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Uitnodiging

Het gemeentebestuur van Sliedrecht nodigt u van harte uit om dinsdag 13 april de installatie
van onze nieuwe burgemeester de heer mr. drs. J.M. (Jan) de Vries online bij te wonen. Dat kan
vanaf 18.00 uur via de livestream van de gemeenteraad: sliedrecht.raadsinformatie.nl/live

Installatie
burgemeester
Jan de Vries

De heer De Vries wordt tijdens een buitengewone raadsvergadering beëdigd door de
Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer drs. J. (Jaap) Smit.
Door coronamaatregelen kan helaas slechts een beperkt aantal genodigden fysiek
aanwezig zijn. U kunt uw felicitatie of gelukswens digitaal kenbaar maken via het
e-mailadres: burgemeester@sliedrecht.nl

13 APRIL 2021

Sliedrecht wordt steeds groener
deden ze niet alleen. Samen met
kinderen uit de buurt en kinderen
van Anne de Vriesschool en Roald
Dahlschool werden een aantal
bomen en struiken geplant. De
grond werd van te voren door de
gemeente voorbereidt. En de bomen en struiken lagen al klaar.
De komende maanden gaan we
verder met het aanbrengen van
meer groen in Sliedrecht. Het
vergroenen van Baanhoek-West is
bijna afgerond. Ook zijn we al ver
met het vergroten van het groengebied Reinenweer/Prickwaert. De
aanleg van de Tiny Forest Elzenhof
is klaar.

De boompjes en struikjes worden geplant voor Tiny Forest Elzenhof.

Buitendienst aan de slag met vergroenen Mozartplantsoen

In de afgelopen maanden is de
buitendienst van de gemeente
Sliedrecht gestart met de aanleg
van drie groene gebieden. Vorige
week is de aanleg van een Tiny
Forest gestart. Ook het Mozartplantsoen is aangepakt.
Aanleg Tiny Forest Elzenhof
De medewerkers van NME-centrum De Hooizolder startte woensdag 24 maart met de aanplant. Dit

Bouw mee aan een duurzaam Sliedrecht
De komende jaren start gemeente
Sliedrecht nieuwe collectieve
inkoopacties op. Daarmee stimuleren we woningeigenaren energiebesparende maatregelen te treffen
in en om de woning. We willen
zo veel mogelijk lokale bouw- en
installatiebedrijven, groot en klein,
hiervan mee laten profiteren.
Uitnodiging lokale bouw- en
installatiebedrijven
Graag nodigen we u uit om uw
bedrijf bij ons in te schrijven. Meld
u daarom nú bij het Regionaal
Energieloket (REL).

energiebesparende maatregelen willen nemen.
• Blijft u automatisch op de
hoogte van nieuwe collectieve
inkoopacties.
Als u zich nu aanmeldt:
• Wordt u uitgenodigd om een
bod te doen. Wellicht kunt u
daarna (een deel van) toekomstige collectieve inkoopacties
uitvoeren.
• Krijgt uw bedrijf een eigen
profielpagina op de website
van het Regionaal Energieloket
(REL). Dat maakt u beter vindbaar voor woningeigenaren die

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

Interesse? Stuur dan een e-mail
naar Regionaal Energieloket
Sliedrecht: projecten@regionaalenergieloket.nl
Meer informatie? Kijk op regionaalenergieloket.nl/voor-bedrijven

Plaatsen warmtecentrale
Thorbeckelaan
Op het parkeerterrein bij de sportvelden aan de Thorbeckelaan komt
een warmtecentrale voor het warmtenet Sliedrecht. Deze warmtecentrale
zorgt straks voor de levering van warmte aan de woningen in de Vogelbuurt. Energie- en afvalbedrijf HVC laat de centrale op woensdag 7 april
en donderdag 8 april plaatsen. Om dit veilig en snel te kunnen doen, is
het gemeentelijke deel van de parkeerplaats die dagen afgesloten. Vanaf
donderdag 1 april staan er borden om de afsluiting aan te kondigen.
Tijdens de werkzaamheden op woensdag 7 april staat er een verkeersregelaar. Deze zorgt er voor dat de bezoekers aan de zorginstellingen hun
auto veilig op de goede plek kunnen parkeren.
De bedrijven en instellingen in de buurt blijven, soms met iets meer moeite, altijd bereikbaar. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan
contact op met HVC via het mailadres warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl.
Kijk voor meer informatie op www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.
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Gemeente Sliedrecht en VSO presenteren de
Economische Visie 2021-2030

Afgelopen maandagavond heeft
het college en de VSO de nieuwe
Economische Visie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Verwachting is dat de gemeenteraad
de visie in april zal bespreken en
vaststellen.
Economische Visie 2021-2030
Het college en de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO)
hebben samen met Sliedrechtse
ondernemers een nieuwe Economische Visie voor Sliedrecht
opgesteld. Beide hebben voor de
komende jaren voor Sliedrecht ambities voor groei en ontwikkeling.

Een voorbeeld van één van deze
plannen is de ruimtelijke ontwikkeling van Sliedrecht. Om deze plannen de komende tien jaren uit te
werken is het nodig om ook goed
te weten waar Sliedrecht economisch op wil inzetten. De nieuwe
Economische Visie is tot stand
gekomen door intensief samen op
te trekken. Belangrijk doel in de
samenwerking was samen helder
krijgen wat de gewenste koers is
voor ondernemend Sliedrecht."

startpunt is. De uitvoering moet
nu gaan volgen. Het stuk bevat
hiervoor al meer dan 40 ideeën.
Samen met alle ondernemers
die betrokken willen zijn zal de
komende tijd gewerkt worden aan
een uitvoeringsprogramma. Een
aantal ondernemers heeft zich de
afgelopen maanden al hiervoor
aangemeld. De gemeente en VSO
roepen ook andere ondernemers
op zich de komende tijd hierbij aan
te sluiten.

Startpunt voor uitvoering
De gemeente en VSO benadrukken dat de Economische Visie een

Lees hier meer over op onze
website: www.sliedrecht.nl

Kruising Thorbeckelaan – Vogelenzang –
Nachtegaallaan opnieuw ingericht
Vanaf 28 april wordt er gewerkt
aan de kruising Thorbeckelaan –
Vogelenzang – Nachtegaallaan
in Sliedrecht. De kruising wordt
binnenkort ingericht volgens het
LaRGaS-principe. LaRGaS staat
voor ‘Langzaam Rijden Gaat
Sneller’. Daarmee maken we de
verkeerssituatie veiliger. Wilt u
weten hoe de kruising eruit gaat
zien? Kijk op www.sliedrecht.nl/
aanleg_largaskruispunt of scan de
QR-code.
Planning
De werkzaamheden starten op
woensdag 28 april en zijn half
juni 2021 gereed. Informatie over
afsluitingen en omleidingsroutes
tijdens de werkzaamheden wordt

tijdig gedeeld en aangegeven met
borden.
Verwijderen boom
Om de aanleg van de nieuwe
kruising mogelijk te maken wordt
er binnenkort een boom verwijderd. Dit gaat om een boom op
de hoek van de Thorbeckelaan en
de Vogelenzang (noordkant). De
boom wordt nu al verwijderd zodat
de natuur op een later tijdstip in
het seizoen niet verstoord wordt
en vogels daar geen nesten gaan
bouwen. De vergunning voor het
verwijderen van deze boom is al
in een eerder stadium verstrekt.
In het nieuwe ontwerp komen 5
bomen terug; groen voor groen!

Bovengenoemd ontwerpbesluit
ligt met bijgevoegde documenten
vanaf 1 april tot 6 mei 2021 op
werkdagen tussen 09.00 uur en
15.00 uur in het gemeentekantoor,
Industrieweg 11 te Sliedrecht ter
inzage.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen binnen
genoemde periode schriftelijk of
mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen

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 Valkweg t.h.v. sporthal de Valk
afgesloten van maandag
22 maart t/m vrijdag 9 april In
verband met aanleg warmtenet
❸ Vervangen openbare
verlichting van januari t/m
maart 2021 In de volgende
straten gaat dit plaatsvinden;
Alewijnsweer, Ambachtsweer,
Beversweer, Blijenburghsweer,
Dorlandsweer, Gildesweer,
Groenenweer, Landskroonweer,
Leenweer, Molshoefweer, Prinsenweer, Reinenweer, Schoutsweer, Smalweer.
❹ Tijdelijke afsluiting Hondenuitrengebied Tolsteeg vanaf

11 maart gedurende ca 2 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:
• 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

Vragen
Heeft u algemene vragen over de
werkzaamheden? Neem contact
op met de gemeente Sliedrecht
via 14 0184 of via projecten@
sliedrecht.nl

Avondklok:
Blijf binnen
22.00 uur

4.30 uur

In Nederland geldt een avondklok.
Het is verboden om zonder geldige reden* buiten te zijn.

Omgevingsvergunning
Ontwerpbesluit ter inzage omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure
- Het brandveilig gebruiken van
een ruimte in het gebouw ten
behoeve van een tijdelijk klaslokaal aan de Scheldelaan 15
te Sliedrecht, met de volgende
activiteit:
1. Brandveilig gebruiken van een
bouwwerk

Buiten bezig in Sliedrecht

Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat

worden toegezonden aan het
college van B&W, Postbus 16, 3360
AA Sliedrecht. Voor mondelinge
zienswijzen dient u contact op te
nemen met afdeling Samenleving,
team VTH.
Informatie
Voor meer informatie over bovengenoemd ontwerpbesluit kunt u
contact opnemen met de afdeling
Samenleving, team VTH, telefoon
0184 – 495 955.

minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voor-

en de verspreiding van nieuwe varianten te

komen we verspreiding van het coronavirus.

vertragen. Zo houden de ziekenhuizen ruimte

Er zijn grote zorgen over de Britse variant van
het virus dat we al kennen.

voor coronapatiënten en kan andere zorg
zoveel mogelijk doorgaan.
De avondklok geldt tot 21 april 4.30 uur.

* Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/avondklok, of bel 0800-1351.
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Even voorstellen: wijkagent Erica Poots
is in de loop der jaren het nodige
veranderd”, zegt ze. “Hadden we
in de jaren ’90 nog een bonnenboekje, nu regelen we alles via
onze mobiele telefoon. Maar het
werk is nog net zo veelzijdig. Als
wijkagent ben je bij veel zaken
betrokken. Van overlast door
bijvoorbeeld verwarde personen
tot een aanrijding of reanimatie. Ik
heb dan ook goede contacten met
andere partijen in de wijk, zoals
de GGD en de huismeesters. Ieder
werkt vanuit z’n eigen verantwoordelijkheid aan een veilige wijk.”

In 1995 ging Erica Poots (47) na
haar politieopleiding aan de slag
als wijkagent in Sliedrecht. 25 jaar
later is ze terug waar ze begon.
Met veel plezier!
“Na Sliedrecht werd ik wijkagent
in Papendrecht”, blikt Erica terug.
“Daarna heb ik gewerkt bij de
recherche en op de meldkamer in
Dordrecht. Maar ik miste de straat.
Ik ben blij dat ik weer terug ben als
wijkagent in Sliedrecht. Het is een
fijne gemeente om te werken, met
wat kenmerken van een grote stad
maar de gemoedelijkheid van een
dorp.”
Veelzijdig
Erica Poots is sinds 1 oktober 2020

officieel wijkagent voor het centrum, samen met collega Marcel
van der Rhee. Daarvoor liep ze
eerst een aantal maanden mee. “Er

Jongeren
Eén van Erica’s aandachtspunten
zijn de jongeren in Sliedrecht.
“Zeker in coronatijd vervelen ze

Wet Milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk
10 afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende bekend.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 5
april 2021 tot en met 2 juli 2021, gedurende maximaal
zes (gefaseerd) werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.

In de afgelopen periode is een kennisgeving van het
daarbij aangegeven besluit ingediend op
16 maart 2021 door Kok Lexmond B.V. ingevolge
artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval”
voor het plaatsen van een mobiele puinbreker op een
locatie aan het Stationsplein/Sportlaan te Sliedrecht.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen telefonisch inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid telefoonnummer 078 – 770 85 85.

zich en zoeken elkaar op straat
op. Soms krijgen we daar klachten
over. Ik probeer dan het gesprek
aan te gaan. Ik schrijf echt niet
zomaar een bekeuring uit, als
wijkagent wil ik vooral in contact
blijven. Wegrennen als ik er aan
kom is dus niet zo slim. Dan is mijn
motto ‘rennen is pennen’.”
Aanspreken of bel: 0900 8844
Om in contact te blijven, is het
belangrijk dat inwoners de wijkagent weten te vinden. Erica: “Je
kunt me natuurlijk altijd op straat
aanspreken. Of bel via 0900 8844
en vraag naar de wijkagent voor
Sliedrecht. Dan neem ik contact
op, of een van mijn collega’s. Want
al ben ik het aanspreekpunt voor

de wijk centrum, we staan allemaal klaar voor heel Sliedrecht.”
Natuurlijk kan de politie niet alles
oplossen. Open en eerlijk naar
elkaar zijn, vindt Erica dan ook het
belangrijkste. “Dat betekent voor
mij: doen wat je zegt en zeggen
wat je doet.“
Sociale media
Erica is ook te vinden op twitter:
@pol_sliedrecht. Daarnaast hebben de wijkagenten een Instagramaccount: wijkagentensliedrecht.
Hiermee geven ze een inkijkje in
hun werk. Let op: doe geen
meldingen via sociale media maar
via het nummer van de politie:
0900 8844. Of bij spoed 112.

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.

De directeur vestigt er de aandacht op dat deze kennisgeving uitsluitend een informatief karakter heeft.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

22 maart 2021

Kerkbuurt 43b

Tijdelijk terras

25 maart 2021

Diverse locaties

Collecte: Diabetesfonds

25 maart 2021

Havenstraat 1

Tijdelijk terras

25 maart 2021

Stationsweg 4

Tijdelijk terras

Datum activiteit

31 oktober t/m 6 november 2021

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

25 maart 2021

Populierenhof 84

Ontheffing winkelsluitingstijd

5 april, 13 mei, 24 mei 2021

Drank & Horeca vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

23 maart 2021

Kerkbuurt 51

Exploitatievergunning; Spareribs express

Datum activiteit

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

22 maart 2021

Rivierdijk 512

Het realiseren van een dakopbouw

Bouwen

22 maart 2021

Monteverdistraat 20

Het realiseren van een veranda en schuur

Bouwen

23 maart 2021

A15 ter hoogte van afslag 24

Het gebruik maken van gronddepot

Opslag roerende zaken

23 maart 2021

Kievitlaan 41

Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning

Bouwen

24 maart 2021

Prinsenweer 21

Het realiseren van een overkapping

Bouwen

25 maart 2021

Maaslaan 9/ Hoepel 1

Het ombouwen van bushaltes en het kappen van vier bomen

Werk of werkzaamheden uitvoeren/ Kappen

Informatie voor inwoners donderdag 1 april 2021

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

26 maart 2021

Isaac da Costastraat 45

Het realiseren van een dakopbouw

Bouwen

26 maart 2021

Kerkbuurt 41

Het aanbrengen van gevelreclame boven de entree aan de
Frans Halsstraatzijde

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
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

