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College B&W: ‘Raadhuis wordt plek van ontmoeting’

Het huidige raadhuis ondergaat
een metamorfose, zo is het plan
van het college van burgemeester
en wethouders. Het gebouw wordt
een ontmoetingsplek voor inwoners, raadsleden, medewerkers
van de gemeente en het college
van B&W. Wethouder Ed Goverde:
“We gaan op zoek naar een mooie
combinatie van oud en nieuw. Met
respect voor het huidige raadhuis.”
In de in september gepresenteerde Kadernota 2021 is al aangekondigd dat er een onderzoek zal
plaatsvinden naar de gebruiksmogelijkheden voor het raadhuis.

Planning
De komende maanden worden
gebruikt om onderzoek te doen.
Aan de Nationale Maatschappij tot
Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi)
is hiervoor opdracht verstrekt.
Goverde: “In 2021 willen we een
voorstel presenteren voor de
invulling en exploitatie van het
raadhuis. Tegelijkertijd wensen we
dan ook de nodige aanpassingen
aan het gemeentekantoor door
te voeren. Het streven is om de
werkzaamheden te starten in de
tweede helft van 2021 en af te
ronden in 2022.”

Ontmoeting
De intentie is om het monumentale
raadhuis en de daarbij behorende
omgeving te veranderen in een
meer bruisende plek voor de
Sliedrechters. Aan de zuidzijde ligt
de haven, met mogelijkheden voor
een terras aan de havenzijde. Aan
de an-dere kant ligt het
Dr. Langeveldplein met de
muziektent als extra trekker. In het
raadhuis zijn mogelijkheden voor
horeca en voor een vergadercentrum met werkplekken. Goverde:
“Natuurlijk blijft het raadhuis een
belangrijke plek voor raadsleden en
burgers, die samen de kaders bepalen voor de toekomst van het dorp.
Een grondige vernieuwing van de
raadzaal moet dan ook onderdeel
zijn van de aanpak.”
Gemeentekantoor
Tegelijk met het raadhuis wordt ook
het gemeentekantoor aan-gepakt.
De veranderingen voor het
gemeentekantoor zijn nodig om
het gebouw toekomstbestendig te
maken, diverse bouwkundige en
installatietechnische aanpassingen
zijn noodzakelijk. Een deel van de
werkzaamheden zijn het gevolg
van het corona-virus, een ander
deel heeft te maken met de
organisatieontwikkeling.

Hoe en waar kunnen we energie opwekken?

Online bijeenkomsten
In de eerste participatieronde in
december werd duidelijk dat er
verschillende belangen zijn bij
(grootschalige) duurzame energie
opwek met zonneparken en windturbines. Hierover gaan we online
verder in gesprek tijdens deze
tweede participatieronde:

op 25 januari (Kijfhoek), 26 januari
(A16) en 28 januari (A15) van 19.30
tot 21.15 uur. Deze drie zoekgebieden zijn niet in onze gemeente
maar wel belangrijk. Aanmelden
kan via het participatieplatform
denkmee.drechtstedenenergie.
nl/sliedrecht. Hier kunt u ook de
resultaten van de eerdere gesprekken teruglezen.
Online op het platform
Van 25 januari tot 14 februari kunt
u op het platform meedoen aan
een enquête over de spelregels
voor zonnepanelen in restruimten
zoals bermen en braakliggende

In 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn.
We hebben daarvoor 5 doelen vastgesteld:
1
2
3
4
5

We stoppen met het gebruik van aardgas

Warmte in 2030
Warmte halen we uit

We stoppen met het gebruik van benzine en diesel

restwarmte van
afvalverbranding,
uit de aarde

We gaan ﬂink besparen op energie
We gaan onze energie duurzaam opwekken

(geothermie) of
uit water
(aquathermie).

We zorgen dat de energietransitie kansen biedt
voor de inwoners in de Drechtsteden

Deze duurzame
warmte komt via

Dit vinden we belangrijk:

Verkeershinder Veerweg en
Parallelweg nabij rotonde N214
van 18 januari t/m 2 april
Rijkswaterstaat voert in de periode
van 18 januari t/m 2 april werkzaamheden uit ter hoogte van de
aansluiting A15/N3 met N214. Om
de werkzaamheden veilig langs

2e participatieronde RES

Van 25 januari tot en met 14 februari
kunt u meedoen aan de tweede
participatieronde voor de Regionale
Energiestrategie (RES) over de
onderwerpen ‘zon in restruimten’
en ‘grootschalige opwek van
duurzame energie’.

Vrijdag 8 januari heeft de buitendienst met 2 vuilniswagens de kerstbomen
in Sliedrecht ingezameld. De kerstbomen zijn naar de werf gebracht en
worden daar versnipperd door de collega’s van Groen.

terreinen. Op de kaart kunt u
mogelijke locaties beoordelen.
Ook kunt u online meepraten
over maatschappelijke baten bij
de opwekking van grootschalige
energie met zon en wind in de drie
zoekgebieden.
In maart volgt de derde en laatste
participatieronde voor de RES.
De Drechtsteden gaan (samen)
voor nieuwe energie! Denkt u ook
met ons mee?
Meer informatie: https://denkmee.
drechtstedenenergie.nl/sliedrecht

Elektriciteit in 2030
Elektriciteit gaan we
opwekken via:
•

Zonnepanelen op
grote daken

•

Zonneparken in
ongebruikte gebieden
(langs de snelweg bijvoorbeeld)

warmtenetten de

deze wegen te kunnen uitvoeren
zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen. De werkzaamheden worden
door Strukton Civiel uitgevoerd.

Besluit tot ambtshalve
uitschrijving als ingezetene uit de
basisregistratie personen
(art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de
adresgegevens te wijzigen van:
den Boef, A

07-10-1964

08-12-2020

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
: onbekend
Land
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.

huizen binnen.

Minder
CO2-uitstoot

Betaalbaar
voor iedereen

Nieuwe
werkgelegenheid

Inwoners denken
en praten mee

Zorgvuldige
(landschaps-)keuzes

Webinar Belastingdienst voor gedupeerden
toeslagenaffaire - 19 januari 2021
Voor ouders die gedupeerd zijn
door de toeslagenaffaire organiseert de Belastingdienst op 19 januari, van 20.00 tot 21.30 uur, een
online bijeenkomst (webinar). Wilt u
deze bijeenkomst bijwonen?

Meer informatie over ondersteuning aan gedupeerden van de
toeslagenaffaire in de
Drechtsteden leest u op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
toeslagaffairedrechtsteden

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.
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Buiten bezig in Sliedrecht
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Laat van
je horen!

➍ Kroonstraat vanaf maandag
4 januari t/m vrijdag 26 februari
2021 Herstratingswerkzaamheden
➎ Kerkstraat westzijde afgesloten
vanaf vrijdag 8 januari t/m
vrijdag 15 januari 2021 In verband met aanleg gasleiding
➏ Kerkbuurt westzijde ingesteld
als éénrichtingsverkeer vanaf
de Grote Kerk naar de A.W. de
Landgraafstraat van woensdag
13 januari t/m vrijdag 29 januari 2021 In verband met aanleg
gasleiding

Wegomleidingen
➊ 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 Horst hoofdrijbaan deels afgesloten en Horst richting Valkhof afgesloten van maandag
4 januari t/m vrijdag 12 februari
2021, doorgaand verkeer naar
Valkhof blijft mogelijk via
tijdelijke brug In verband met
rioleringswerkzaamheden en
aanleg warmtenet
➌ Valkweg oostelijk deel met
hoek noordelijk deel Vogelenzang afgesloten van maandag
4 januari t/m 12 februari 2021
In verband met aanleg warmtenet

Doe mee en win!

Over deze actie
De gemeente Sliedrecht
heeft 5.000 euro prijzengeld beschikbaar voor de
beste duurzame ideeën.

€ 5.000,-

Een onafhankelijke
jury beoordeelt de
inzendingen op onder
andere duurzaamheid
en uitvoerbaarheid. Ook
heel belangrijk is dat er
meer mensen voordeel
hebben van jouw idee.

Heb jij hét idee om Sliedrecht duurzaam te
maken? Bijvoorbeeld:
•
•
•

Meedoen?
Dat kan tot 1 februari
2021. Meer informatie
en je idee aanmelden
op www.sliedrecht.nl/
duurzaam.

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• sloten schonen
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• openbare verlichting vervangen
• bomen planten Sliedrecht-west

Samen energie besparen
Je buurt groener maken
Gebruikte materialen een nieuw
leven geven

Doe mee en win een mooi bedrag om het
uit te voeren! Zo maken we Sliedrecht
samen duurzamer.

Deel je idee op www.sliedrecht.nl/duurzaam

4 januari 2021

Vaccinatiestrategie

Deze afbeelding is gebaseerd op de vaccinatiestrategie. De daadwerkelijke planning van vaccinatie is afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. En van de
vaccinatiebereidheid van mensen. Het moment van de start van de vaccinatie van een (nieuwe)

groep en het moment waarop een groep gevaccineerd is staat daarom niet vast in de tijd. Op
basis van ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt.
Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.

Doelgroepen
Doelgroep

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en
kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Vaccin A / C

Vaccin

Vaccin B / A

Januari

Wanneer starten

Vaccin A

Januari / februari

Vaccin B / C

Februari /
maart

Januari

Vaccin A

Maart

Vaccin B

Vaccin C

Maart

Februari

Vaccin C

April

Vaccin C

April / mei

Verpleeghuisbewoners en mensen met een
verstandelijke beperking in een instelling.

Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuizen
(IC en kliniek, ambulance, spoedeisende
hulp).

Intramurale GGZ-cliënten
en hun zorgmedewerkers.
Instellingsarts /
huisarts

GGD

Door wie

Werkgever

Instellingsarts /
werkgever

GGD

Huisarts

Huisarts

Werkgever

Centrale locatie

Instelling

Ziekenhuis

GGZ-instelling

NB: Alle leveringen zijn onder
voorbehoud van markttoelating.

Indicatief leveringsoverzicht COVID-19 vaccins (x 1mln)
2020 2021
Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

TOTAAL

0,165

2,2

3

3

-

-

8,4

-

0,5

1,5

1

0,8

-

3,8

B Moderna

-

0,4

1,36

1,36

3,1

-

6,2

C AstraZeneca

-

4,5

5,2

2

-

-

11,7

C CureVac

-

0,6

1,6

2

2,2

2,2

8,6

C Janssen

-

-

3

6

2,3

-

11,3

C Sanofi

-

-

-

5,85

5,85

-

11,7

8,2

15,7

14,25

2,2

61,7

TOTAAL 0,165

Huisartspraktijk /
thuis

Huisartspraktijk

Ziekenhuis /
instelling

Centrale locatie /
huisartspraktijk

21,2

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon
(078) 770 85 85.

Thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet
mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar.

De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht
op dat deze bekendmaking uitsluitend een
informatief karakter heeft.

Afhankelijkheden vaccins
Mensen van 18-60 jaar
met een medische indicatie.

2022

Q4
A BioNTech/Pfizer (opties)

A BioNTech/Pfizer

Centrale locatie

Op 7 december 2020 hebben wij gegevens
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit Het gaat over het veranderen
van de inrichting gelegen aan de Lelystraat
124-126 te Sliedrecht. De verandering betreft
het realiseren van een tankinstallatie aan de
zijde van het bedrijf (Leeghwaterstraat 75
te Sliedrecht). Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-20-383015.

GGD / huisarts
Thuiswonenden van 60-75 jaar.

Waar

Wet Milieubeheer

Via EU: Afspraken met 6
vaccin-ontwikkelaars. Het
Europese Medicijn Agentschap (EMA) beoordeelt of
een vaccin tegen corona
veilig en effectief is.

Alle overige zorgmedewerkers.
Geschiktheid
Niet alle vaccins zijn
geschikt voor iedereen
(ouderen, kwetsbaren).
Afhankelijk van beoordeling EMA.

Levering
Hoe meer vaccins,
hoe meer vaccinaties
mogelijk. Er wordt
geleverd in tranches.

Distributie
Wijze van verpakking
en levering (-70 graden)
zijn van invloed op het
vaccineren.

Mensen van 18-60 jaar.
(zonder medische indicatie)

Heeft u vragen aan
de gemeente?
Bel 14 0184
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Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag op
28 december 2020 voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen van IHC Onroerend

Goed B.V.. Het betreft een milieuneutrale verandering met omschrijving “Update plattegrond
IHC locatie SLM”, locatie Molendijk 94 te Sliedrecht.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

7 januari 2021

Diverse locaties Sliedrecht

De verkoop van eieren

8 januari 2021 t/m 8 januari 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

4 januari 2021

Rivierdijk 144 (watertorenterrein)

Het kappen van 30 bomen

Kappen

5 januari 2021

De Wiel 39

Het plaatsen van een airco unit aan de zijgevel van de woning

Bouwen

6 januari 2021

De Horst 20

Het wijzigen van de voorgevel van de woning

Bouwen

6 januari 2021

Weresteijn 160

Vervangen garagedeur voorkant woning

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

8 januari 2021

Weresteijn 27

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

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 verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
- het ophogen van de gronden, Parallelweg 1-3

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
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

