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Woningcorporaties en HVC versnellen met warmtenet Aangepaste dienstregeling
Qbuzz tijdens de zomermaanden
Tijdens de zomermaanden rijdt
Qbuzz met een aangepaste dienstregeling. Deze geldt van zondag
11 juli t/m zaterdag 28 augustus. Het
betreft voornamelijk enkele aanpassingen in de ‘scholierenlijnen’.
De wijzigingen op een rij
• Lijn 90 richting Utrecht rijdt
vanaf 11 juli t/m december 2021
met gewijzigde vertrektijden.
• Lijn 191 rijdt niet. Reis met R-net
491 of streekBuzz 92.
• Lijn 192 rijdt niet. Reis met
streekBuzz 92.
• Lijn 387 rijdt minder vaak.
• Lijn 416 rijdt in de ochtendspits
minder vaak.
De komende 5 jaar schakelen
maar liefst 5.930 bestaande
huurwoningen in de regio Drechtsteden om van gas naar duurzaam
warmtenet. De woningcorporaties
in de Drechtsteden en HVC
hebben dit afgesproken in een
samenwerkingsovereenkomst. Het
betekent een enorme versnelling
van de uitrol van het warmtenet.
En daarmee een mooie bijdrage
aan de energietransitie binnen
de Drechtsteden. In Sliedrecht
is Tablis Wonen samen met HVC
op dit moment al bezig om de
huurwoningen in de Valkhof aan te
sluiten op het warmtenet.
Stevige ingreep
Het gasloos maken plus de
aansluiting op het warmtenet kost
veel geld. Dit kan mede dankzij
een subsidie van de Rijksover-

heid. Daarnaast investeren de
woningcorporaties zelf tientallen
miljoenen om de verduurzaming
tot een succes te maken. Daarbij
garanderen de woningcorporaties
en HVC de huurders dat hun
woningen een bepaald warmtecomfort krijgen tegen vergelijkbare
warmtekosten. Dit ‘niet meer
dan voorheen betalen’ principe
is landelijk afgesproken tussen
woningcorporaties, huurders en de
grote warmtebedrijven waaronder
HVC. Ook krijgen de huurders een
nieuw kooktoestel en pannenset
aangeboden.
Draagvlak
Iedere huurder kan zelf kiezen
om wel of niet in te gaan op de
aanbieding van HVC en de woningcorporatie. Gaat 70% van de
huurders in een woongebouw ak-

koord? Dan is de aanbieding ook
voor de andere huurders van dat
woongebouw algemeen bindend.
Natuurlijk is het streven dat alle
huurders vrijwillig meedoen.
Gemeenten aan zet
Omdat de corporaties nu starten
met het gasloos maken van huurwoningen, kunnen ook particuliere
woningen en bedrijfsruimten straks
makkelijker aansluiten op het
warmtenet. Die regie hiervoor ligt
bij de gemeenten in de Drechtsteden. In Sliedrecht is de wijkaanpak
om particulieren te interesseren
voor aansluiting op het warmtenet
al gestart. Bewoners van De Horst
in Sliedrecht-Oost kunnen hun
voorkeur nu al aangeven. Meer
hierover leest u op de pagina's
over Duurzaam Sliedrecht elders in
Het Kompas.

Jan on tour bij Sliedrecht Sport

De vrijwilliger gaat aan de hand
van een onderwerpenlijst in
gesprek met de ouderen over; wonen, gezondheid, mobiliteit sociale
contacten, dagbesteding, etc. De
vrijwilliger heeft hierbij een belangrijke signalerende functie en

en waren onder de indruk van de
slimme organisatie van de vereni-

ging en het efficiënte gebruik en
beheer van het pand.

Vanaf 1 juli 2021 is Tozo-5 van kracht
Bent u actief als zelfstandige
in de Drechtsteden en heeft u
als gevolg van de coronacrisis
direct inkomensondersteuning
nodig? Voor u is er de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers. Aanvragen Tozo-5

kunnen tot 1 oktober 2021 worden
ingediend. Kijk voor de voorwaar-

den en het aanvragen van Tozo-5
op de website van de Sociale
Dienst Drechtsteden: https://
www.socialedienstdrechtsteden.
nl/nieuws/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-5-vanaf-1-juli-2021

Reis OK met het OV
• Als het even kan, reizen in de
daluren.
• Geef elkaar de ruimte.
• Draag een mondkapje (13 jaar
en ouder) in de bus of trein.
Ook bij (volledige) vaccinatie.
Qbuzz wenst iedereen een heel
ﬁjne zomer!

Gezocht: Vrijwilligers voor de
activerende huisbezoeken!
Vindt u het leuk om met Sliedrechtse ouderen in gesprek te
gaan en een luisterend oor te
bieden in deze eenzame tijd?
Bent u geduldig, begripvol maar
ook alert? Het Bonkelaarhuis is op
zoek naar oplettende vrijwilligers.

Vrijdag 3 juli ging de editie van
Jan on Tour naar de Basis, de
thuis basis van een van de trotsen
van Sliedrecht: Sliedrecht Sport.
Niet alleen de thuisbasis van het
op internationaal niveau presterende volleybalteam, de thuisbasis van honderden die sportief
en recreatief met volleybal bezig
zijn. Jong en oud en alle niveaus.
Burgemeester en wethouder Ed
Goverde spraken met Cees Boer
en Ad Rietbergen over de wijze
waarop de vereniging is opgebouwd en de vereniging op deze
mooie nieuwe locatie kansen
heeft om te ontwikkelen. Gelukkig
zijn er nog wensen en dromen.
Burgemeester en wethouder hebben het hele complex bekeken

Op zaterdagen en zondagen
wijzigen de vertrektijden niet ten
opzichte van de huidige dienstre-

geling. De dienstregeling voor de
treinen op de MerwedeLingelijn
blijft geheel ongewijzigd.
De gewijzigde vertrektijden kunnen invloed hebben op een reis.
Qbuzz geeft het advies om elke
reis kort voor vertrek in te plannen
in de reisplanner via qbuzz.nl/dmg.
Vanaf zondag 29 augustus wordt
er weer gereden volgens de huidige dienstregeling.

koppelt zorgwekkende signalen
terug aan de ouderenadviseur.
Als vrijwilliger maakt u zelf de
afspraken voor het huisbezoek,
neemt de gesprekken af en levert
de gemaakte notities in bij de ouderenadviseur. Tijdens de coronaperiode vindt het contact met de
ouderen vooral telefonisch plaats.
Interesse? Neem dan contact op
met het Bonkelaarhuis via telefoonnummer 0184-420539
of stuur een e-mail naar
m.degroot@bonkelaarhuis.nl
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Buiten bezig in Sliedrecht

25 juni 2021

Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Reizen naar het buitenland is dit jaar minder zorgeloos dan we gewend zijn.
Nu goed voorbereiden, betekent straks ontspannen op vakantie gaan.
Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Tijdens je verblijf

Voor vertrek
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 Savornin
Lohmanlaan.
➌ Zuidelijk deel IJsbaan in delen
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 31 mei t/m
vrijdag 30 juli In verband met
herstraatwerkzaamheden.
➍ 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.
➎ Lijsterweg in twee delen
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 5 juli t/m vrijdag
9 juli In verband met herstelwerkzaamheden bestrating

➏ P.A. de Genestetstraat t.h.v.
nummer 20 afgesloten voor
al het verkeer van dinsdag 6
juli t/m donderdag 8 juli Werkzaamheden Oasen in verband
met vervangen waterleiding
➐ Laatste deel winkelstraat
Kerkbuurt afgesloten voor al
het verkeer van maandag
19 juli t/m vrijdag 23 juli
Werkzaamheden Oasen in
verband met vervangen waterleiding
➑ Craijensteijn, ernstige verkeershinder! Vanaf maandag
17 mei t/m vrijdag 17 juli
Werkzaamheden in verband
met uitbaggeren van de sloot/
vijver en het aanbrengen van
voorbelasting t.b.v. reconstructie van deze weg.
➒ Rembrandtlaan, Deltalaan en
Stationsplein vanaf maandag
28 juni t/m vrijdag 9 juli
Werkzaamheden in verband
met snoeien bomen
➓ 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

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

Check het reisadvies
Groen: Je kunt reizen naar dit land of gebied.
Geel:

Reizen kan, maar er zijn risico’s.

Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis alleen
als het noodzakelijk is.
Let op: Landen kunnen beperkingen opleggen
aan reizigers uit Nederland, zoals een
negatieve testuitslag of quarantaine.

Aanvullende eisen
Kijk in het reisadvies welke eisen in een land
gelden voor reizigers. Je kunt hiervoor een
coronabewijs gebruiken.

• Houd je aan de
coronamaatregelen
onderweg, op je
bestemming en bij
thuiskomst. Ook als je
gevaccineerd bent.
• Blijf tijdens je vakantie op
de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Download de Reisapp,
maak je bestemming
favoriet en ontvang
automatisch een bericht
als de situatie verandert.

• Of maak een papieren coronabewijs aan via
coronacheck.nl/print.

Wassen

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

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Quarantaine reischeck
Voor reizigers uit oranje
gebieden gelden
maatregelen op het gebied
van testverplichting en
quarantaine bij terugkeer
naar Nederland. Doe de
Quarantaine reischeck om
te zien wat voor jou geldt.
Testen
• Heb je klachten bij
terugkomst in Nederland?
Laat je dan testen bij de
GGD.
• Overweeg een zelftest als
je geen klachten hebt voor
extra zekerheid.

• Download de CoronaCheck-app en upload
je coronabewijs.

Basisregels

Terug in Nederland

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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

Digitaal ‘Berichten over uw buurt’
als: Wat moet ik doen als ik
stukken wil inzien? En, hoe kan ik
bezwaar indienen?

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

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

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184

De energietransitie
in Sliedrecht
Ons energiesysteem is de manier
waarop we energie opwekken,
vervoeren en gebruiken.
Momenteel komt daar veel CO2 bij
vrij. In 2050 willen we een volledig
duurzaam energiesysteem.
Daarom gaan we steeds meer
zonne- en windenergie opwekken.
We gaan ook andere warmtebronnen dan aardgas gebruiken
voor onze woningen. Welke
stappen we hiervoor nemen in
onze omgeving? Dat staat in de
Regionale Energiestrategie (RES)
Drechtsteden 1.0.

Hoe gaan we duurzame energie
opwekken?
We willen zoveel mogelijk gebruik
maken van zonnepanelen op grote
daken. Maar dat is nog niet genoeg.
Daarom willen we ook energie
opwekken via zonneparken en windturbines. Voor kleinere zonneparken
(zonneweides) kijken we naar de
beschikbaarheid van ‘lege’ plekken
(spoor- en wegbermen of voormalige
stortplaatsen).

Duurzame warmtebronnen
Omdat we gaan stoppen met het gebruik van aardgas, hebben we andere
warmtebronnen nodig voor onze
gebouwen. We willen, waar mogelijk,
gebruik maken van duurzame
warmte die in onze regio aanwezig
is. Deze warmte komt via een
warmtenet de huizen binnen. Vóór

Meer informatie:

2030 sluiten we het liefst 25.000
woningen aan op een warmtenet.

De RES Drechtsteden in drie minuten

Samen staan we sterk

www.res-drechtsteden.nl

De energietransitie gaat alleen lukken
als we allemaal meedoen. Bijvoorbeeld
door ﬂink te besparen op ons
energieverbruik, thuis en op het
werk.

De energietransitie
www.drechtstedenenergie.nl
Praktische tips
www.regionaalenergieloket.nl

Alblasserdam
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Hardinxveld-Giessendam
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Uitwerkingsgebieden
Dordrecht
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Zon en wind
Er zijn vier gebieden geselecteerd die geschikt
kunnen zijn voor het grootschalig opwekken van
zonne- of windenergie:
•1
•2
•3
•4

De noordkant van Kijfhoek in Zwijndrecht (zon)
Langs de Betuwelijn/A15 (zon)
Langs de A15 (zon en/of wind)
De westkant van de A16 (zon en/of wind)

Deze gebieden zijn het resultaat
van zorgvuldig onderzoek waaraan
inwoners en maatschappelijke
organisaties een belangrijke bijdrage
hebben geleverd. Het realiseren van
zonneparken of windturbines is aan
strenge regels gebonden en alleen
mogelijk als het landschap wordt
versterkt in plaats van verstoord.
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A16 tussen ’s Gravendeel en Zwijndrecht afgesloten van 17-19 juli 2021
(richting Rotterdam)
Rijkswaterstaat voert van zaterdag
17 tot maandag 19 juli onderhoud
uit op de A16. De werkzaamheden
vinden plaats in de richting van
Rotterdam, tussen afrit 20 ’s-Gravendeel/N3 en toerit 22 Zwijndrecht. Weggebruikers moeten
rekening houden met maximaal
dertig minuten extra reistijd.
Afsluitingen wegverkeer
Van zaterdag 17 juli 23.00 uur tot
maandag 19 juli 05.00 uur zijn
afgesloten:
• de A16 tussen afrit 20
’s-Gravendeel/N3 en toerit 22
Zwijndrecht;
• toerit 20 ’s-Gravendeel;
• toe- en afrit 21 DordrechtCentrum. LET OP! deze zijn
afgesloten vanaf 21:00;
• afrit 22 Zwijndrecht.
Deze afsluiting betreft het eerste
van twee weekenden met werkzaamheden Het tweede deel
van de werkzaamheden wordt in
september uitgevoerd.

knooppunt Gorinchem en de
A15.

Extra reistijd
Het wegverkeer moeten rekening
houden met maximaal dertig minuten extra reistijd.

Vanuit Waalwijk – Den Bosch
• Verkeer op de A59 wordt omgeleid via de A27 en de A15.
• Vanuit Bergen op Zoom
• Verkeer op de A4 richting Rotterdam wordt omgeleid via de
A29.
• Verkeer op de A17 wordt omgeleid via de A59 en A29.

De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit
het vernieuwen van asfalt, werkzaamheden aan geleiderails en
betononderhoud aan viaducten.
Dankzij de werkzaamheden blijft
de weg weer voor lange tijd beschikbaar voor de weggebruikers
en kan het verkeer vlot en veilig
blijven rijden.

Vanuit Dordrecht
• Verkeer richting Rotterdam
wordt omgeleid via de N3 en de
A15
• Verkeer richting Zwijndrecht
wordt omgeleid via de N3,
Laan der Verenigde Naties en
de Stadsbrug.

Omleidingen wegverkeer

Vanuit Breda
• Verkeer op de A16, richting
Rotterdam, wordt omgeleid via
de A59, A27 en A15.
• Doorrijdend verkeer op de A16,
richting Rotterdam, wordt bij
knooppunt Klaverpolder omgeleid via de A17, A59 en A29.
• Verkeer op de A27, richting
Rotterdam, wordt omgeleid via

Gele borden en informatiepanelen
langs en boven de weg geven
de omleidingsroutes aan. Op de
routekaart treft u de aangegeven
omleidingen.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

28 juni 2021

Diverse locaties

Het plaatsen van extra driehoeksborden ten behoeve van de
gemeenteraadsverkiezingen

21-02-2022 t/m 21-03-2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

14 juni 2021

Parallelweg 20

Het kappen van zes bomen
Reden: Bomen zijn dood

Kappen

27 juni 2021

Thorbeckelaan 76

Het aanleggen van een uitrit

Uitrit aanleggen of veranderen

28 juni 2021

Prickwaert 33

Het vervangen van een raam

Bouwen

29 juni 2021

Fuutstraat 19

Het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van de woning en een
tuinmuur

Bouwen

1 juli 2021

Leeuweriksingel 24

Het realiseren van een nokverhoging

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

