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Advies RIVM: eet binnen 1 kilometer rond
Chemours niet uit eigen moestuin

Jan on tour bij de
sportverenigingen

uit eigen tuin haalt. Dat is lang niet
voor iedereen van toepassing. Voor
wie het wel van toepassing is, is het
effect van één seizoen beperkt. Bovendien waren in 2017 de PFAS-gehaltes in moestuinen tot 4 km van
Chemours lager dan dichtbij de
fabriek. Omdat de situatie per tuin
en persoon verschilt, is het totdat er
een wetenschappelijk onderbouwd
advies ligt aan moestuineigenaren
zelf om hier een afweging in te
maken. Wel raden gemeenten en
GGD uit voorzorg aan om, tot er
meer duidelijkheid is, in het onderzochte gebied op 1-4 kilometer van
de fabriek het eten uit eigen tuin te
beperken: niet te vaak, niet te veel.

Het RIVM adviseert geen groente
en fruit uit moestuinen meer
te eten binnen een straal van 1
kilometer van de fabrieksschoorstenen van Chemours. Sinds 2018
gold het advies dit met mate te
doen, maar dit is nu aangepast.
Reden is dat de Europese gezondheidskundige grenswaarden
voor PFAS in voedsel strenger zijn
geworden. GenX en PFOA, uitgestoten door Chemours/DuPont,
zijn ook PFAS-stoffen. Voor moestuinen verder weg dan 1 km van
Chemours kan het RIVM nog geen
nieuw advies geven. Daarvoor is
nieuw gewasonderzoek nodig.
Tot die tijd adviseert de GGD uit
voorzorg om in het onderzochte
gebied op 1-4 kilometer van de
fabriek het eten uit eigen tuin te
matigen; niet te vaak, niet te veel.
Door de uitstoot van PFOA (tot
2012) en GenX (sinds 2012) zijn
deze stoffen in de omgeving
terecht gekomen, waaronder in
moestuinen. Het RIVM heeft in
2017-2018 onderzocht of het veilig
is om groente en fruit uit deze
tuinen te eten. Daarvoor zijn de
gewassen in 10 moestuinen in de
buurt van Chemours onderzocht
op PFOA en GenX en vergeleken
met de geldende grenswaarde
voor PFAS in voedsel. Twee
moestuinen lagen binnen 1 km
van de fabrieksschoorstenen,
acht op 1-4 km afstand. Het RIVM
adviseerde in 2018 om het eten uit
moestuinen binnen 1 kilometer van
de fabrieksschoorstenen te matigen; niet te veel, niet te vaak. Het
onderzoek gaf geen aanleiding
voor het beperken van eten uit
moestuinen op grotere afstand van
Chemours.
Strenger advies binnen 1 km van
Chemours
Uit nieuwe inzichten blijkt dat PFAS
zoals GenX en PFOA al bij lagere
concentraties schadelijke effecten
kunnen hebben. De gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS
in voedsel is daarom onlangs circa
20 keer lager geworden. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht

en Sliedrecht en de provincie
Zuid-Holland hebben het RIVM gevraagd of de nieuwe grenswaarde
leidt tot andere conclusies van het
moestuinonderzoek uit 2017-2018.
Dat blijkt het geval: als iemand een
leven lang alleen maar groente en
fruit eet uit een moestuin binnen
1 km van Chemours, krijgt deze
persoon meer PFAS binnen dan
de nieuwe toelaatbare dagelijkse
hoeveelheid (TDI). Daarom adviseert het RIVM nu om binnen 1 km
rond de fabrieksschoorstenen (zie
kaartje onderaan deze pagina) niet
meer uit eigen (moes)tuin te eten.
Nog geen nieuw advies voor
tuinen verder weg (1-4 km)
Voor moestuinen die verder weg
(1-4 km) van Chemours liggen, kan
het RIVM nog geen advies geven.
In 2017 lagen de concentraties
PFAS in deze moestuinen zo
laag, dat ze met de toenmalige
technieken niet gemeten konden
worden. Voor het RIVM was dat,
met de toen geldende grenswaarden, voldoende basis om in 2018
geen beperking op te leggen
voor het eten uit deze tuinen.
Maar nu de grenswaarde fors is
verlaagd, kunnen ook eventuele
lage concentraties PFAS tot een
ander advies leiden. Daarom laten
de gemeenten, in afstemming met
Rijk en provincie, nieuw gewasonderzoek uitvoeren. Dat gebeurt
met nieuwe analysetechnieken die
lagere concentraties kunnen meten. Dit nieuwe onderzoek begint
binnenkort. Daarin worden ook
moestuinen op grotere afstand van
Chemours onderzocht. Het streven
is dat moestuineigenaren in het
gebied duidelijkheid hebben als
het moestuinseizoen 2022 begint.
GGD: uit voorzorg eten uit eigen
tuin (1-4 km) beperken
De GGD geeft aan dat het nu
niet nodig is om ook per direct te
stoppen met eten uit moestuinen
op 1-4 km van de fabriek. De
berekeningen van het RIVM gaan
ervan uit dat iemand álle groente
en fruit die hij/zij een leven lang eet

Gezondheid
Het regelmatig eten uit een (moes)
tuin dichtbij de fabriek – nu en in
het verleden – betekent niet dat
er direct gezondheidsproblemen
te verwachten zijn. De meeste
bewoners hebben geen moestuin
en kweken hooguit wat fruit of
kruiden in de tuin. De GGD geeft
aan dat de hoeveelheid PFAS die
iemand binnenkrijgt door af en
toe bijvoorbeeld wat aardbeien of
munt uit de tuin te eten heel beperkt is. Bewoners kunnen hierin
zelf een afweging maken.
Gezamenlijke reactie samenwerkende gemeenten:
"Dit is een heel vervelende boodschap voor moestuineigenaren, in
het bijzonder de twee moestuinen
dichtbij de fabriek. Zonder dat zij
hier iets aan kunnen doen, worden
ze geconfronteerd met het advies
om niet meer uit hun eigen moestuin te eten. Dat is triest en frustrerend. Voor moestuinen verder weg
is er nu opnieuw onzekerheid. Zij
moeten afwachten of het advies
uit 2018 straks hetzelfde blijft. We
snappen dat dat impact heeft en
vragen oproept. Helaas kunnen
wij, de GGD en het RIVM – hoe
graag we ook willen – die nog niet
allemaal beantwoorden.
Ondanks de vervelende boodschap
en alle onzekerheden vinden we
het cruciaal dat we op basis van
de nieuwste inzichten handelen
en onze inwoners informeren. Die
inzichten zijn nog steeds in ontwikkeling. Het gebruik van PFOA is in
2012 gestopt, maar de gevolgen
merken we tot op de dag van vandaag. Daarom moet de uitstoot van
PFAS zoals GenX zo snel mogelijk
naar nul. We vinden daarin de provincie aan onze zijde, die alles doet
om de vergunning zo ver mogelijk
aan te scherpen. Deze stoffen
horen niet thuis in het milieu, niet in
ons water, niet in ons voedsel. Het
is aan de veroorzaker om dit op te
lossen en de consequenties van
hun handelen te dragen. Dit is ook
het uitgangspunt van de dagvaarding die we de bedrijven onlangs
hebben gestuurd."
Op de website van de gemeente
Sliedrecht is een overzicht met
vragen en antwoorden geplaatst.
Daar is ook de herbeoordeling
door het RIVM te vinden.

Afgelopen vrijdag bracht burgemeester Jan de Vries, samen
met wethouder Ed Goverde, een
bezoek aan 3 sportverenigingen
in Sliedrecht. Zoals de afgelopen
kennismakingsbezoeken ging Jan
weer met de bakfiets met gebak
op pad.
Het eerste bezoek was aan de
Sliedrechtse Lawn Tennis Club
waar ze hartelijk ontvangen werden door voorzitter Harm van der
Veen. Onder het genot van koffie
en gebak vertelde de voorzitter
trots over zijn vereniging. De club
is tijdens de coronaperiode uitgegroeid naar 180 leden! Burgemeester
Jan de Vries en Ed Goverde zijn
hiervan onder de indruk. Een
mooie groei, maar Harm benadrukt
dat hij niet alleen verantwoordelijk
is voor de groei. Diverse vrijwilligers waaronder Daisy en Gina
zorgen ervoor dat de leden van
deze prachtige sport kunnen genieten. Ter afsluiting kregen ze een
korte introductie van de nieuwe
tennissport Padel.

Het tweede bezoek werd gebracht
aan voetbalvereniging
VV Sliedrecht. Jan en Ed werden
hartelijk verwelkomd door voorzitter Kees Verhoef en algemeen
bestuurslid Rob van Laarhoven. De
voetbalvereniging met maar liefst
1100 leden staat aan de start van
de Regiocup. Kees: "Spannend,
want gedurende de coronaperiode
waren er geen wedstrijden en was
het clubhuis dicht." Na een fijn
gesprek werd een rondje gelopen
over het complex.
Het derde en tevens laatste
bezoek was aan Bronbad De
Lockhorst. De organisatie van het
zwembad met diverse binnenbaden en een buitenbad staan
inmiddels te popelen om met
een vaste en betrokken groep
medewerkers weer de deuren te
openen. Na een rondleiding binnen en buiten de accommodatie
werd met trots een stukje techniek
laten zien.
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Buiten bezig in Sliedrecht

Wegomleidingen
➊ 1. 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 Kruising Thorbeckelaan-Vogelenzang-Nachtegaallaan van
woensdag 28 april t/m vrijdag
11 juni 2021 Werkzaamheden
i.v.m. aanleg inrichting LaRGaS
(Langzaam Rijden Gaat Sneller)
verkeersplein. Kruising blijft alleen bereikbaar van west naar
oostzijde, de andere richting
wordt omgeleid. Tankstation
blijft bereikbaar.
➌ Scheldelaan, oostelijk deel
Grevelingenlaan en Volkerakstraat in vijf 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.
➊ 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 Viaduct over de A15, tussen
de Rivierdijk en Zwijnskade
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 7 juni vanaf
07.00 uur t/m woensdag
9 juni 17.00 (fietspad blijft wel
toegankelijk) Werkzaamheden
in verband met het asfalteren
van de rijweg op het viaduct
A15, de op- en afritten blijven
bereikbaar. Omleiding richting

Rotterdam en HardinxveldGiessendam over de A15 en
dan de eerste afslag nemen en
vervolgens omdraaien de A15
op.
➐ 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.
➑ Tijdelijke afsluiting Hondenuitrengebied Tolsteeg
vanaf 11 maart gedurende ca 4
maanden, in verband met werkzaamheden in het kader van
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

In Sliedrecht kan iedereen
meepraten en meedoen

Denk mee, praat mee over de
toekomst van Sliedrecht. We willen
meer woningen, maar ook meer
groen en bomen. We zetten in op
energie- en klimaatneutraal en we
willen een nóg mooiere omgeving.
Wat wil jij?
De komende tijd plaatsen we regelmatig een stelling. De reacties
op deze stellingen (eens/oneens)

gebruiken we om de concept Omgevingsvisie aan te scherpen. Heb
jij als Sliedrechter het gevoel dat
je altijd mee kan denken en mee
kan praten? Laat het ons weten!
Stuur uw reactie op deze stelling
naar: omgevingsvisie@sliedrecht.
nl. Meer weten? Bekijk de concept
Omgevingvisie op onze website:
www.sliedrecht.nl.

Volg ons!

Deur-halte taxi, de duurzame en ﬂexibele
vervoersservice op bestelling van Qbuzz
even vooraf aan, dan regelt Qbuzz
een speciale taxi. Ook nemen zij
graag extra de tijd om te helpen
met de in- en uitstap.
Sinds 2018 biedt Qbuzz (tussen de
verbinding Drechtsteden-Molenlanden- Gorinchem) de Deur-halte
taxi aan. De Deur-halte taxi is een
duurzame en flexibele vervoersservice op bestelling. En geschikt
voor mensen die niet zelfstandig
bij een bushalte kunnen komen.
De Deur-halte taxi
De Deur-halte taxi is een ideale
vervoersvorm voor mensen die
slecht ter been zijn of mensen die
net te ver bij de OV halte vandaan
wonen. Ook rolstoelreizigers of
andere hulpmiddelen kunnen mee
in de Deur-halte taxi. Geef dit wel

In 2021 tijdelijk gratis
Nu we allemaal weer met het OV
mogen en er ook weer meer op uit
kunnen biedt Qbuzz de Deur-halte
taxi als pilot en onderdeel van
de Corona maatregelen in 2021
kosteloos aan.

Hoe kunt u de Deur-halte taxi
bestellen?
Reserveren voor de Deur-halte
taxi doet u telefonisch via onze
klantenservice, minimaal 1 uur van
tevoren, via 0900 728 99 65 (gebruikelijke belkosten). Kies in het
keuzemenu voor Flexibel Vervoer.
Een reis met de Deur-halte taxi
mag maximaal 20 kilometer zijn.
Hij rijdt speciaal voor u, dus u moet
hem wel vooraf bestellen.

Al onze oproepjes, uitnodigingen
en meer vind je op Facebook:
www.facebook.com/
gemeentesliedrecht/

Meer informatie vindt u op qbuzz.nl/dmg/reizen/deur-halte-taxi

Oproep aanhanger
De gemeente Sliedrecht roept de
eigenaar op van een aanhanger,
geplaatst op de parkeerplaatsen
naast de woningen Populierenhof
1-4 te Sliedrecht.
De gemeente roept de eigenaar
van de aanhanger op om zich
binnen twee weken te melden bij
de gemeente aan de Industrieweg

Volg ons! Naast de gemeentepagina is de gemeente Sliedrecht
op nog veel meer manieren te
volgen. Via social media houden
wij onze volgers op de hoogte van
alle ontwikkelingen in en rondom
Sliedrecht.

11, via vergunningen@sliedrecht.
nl. Na deze twee weken 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.
Het is verboden een voertuig dat

voor recreatie of anderszins voor
andere dan verkeersdoeleinden
wordt gebruikt langer dan gedurende zeven achtereenvolgende
dagen op de weg te plaatsen of
te hebben, zoals gesteld in artikel
5:6 lid 1 onder a van de Algemene
Plaatselijke verordening.

Ontdek hoe mooi Sliedrecht is op
Instagram: www.instagram.com/
gemsliedrecht/
Blijf op de hoogte van real life informatie via Twitter: https://twitter.
com/Sliedrechtgem
Bekijk als eerste onze vacatures
of zakelijke projecten via LinkedIn: www.linkedin.com/company/651388/admin/
#mijnbaggerdorp

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene Eikenprocessierups
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Azizi, A

11-10-2002

08-04-2021

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.

Het inloopspreekuur voor vrijwilligers is weer open!

Vrijwilligerswerk kun je zoeken
om heel veel redenen! Maar niet
iedereen weet de weg te vinden
naar de juiste plek. Precies
daarom is er in Sliedrecht een
inloopspreekuur van het vrijwilligerspunt. Want wat is er te doen?
En waar? En hoe kom je er?
Inloopspreekuur vrijwilligerspunt
De vrijwilligers van het inloopspreekuur zitten elke maandag

niet aan denken om de hele dag
naar activiteiten te zoeken. Of je
studie vraagt op dit moment niet
zoveel van je: je wilt graag iets
betekenen voor Sliedrecht. Of je
koos ervoor om thuis te zijn bij de
kinderen en hebt tijd over. Je wilt
meer contacten, wilt je talenten
inzetten, hebt een goed idee
waarmee je aan de slag wilt of je
bent betrokken bij je buurt.

De eikenprocessierups is dit jaar
door de lage voorjaarstemperaturen wat later actief. Naar verwachting zal begin juni de eerste overlast ontstaan. De beestjes leven
in grote groepen (nesten), vrijwel
alleen op eiken. Hun brandharen
laten gemakkelijk los en kunnen –
zwevend door de lucht –bij mensen
veel jeuk veroorzaken. Bij droge
zomers en winters nemen de rupsen sterk in aantal toe.
Bestrijden
Net als vorig jaar zal de gemeente
Sliedrecht de rupsen selectief
bestrijden. Op plaatsen waar veel
mensen komen of waar we om
andere redenen veel overlast
verwachten, laten wij rupsen en
nesten door een gespecialiseerd

bedrijf verwijderen. Op plekken
waar we geen overlast verwachten,
zoals dichte beplanting en andere
moeilijk toegankelijke plaatsen,
worden de rupsen niet bestreden.
Dit blijkt goed te werken. Sliedrecht
kent – zeker in de bebouwde kom
- weinig problemen met de eikenprocessierups.
Melden
Toch horen we het graag als u nesten van de eikenprocessierups ziet.
Dan kunnen we beoordelen of we
de rupsen moeten bestrijden.
U kunt de nesten melden via
www.sliedrecht.nl. Kies Melding
overlast en vervolgens Melding
openbare ruimte. U komt dan op
de gemeentelijke fixi-pagina.

Verwijderen fietswrakken

Er is niet één soort vrijwilligersbaan. De bekende functies zijn
vaak bezoeken bij ouderen - wat
hard nodig is - of het opknappen
van bijvoorbeeld een tuin. Maar
je kunt ook jouw denkkracht
inzetten, een coördinerende taak
krijgen of nieuwe activiteiten
ontplooien. Vrijwilligerswerk is
leuk als het bij jou past, doener of
denker!
vanaf 9 tot 11 uur klaar in de
bibliotheek. Zij luisteren naar wat
je wilt en zoekt aan vrijwilligerswerk. Samen zoeken jullie naar
de kwaliteiten die je in wilt zetten,
tijden dat je beschikbaar bent
en andere belangrijke aspecten.
Zo komen jullie vanzelf bij een
vacature uit.
Je bent met pensioen, de wereld
ligt voor je open, maar je moet er

Daarom: bezoek het inloopspreekuur! Iedere maandagochtend van 09.00-11.00 uur in de
bibliotheek, Scheldelaan 1. En
komt het niet uit, maar wil je wel
in gesprek? Neem dan contact op
met de coördinator van het vrijwilligerspunt via 0184 – 420539.
Natuurlijk kun je ook zelf op zoek
op onze vacaturebank, te vinden
onder het vrijwilligerspunt op
www.bonkelaarhuis.nl.

Melding of klacht
openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of
www.sliedrecht.nl/fixi

Op de volgende locaties zijn in de week van 23-29 mei 2021 een aantal
fietsen gelabeld:
-

1 fiets aan de Kerkbuurt, fietsenrek, thv fa. De Vries
1 fiets aan de Oranjehof, thv hoofdingang flat
4 fietsen aan het Stationsplein, bij station Sliedrecht
2 fietsen aan de Havikstraat bij de Havikflat
4 fietsen aan de Valkweg bij de Valkhofflat
3 fietsen aan de Sperwerstraat bij de Sperwerflat
5 fietsen aan het Intermezzo, bij de fietsenstalling station Baanhoek

Rechtmatige eigenaren kunnen hun eigendom tot uiterlijk 24 juni 2021
weghalen.
Na deze datum worden de fietsen verwijderd van de openbare weg en 13
weken opgeslagen op het Milieupark Sliedrecht. Na 23 september 2021
worden de wrakken vernietigd.
Milieupark Gemeente Sliedrecht
Lelystraat 111, 3364 AH Sliedrecht
Telefoonnummer (0184) 495 937
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.00 -16.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur
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Ondermijning: als onder- en bovenwereld
verweven zijn

weten. Afgelegen plekken zoals
bedrijventerreinen en buitengebieden bieden ook volop kansen
voor ondermijning en drugscriminaliteit. Wat daar op kan vallen
is activiteit op vreemde tijden
of bedrijven die helemaal afgeschermd zijn waardoor je er nooit
goed naar binnen kunt kijken.
Ook als bedrijven een vervallen
uitstraling hebben maar toch met
veel camera’s beveiligd zijn, dan
is dat opvallend. Allemaal zaken
die goed zijn om te melden bij je
gemeente, wijkagent of via Meld
Misdaad Anoniem.

We zien steeds vaker dat criminelen gebruik maken van zaken in
de bovenwereld om hun illegale
activiteiten in de onderwereld
mogelijk te maken. Denk aan een
café of winkel waar weinig of geen
klanten komen maar dat criminelen gebruiken om drugsgeld wit te
wassen. Als de bovenwereld de
onderwereld hierbij helpt, noemen
we dit ondermijning.
Er zijn meer voorbeelden te
noemen: een notaris die geen
melding maakt als iemand met
contant geld een woning koopt.
Een verhuurmakelaar die zijn
administratie niet op orde heeft
waardoor criminelen een woning
kunnen huren. Autobedrijven die
verborgen ruimtes inbouwen voor
het vervoeren van drugs, cash en
wapens. Ondermijning gaat helaas
ook aan Sliedrecht niet voorbij.

Veel problemen door drugs
Ondermijning heeft vaak te maken
met de handel in en productie van
drugs. Dit gaat vaak samen met
veel problemen en geweld. Denk
bijvoorbeeld aan het dumpen van
chemisch drugsafval in de natuur,
onveilige straten en buurten door
straathandel en brandgevaarlijke
hennepkwekerijen in woonhuizen.
Herken de signalen
Ondermijning en drugscriminaliteit
zijn vaak niet direct zichtbaar.
Toch moeten u in uw eigen straat,
buurt of omgeving ook vast wel
eens zaken opvallen. Jongeren
die ergens rondhangen en snel
wat uitwisselen met voorbijgangers. Een auto waar mensen
steeds iets ‘afhalen’. Veel aanloop
bij een (dichtgeplakte) woning,
ook op gekke tijden. Al dit soort
zaken zijn voor de gemeente en
de politie heel waardevol om te

Duidelijk beeld
Door verschillende signalen
bij elkaar op te tellen, ontstaat
vaak een duidelijker beeld. Dat
is precies wat de overheid doet.
Gemeenten, Openbaar Ministerie,
politie en Belastingdienst werken
samen en wisselen informatie
uit. Door als één overheid op te
treden kunnen we met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen,
toezicht, preventie en andere
maatregelen, effectief optreden
tegen ondermijning.

Week 28 start actualisatie
gemeentemagazine Sliedrecht
Eind van dit jaar komt er weer een
gemeentemagazine uit. Uitgever
Akse Media start in week 28 met
het actualiseren van de redactionele adressen voor het aankomende
gemeentemagazine Sliedrecht.
Actualisatie gemeentemagazine
Sliedrecht
Alleen de adressen voorzien van
een e-mailadres die in het gemeentemagazine van 2021 hebben
gestaan krijgen van uitgever Akse
Media vanaf week 28 een e-mail ter
controle of aanpassing van de gegevens. Deze e-mail is bij iedereen
voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens naar wens kan controleren en
vervolgens aanpassen. De overige
vermeldingen worden tijdens de
actualisatie periode telefonisch
door ons benaderd. Men dient zijn/
haar organisatie of vereniging zelf
aan te melden voor evt. plaatsing in
het adressengedeelte.

Help mee
Als overheid kunnen we dit niet
alleen. Zie je zelf dingen waarvan
je vermoedt dat die niet oké zijn?
Meld het dan! Dat kan op verschillende plekken. Bij de gemeente
via 14 0184, de politie via 09008844, www.politie.nl of anoniem
bij Meld Misdaad anoniem via
0800-7000.

Wijzigingen en/of aanmeldingen
zelf doorgeven 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.
Let op: Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte
kunnen aan de redactie worden
doorgegeven tot uiterlijk 4 oktober
2021.
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

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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

20 mei 2021

Diverse locaties

Vergunning voor het plaatsen van tweevlaksborden

t/m 31 maart 2023

7 juni 2021

Dr. Langeveldplein

Het plaatsen van een mobiele koffiebar ten behoeve van een huwelijk

30 september 2021

7 juni 2021

Diverse locaties

Collecte: Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind

15 t/m 20 november 2021

7 juni 2021

• Stationsweg
• aan de Craijensteijn ter hoogte
van de hoogspanningsmast
tegenover de Prinsenweer
• aan de Rivierdijk tussen de
geluidswal A15 en de hoogspanningsmast, ter hoogte van
huisnummer 2

Spandoek: Nationaal MS Fonds

28 juni t/m 3 juli 2021

7 juni 2021

Diverse locaties

Collecte: Kerk in actie

21 t/m 27 november 2021

Datum activiteit

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

4 juni 2021

Kerkbuurt 125 a-b

Exploitatievergunning

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

31 mei 2021

Thorbeckelaan 2

De nieuwbouw van een beheerdersonderkomen

Bouwen

Informatie voor inwoners donderdag 10 juni 2021

Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

2 juni 2021

Touwbaan 1

Het kappen van vijf bomen ten behoeve van een nieuwe entree voor het
terrein

Kappen

2 juni 2021

Lijsterweg 27

Het realiseren van een verbindingsbrug (gewijzigde aanvraag)

Bouwen

3 juni 2021

Burg. Winklerplein 7

Het plaatsen van een enkelzijdige ING lichtbak

Bouwen

3 juni 2021

• Ter hoogte van Stationsweg 225 Het kappen van twee gemeentelijke bomen
• Ter hoogte van hondenuitrenplek
Goeman Borgesiusweg
Reden: bomen zijn dood

Kappen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

4 juni 2021

Rivierdijk 22

Het realiseren van een tuinkamer op het dakterras

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

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

