneller en geeft minder overlast.
Voor een kleiner deel worden er
sleuven gegraven. Daarin komen
de leidingen te liggen, die vervolgens aan elkaar worden gelast.

• De noordelijke rijbaan van de
Thorbeckelaan is afgesloten
voor doorgaand verkeer tussen
de Stationsweg en de Lijsterweg. Ook de parkeerplaatsen
en het ﬁetspad langs de
Thorbeckelaan (zijde Staatsliedenbuurt) komen tijdelijk te
vervallen. Het ﬁetspad aan de
zuidzijde van de Thorbeckelaan
blijft bereikbaar.
• Omleidingen voor ﬁets- en
autoverkeer staan ter plekke
aangegeven met borden. De
sportverenigingen, zorginstellingen en bijbehorende parkeerplaats aan de Thorbeckelaan
blijven bereikbaar.
• Tot en met vrijdag 6 augustus
is het kruispunt Professor
Kamerlingh Onneslaan met de
Thorbeckelaan afgesloten voor
autoverkeer. Vanaf zaterdag
7 augustus is dit kruispunt weer
bereikbaar.
• De bushaltes op de Thorbeckelaan vervallen tijdelijk en er
komen alternatieve bushaltes.
Er geldt een omleiding voor
de busroute via de Lijsterweg,
Rembrandtlaan en Stationsweg.

Verkeersmaatregelen
Werkzaamheden brengen helaas

Kijk voor meer informatie op
hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.

Aardgasvrij Sliedrecht
Nederland wordt stap voor stap
aardgasvrij. Dat betekent dat we
straks allemaal op een andere
manier onze woning gaan verwarmen en koken. Ook Sliedrecht
is op weg naar een aardgasvrije
gemeente. In de Staatsliedenbuurt
is het warmtenet al klaar en
afgelopen jaar is het warmtenet in
de Vogelbuurt aangelegd. De komende twee jaar sluiten daar 1.068
appartementen van Tablis Wonen
op het warmtenet aan.

Burgemeester Jan de Vries
heeft kennisgemaakt met VSO
Bleyburgh en met de Historische
vereniging. Ook nu weer is de
burgemeester enthousiast over
de inzet en betrokkenheid van de
mensen die hij ontmoet.
De jongeren van de Bleyburgh
stonden de burgemeester op
te wachten op de trappen. Na
vriendelijke woorden kreeg hij een
zelfgemaakt prachtig insectenhotel
cadeau. Na een kennismaking met

een groep leerlingen in de keuken
was het tijd om alle groepen te
bezoeken. We hebben gezien
hoe de keukenbrigade werkt, hoe
creatieve lessen gaan, hoe de leerlingen heel netjes leren schrijven
en het technieklokaal bezocht.
Ontzettend knap wat de jongeren
allemaal doen.
Met de bakﬁets snel onderweg
naar de Historische vereniging
waar ook de genealogische ver-

eniging onder valt en een groep
enthousiaste vrijwilligers die oude
foto's van Sliedrecht digitaliseren.
Na de uitleg over de verschillende
takken van de vereniging kon Jan
het museum bezoeken en volgde
een uitgebreide toelichting op de
verschillende zalen. Natuurlijk kon
een foto in de oude burgemeesterskamer niet ontbreken. Met het
boek over het Sliedrechts in de
bakﬁets beloofde de burgemeester
snel terug te komen.

Opening Largas rotonde

altijd overlast en ongemak met
zich mee. Natuurlijk probeert HVC
dit zoveel mogelijk te beperken. In
overleg met o.a. de gemeente en
de aannemer gelden de volgende
(verkeers)maatregelen:

Wet Milieubeheer
Afgelopen vrijdag is de LaRGaS-kruising aan de
Thorbeckelaan oﬃcieel geopend door wethouder
Ton Spek.

kelaan. Natuurlijk zal het voor inwoners even wennen
zijn aan de nieuwe situatie. In het najaar wordt de
kruising verfraaid met bomen en planten.

Deze verkeersader is nu overzichtelijker geworden.
Oversteken is veiliger voor alle weggebruikers met
name voor voetgangers en ﬁetsers geworden. Een
mooi slotstuk voor een verkeersveilige Thorbec-

𝗟𝗮𝗥𝗚𝗮𝗦 = ‘𝙇𝙖𝙣𝙜𝙯𝙖𝙖𝙢 𝙍𝙞𝙟𝙙𝙚𝙣 𝙂𝙖𝙖𝙩 𝙎𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚𝙧’ = De
weg en de kruising zijn zo ingericht dat het verkeer
langzaam rijdt, maar zich uiteindelijk toch sneller
verplaatst.

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt,
ingevolge de Wet milieubeheer,
hoofdstuk 10 afvalstoﬀen, artikel
10.52, het volgende bekend.
In de afgelopen periode is een
kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit ingediend op:
4 juni 2021 door Mulder KWB
Verhuur, Handel en Transport bv
ingevolge artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval”
voor het plaatsen van een mobiele
puinbreker op een locatie aan de

Wilhelminastraat 75 te Sliedrecht.
De werkzaamheden vinden plaats
in de periode van 21 juni tot en met
20 september 2021, gedurende
maximaal acht werkdagen van
07.00 uur tot 19.00 uur.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen telefonisch inlichtingen
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
telefoonnummer 078 – 770 85 85.
De directeur vestigt er de aandacht op dat deze kennisgeving
uitsluitend een informatief karakter
heeft.
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Digitaal ‘Berichten over uw buurt’

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 is alleen bereikbaar via de rotonde Simon
Stevinstraat en De Savornin
Lohmanlaan.
➌ Scheldelaan, oostelijk deel
Grevelingenlaan en Volkarakstraat 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.
➍ Zuidelijk deel IJsbaan in delen
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 31 mei t/m
vrijdag 30 juli In verband met
herstraatwerkzaamheden.
➎ 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.
➏ 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.
➐ 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
• openbare verlichting
vervangen

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 Oﬃciële Overheidspublicaties.
Kijk voor meer informatie op:
www.koopoverheid.nl of
www.mijnoverheid.nl.

11 juni 2021

11 juni 2021

Vanaf stap 4 evenementen met
100% bezoekerscapaciteit toegestaan
Vanaf stap 4 evenementen met
Met coronatoegangsbewijzen mogen vanaf stap 4 van het openingsplan evenementen met 100% van de
bezoekerscapaciteit
worden
georganiseerd. Per 29 juli zijn ook meerdaagsetoegestaan
evenementen toegestaan.
100%
bezoekerscapaciteit
Vanaf
stap
4 (voorlopige datum: 30 juni)
weken
na stapevenementen
4 (voorlopige met
datum:
29 juli)
Met
coronatoegangsbewijzen
mogen vanaf stap 4 van4het
openingsplan
100%
van de
bezoekerscapaciteit worden georganiseerd. Per 29 juli zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan.

Met coronatoegangsbewijzen
Vanaf stap 4 (voorlopige datum: 30 juni)
100% van de bezoekerscapaciteit toegestaan.

Met coronatoegangsbewijzen

Met coronatoegangsbewijzen
4 weken na stap 4 (voorlopige datum: 29 juli)
100% van de bezoekerscapaciteit toegestaan.

Met coronatoegangsbewijzen

Reserveren en gezondheidscheck verplicht*

Reserveren en gezondheidscheck verplicht*

100% van de bezoekerscapaciteit toegestaan.
Coronatoegangsbewijs voor bezoekers verplicht.**

100% van de bezoekerscapaciteit toegestaan.
Coronatoegangsbewijs voor bezoekers verplicht.**

Reserveren en gezondheidscheck verplicht*
1,5 meter afstand houden niet verplicht.

Reserveren en gezondheidscheck verplicht*
1,5 meter afstand houden niet verplicht.

Coronatoegangsbewijs voor bezoekers verplicht.**
Evenementen vinden plaats op een afgesloten locatie.

Coronatoegangsbewijs voor bezoekers verplicht.**
Evenementen vinden plaats op een afgesloten locatie.

1,5 meter afstand houden niet verplicht.
Maximaal 24 uur per evenement.

1,5 meter afstand houden niet verplicht.
Meerdaagse evenementen toegestaan.

Evenementen vinden plaats op een afgesloten locatie.
Maximaal 25.000 bezoekers per evenement.

Evenementen vinden plaats op een afgesloten locatie.
Tussentijdse test voor bezoekers verplicht.

Maximaal 24 uur per evenement.
Overnachting toegestaan.

Meerdaagse evenementen toegestaan.
Geen maximum van 25.000 bezoekers per dag.

Maximaal 25.000 bezoekers per evenement.

Zonder coronatoegangsbewijzen
Overnachting toegestaan.
Bezoekerscapaciteit afhankelijk van de grootte van
de ruimte.

Tussentijdse test voor bezoekers verplicht.
Overnachtingen toegestaan.
Geen maximum van 25.000 bezoekers per dag.
Overnachtingen toegestaan.

Zonder coronatoegangsbewijzen

.

Reserveren en gezondheidscheck verplicht.*
Bezoekerscapaciteit afhankelijk van de grootte van
de ruimte.
1,5 meter afstand houden verplicht.
Reserveren en gezondheidscheck verplicht.*

Coronatoegangsbewijs

** Voor een coronatoegangsbewijs moeten bezoekers zich
maximaal 40 uur voor binnenkomst laten testen of een
Coronatoegangsbewijs
vaccinatieof herstelbewijs hebben van maximaal 6
* Maximaal 4 uur voor binnenkomst is een gezondheidsmaanden oud. Afspraak maken voor een test:
**
Voor
een coronatoegangsbewijs moeten bezoekers zich
check verplicht.
testenvoortoegang.nl.
maximaal 40 uur voor binnenkomst laten testen of een
Gezondheidscheck
vaccinatie- of herstelbewijs hebben van maximaal 6
blijven onder
van-lokale regels, zoals vergunningen
vanoud.
de gemeente.
* Maximaal 4 uurEvenementen
voor binnenkomst
is eenvoorbehoud
gezondheids
maanden
Afspraak maken voor een test:
check verplicht.
testenvoortoegang.nl.
1,5 meter afstand houden verplicht.
Gezondheidscheck

Verlenging Beleidsregels
Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten
Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op
7 juni 2021 de 'Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten Drechtsteden' verlengd tot
1 oktober 2021. De verlenging van
de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
maakt onderdeel uit van het nieuwe steunpakket dat het kabinet op
27 mei jl. heeft bekendgemaakt.
De TONK biedt een tijdelijke ﬁnanciële ondersteuning in de noodzakelijke woonlasten voor huishoudens die te maken hebben met
een inkomensterugval als gevolg
van de COVID-19 maatregelen van

de Rijksoverheid. Met de verlenging van de Beleidsregels wordt
de TONK voor drie extra maanden
beschikbaar voor inwoners van de
Drechtstedengemeenten, namelijk
voor de periode van 1 januari tot
1 oktober 2021 (9 maanden). De
TONK kan tot 1 november 2021
met terugwerkende kracht per 1
januari 2021 worden aangevraagd
bij de Sociale Dienst Drechtsteden
(SDD).
Wilt u de beleidsregels inzien,
kijk dan op de website van de
Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

.

alleen samen krijgen we
corona onder controle
alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:

Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.
rijksoverheid.nl/evenementen
of bel 0800-1351
Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/evenementen
of bel 0800-1351

Melding of klacht
openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of
www.sliedrecht.nl/fixi
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen
(art. 2.22 wet BRP)

Realisatie extra waterberging afgerond

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Martinez Acosta, K

29-07-1980

10-05-2021

Martinez Acosta, KJ

29-09-2014

10-05-2021

Melaan, JVJ

10-09-1997

10-05-2021

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.
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.

Eind 2020 is de gemeente Sliedrecht
gestart met de realisatie van een
extra waterberging langs de A15.
Ten noorden van de Betuweroute
hebben we ruimte gemaakt voor
extra waterberging. Dit is voor de
opvang van regenwater bij extreme
neerslag. En ter compensatie van
verharding die we in de toekomst
ergens anders aanbrengen. Het
gaat om een waterberging van 2,35
hectare.

Sliedrecht is hiermee klaar voor de
toekomst.
Op ons YouTube-kanaal vertellen
we meer over de realisatie van de
waterberging. Scan de qr-code met
uw telefoon om direct naar het ﬁlmpje te gaan. Meer informatie over
de waterberging leest u ook op
www.sliedrecht.nl/waterberging

Inmiddels groeit en bloeit er van
alles bij de nieuwe waterberging.
Met het verzetten van 16.000m3
grond is er een waterberging
van 37.000m2 gecreëerd, waar
inmiddels allerlei bloemmengsels
groeien en waar 150.000 rietplantjes neergezet zijn. Een mooi
leefgebied voor allerlei bijzondere
diersoorten.

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 juni 2021

Zeeldraaier 1

Het renoveren van de stalen gevelbeplating en het plaatsen van zonnepanelen

Bouwen

10 juni 2021

Krabbelaar 32

Het realiseren van een terrasoverkapping

Bouwen

11 juni 2021

Bernstein¬eiland 12

Het plaatsen van een damwand

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

9 juni 2021

Kerkbuurt 142

Het bouwen van een demontabele serre aan de voorgevel

Bouwen/ Strijdig gebruik bestemmingsplan

9 juni 2021

Hugo de Grootstraat 12

Het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak

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 geen omgevingsvergunning nodig
- Het vergroten van de woning aan de achterzijde, Kievitlaan 41

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

