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Sliedrecht leeft intens mee met de
Oekraïense bevolking

Sliedrecht leeft intens mee met de
Oekraïense bevolking. Als teken van
verbondenheid verlichten we vanaf
maandagavond het Raadhuis in de
nationale kleuren van Oekraïne:
geel-blauw. Burgemeester Jan de
Vries namens het gemeentebestuur:
“Wij zijn diep geschokt door de
beelden en verhalen van de oorlog
in Oekraïne. De brute Russische
aanval op de vrijheid en democratie

Gaat u ook stemmen?

van Oekraïne vervult ons allen met
afschuw en grote zorg over de
vrede en veiligheid in Europa.”

vraag om opvang van Oekraïense
vluchtelingen en andere
hulpvragen zich aandienen.

De regering buigt zich over de
opvang van de te verwachten,
omvangrijke vluchtelingenstroom
uit Oekraïne. Het college van
Burgemeester en Wethouders
verkent wat ook de gemeente
Sliedrecht kan betekenen zodra de

De Vries: “Ik zie ook in de
Sliedrechtse samenleving een
grote solidariteit en bereidheid
om het Oekraïense volk te ondersteunen. Voor vragen of concrete
suggesties mag men altijd bij ons
aankloppen.”

Prikken in de buurt
Van 28 februari t/m 19 maart
Zonder afspraak 1ste, 2de en boosterprik *(vanaf 18 jaar)

Op woensdag 16 maart 2022 zijn
de gemeenteraadsverkiezingen.
Ook op maandag 14 en dinsdag
15 maart zijn in elke gemeente,
ook in Sliedrecht, een aantal
stembureaus open. Zo kunt u zelf
een rustig moment kiezen om te
stemmen.

stempas kwijt? Vraag dan zo snel
mogelijk een nieuwe stempas aan
bij uw gemeente. Dit kan schriftelijk of aan de balie van het
gemeentekantoor. Dit kan tot
vrijdag 11 maart 17.00 uur. Daarna
is het niet meer mogelijk om een
nieuwe stempas aan te vragen.

Wat heb ik nodig om te stemmen
bij gemeenteraadsverkiezingen?
Om te kunnen stemmen heeft u
een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas
thuisgestuurd. Heeft u geen
stempas ontvangen of bent u uw

Informatie of vragen?
Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen leest u op
onze website: www.sliedrecht.nl.
Heeft u een vraag? Stuur dan een
e-mail naar team verkiezingen:
verkiezingen@sliedrecht.nl.

Vergoeding in 2022 voor stijgende energieprijzen

Zes tijdelijke vaccinatieplekken

Bent u nog niet of nog niet volledig gevaccineerd?
U kunt zonder afspraak terecht voor uw 1ste, 2de en
boosterprik bij de volgende vaccinatieplekken:
Dag

Plaats

Plaats

Maandag t/m
dinsdag

Zalencentrum De Spil
Melkwegplein 1,
Bleskensgraaf

Lokaal 8
Buttervliet 8,
Numansdorp

Woensdag t/m
donderdag

Sportzaal 't Paradijs
Wiardi Beckmanstraat 32,
Oud-Beijerland

Stichting Cascade
Hoge Kade 50,
Hendrik-Ido-Ambacht

Vrijdag t/m
zaterdag

Winkelpassage Botersteeg
Botersteeg 10-12
Gorinchem

De Morgenster Kerk
Muilwijkstraat 1,
Papendrecht

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00 uur

Gratis vaccinatie
De vaccinatie tegen corona is gratis

Kinderen
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij
de vaste vaccinatielocaties in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek.
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.
Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee.

De energieprijzen stijgen, waardoor verschillende huishoudens
in financiële problemen (dreigen
te) komen. Het Rijk maakt daarom
geld vrij om de energiebelasting te
verlagen. Daar bovenop geeft het
Rijk dit jaar eenmalig een vergoeding aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal
minimumniveau. Dit gebeurt via de
gemeenten.
Het Rijk werkt de regeling voor de
eenmalige vergoeding de komende tijd uit. Wanneer de regeling
precies ingaat en ook de hoogte
van de eenmalige vergoeding,
is nog niet bekend. De Sociale
Dienst Drechtsteden voert de

regeling rondom de vergoeding uit
voor inwoners van de gemeenten
in de Drechtsteden (Alblasserdam,
Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht).
Inwoners die door de stijgende
energieprijzen nu al direct financieel worden geraakt en daarmee in
acute nood verkeren, kunnen voor
advies en ondersteuning terecht
bij de Sociale Dienst Drechtsteden.
Er wordt samen gekeken naar een
oplossing. Meer informatie vindt
u op de website van de sociale
dienst: https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/
energievergoeding.

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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Buiten bezig in Sliedrecht

➒

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 Maaslaan zuid 1 t/m 7 afgesloten voor al het verkeer van
t/m vrijdag 11 maart. In verband
met riool en herstraatwerkzaamheden.
➌ Zuiderzeestraat meest zuidelijk
deel voor Verpleeghuis Overslydrecht afgesloten voor al
het verkeer van maandag 7 t/m
vrijdag 25 maart. In verband
met riool en herstraatwerkzaamheden.
➍ Zuiderzeestraat, parkeerterrein
tegenover nummer 104 t/m
210 afgesloten voor al het
verkeer van donderdag 10 t/m
vrijdag 25 maart. In verband
met riool en herstraatwerkzaamheden.

➎ Vogelbuurt-zuid diverse straten afgesloten van maandag
28 februari t/m vrijdag 1 april.
In verband met vervanging
riolering. Betreft de straten
Roerdompstraat, Meerkoetstraat
en deel Leeuweriksingel die in
fases worden afgesloten.
❻ Gruttostraat t.h.v. nummer 1 en
2 afgesloten van maandag
7 t/m donderdag 10 april.
In verband met vervanging/
aanleg waterleiding.
➐ Inrit/kruising Craijensteijn met
de Dorlandsweer afgesloten
voor al het verkeer van maandag 14 februari t/m maandag
28 maart. In verband met aanleg warmtenet. Achterliggende
woningen zijn bereikbaar via
noordkant Reinenweer en
oostkant Beversweer onder de
woningen door. Let op doorrijhoogte 2,5 meter!
❽ Deel Deltalaan tussen de
Craijensteijn en Baanhoek
afgesloten voor al het verkeer
uitgezonderd ﬁetsers van

➓

11
➊

12
➊

maandag 31 januari t/m vrijdag
8 april. In verband met aanleg
warmtenet.
Oostelijke kruising Sonate met
Rondo en deel busbaan voor
de woningen 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.
Craijensteijn, werkzaamheden
t.b.v. aanleg Warmtenet van
maandag 17 januari t/m
27 mei 2022. Weg zelf wordt
niet afgesloten.
Deltalaan t.h.v. Maaslaan,
werkzaamheden/renovatie aan
beide bushaltes maandag
28 februari t/m vrijdag 1 april.
Noordelijke Bushalte wordt
tijdelijk verplaatst naar de halte
Lekstraat.
Deel Schoolstraat achter Kerkbuurt 134 t/m 148 afgesloten
van dinsdag 1 t/m vrijdag
25 maart. In verband met aanleg nieuwe fietsstalling voor de
Kerkbuurt en de Henri Dunantschool.

11 & 12 maart is het weer NLdoet!
Doet u mee?
NLdoet zien hoe belangrijk actieve
burgers voor de samenleving zijn.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in
de spotlights en nodigt iedereen
uit om een dagje het verschil te
maken en ertoe te doen! Tijdens
NLdoet kunt u ervaren hoe leuk
vrijwilligerswerk kan zijn. En voor
organisaties is het een mooie kans
om nieuwe vrijwilligers aan te
trekken.
Samen met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties in
het land, organiseert het Oranje
Fonds op vrijdag 11 en zaterdag
12 maart weer NLdoet.
Ook in Sliedrecht worden mooie
activiteiten georganiseerd. U doet
toch ook mee!
NLdoet
Vrijwilligers zijn het kloppend hart
van vele sociale initiatieven. Het
Oranje Fonds laat daarom met

Meedoen
Op de website van NLdoet kunt
u zien welke organisaties in
Sliedrecht tijdens NLdoet meedoen.
U kunt alleen, maar ook als groep
meehelpen. Aanmelden is heel
simpel:
• Bezoek de website
www.nldoet.nl;
• Zoek op Sliedrecht;
• Kies een leuke activiteit;
• En meld u aan.

Brandgevaar Hennepkwekerij

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

Coronabewijs en coronatoegangsbewijs
Heeft u coronaklachten of heeft
u contact gehad met iemand met
corona?
Laat u dan niet testen bij Testen
voor Toegang, maar doe een
zelftest of laat u testen bij de GGD.
Kijk voor meer informatie op de
website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl.

Vanaf 25 februari 2022 moet
iedereen die naar een groot
evenement gaat een negatieve
testuitslag laten zien. Dit geldt op
binnen-locaties waar meer dan
500 mensen komen en die geen
vaste zitplaats hebben. Bijvoorbeeld bij een grote nachtclub, of
een poppodium. Dit heet ook wel
1G of Testen voor Toegang.

Testen voor Toegang
Gaat u naar een concert, festival
of club (binnen) met meer dan 500
mensen zonder vaste zitplaats,
dan moet u een negatieve testuitslag laten zien. Maak daarvoor een
afspraak via www.testenvoortoegang.org. De negatieve testuitslag
zet u met een code in de CoronaCheck-app. Het testbewijs is
24 uur geldig.

Vragen?
Heeft u een vraag over het boeken
van een afspraak? Of over het
coronatoegangsbewijs. Bezoek
de website met de veelgestelde
vragen: https://www.testenvoortoegang.org/bezoekers-faq. Is uw
vraag nog niet beantwoord? Neem
dan contact op met de Testen voor
Toegang helpdesk via
088-7770809.
Bent u ondernemer of organisator
van een evenement? Kijk dan op
de website van de Rijksoverheid.
Of de speciale pagina Testen voor
Toegang voor Organisatoren:
https://www.testenvoortoegang.org/
organisatoren

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

Vorige week zijn de wijkagenten
in Sliedrecht bezig geweest met
een onderzoek naar een mogelijke
hennepkwekerij. Deze keer betrof
de locatie een appartement in
een appartementencomplex in
Sliedrecht.
Herkent u de signalen?
Gemeenten, bedrijven, waterschappen, politie, brancheorganisaties en
ja, ook de buren kunnen iets doen.
Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u
het gevoel dat er iets niet pluis is?
Meld het. Altijd. Bel 112 als elke

seconde telt en 0900-8844 bij
geen spoed, wél politie.
Meld Misdaad Anoniem
Melden kan ook anoniem via het
meldpunt Meld Misdaad Anoniem.
Meld Misdaad Anoniem is zeven
dagen per week bereikbaar via
0800-7000. Op maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur
en in weekenden en op feestdagen
van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast
kunt u 24/7 melden via
www.meldmisdaadanoniem.nl/
melden.

Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend
dat de volgende verkeersbesluiten zijn 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:
• Merwestraat 28 te Sliedrecht en
• Reigerlaan 63 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.
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Bent u onze nieuwe bemiddelaar?
U loopt de straat in en zwaait naar
de buurvrouw, ze glimlacht en
steekt haar hand op. Gedachteloos
stapt u uw woning binnen. Stelt u
nu eens voor dat de buurvrouw u
negeert, of dat er ruzie is. Dit kan
thuiskomen stressvol maken en
het woonplezier zelfs laten verdwijnen. Lijkt het u leuk om buren
te helpen om hun conflict samen
op te lossen? Dan zijn we op zoek
naar u!
Wat is buurtbemiddeling?
Ruzies of problemen tussen buren
kunnen hoog oplopen en onoplosbaar lijken. Veel voorkomende
problemen zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel of verschil-

lende 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
die graag een verschil maken!
Buurtbemiddelaar
Kunt u goed luisteren? Bent u geïnteresseerd in het verhaal achter
een klacht of probleem? Vindt u
het een uitdaging om mensen in
gesprek te brengen? Beschikt u
over goede sociale vaardigheden?
Kunt u onbevooroordeeld luisteren
en onpartijdig blijven? Misschien
bent u de bemiddelaar die wij
zoeken!

Om u goed voor te bereiden op
het bemiddelen krijgt u een
basistraining. De eerstvolgende
training is gepland op zaterdag
2 april en zaterdag 9 april met een
terugkomavond op 1 september.
Na de training ontvangt u
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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

21 februari 2022

Dr. Langeveldplein

Sliedrecht Doet feest

22 juni 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

28 februari 2022

Diverse locaties

Ventvergunning: Eieren verkoop

Elke vrijdag 1 maart 2022 t/m 1 maart 2023

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

23 februari 2022

Rubensstraat 3

Het vergroten van de woning met een aanbouw, gevelopbouw en dakkapel

Bouwen

24 februari 2022

Hugo de Grootstraat 4

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel

Bouwen

25 februari 2022

Bachstraat 11

Het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

25 februari 2022

Stationsweg 4

Wijzigen entree en plaatsen lift

Bouwen/strijdig gebruik bestemmingsplan

25 februari 2022

Burg. Drijberplein 46

Plaatsen dakkapel achterdakvlak woning

Bouwen

25 februari 2022

Beversweer 4

Plaatsen dakopbouw

Bouwen

25 februari 2022

Gershwineiland 7

Realiseren beschoeiing en vlonder

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
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ZATERDAG
5 MAART 2022

Wie in
Sliedrecht wil
bouwen, kan
op de VVD
vertrouwen
Debatleider

Elisabeth
van den Hoogen

U gaat woensdag 16 maart toch ook naar de stembus om
een nieuwe gemeenteraad te kiezen? Weet u het al zeker
of twijfelt u nog welke partij het beste bij u past?
Om de keuze makkelijker te maken organiseren wij op
zaterdag 5 maart een lijsttrekkersdebat. Elisabeth van
den Hoogen begeleidt het debat.
U bent van harte welkom vanaf 15.30 uur. Kunt u er niet
bij zijn? Via MerweTV kunt u het debat live beluisteren of
later via onze website nog een keer terugkijken.
In het debat komen onder andere de onderwerpen
wonen, duurzaamheid, zorg en ondernemen aan bod.
Naast deze onderwerpen kunt u ook uw eigen vragen
indienen.
Heeft u een vraag aan de politiek? Of een stelling
voor het debat? Mail dan naar griffie@sliedrecht.nl.
Wij kiezen uit alle inzendingen 5 vragen/stellingen.

PRO Sliedrecht

Sinds 1974

LOCATIE:
Sportcafé ‘t Bankie (sporthal de Bas

is)

INLOOP: 15.30 uur • START: 16.00
uur
AANMELDEN:
griffie@sliedrecht.nl of 0184 - 49 59
86
Wij houden vanzelfsprekend reke
ning met de coronamaatregelen.
Er is een beperkt aantal plekken
beschikbaar.
Voor meer informatie verwijzen wij
u naar raad.sliedrecht.nl.

