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Sliedrecht opent corona
testlocatie

40 jaar Historische Vereniging

Met steun van de burgemeesters
in de omliggende gemeenten is
deze locatie op korte termijn gerealiseerd. Ik ben dan ook verheugd
dat woensdag 6 oktober de
testlocatie in De Lockhorst is
geopend’, aldus burgemeester
De Vries.
Op woensdag 6 oktober jl. is in
Partycentrum De Lockhorst een
corona testlocatie geopend.
Burgemeester Jan de Vries heeft
zich er hard voor gemaakt dat in
Sliedrecht een testlocatie komt, nu
inwoners een coronatoegangsbewijs moeten tonen in de horeca,
theaters en bij evenementen.
‘Ik vind het belangrijk dat er dichtbij de ontmoetingsplekken een
testlocatie is voor onze inwoners.

De testlocatie in Partycentrum
De Lockhorst, gevestigd aan
Sportlaan 1 in Sliedrecht, is goed
bereikbaar met zowel auto, fiets
als het openbaar vervoer. Inwoners
vanuit de hele omgeving zijn van
harte welkom om zich op afspraak
te laten testen. Meer informatie
over testen en het maken van een
afspraak is te vinden op:
www.testenvoortoegang.nl

Coronatoegangsbewijs
Op donderdag 30 september jl.
vierde de Historische Vereniging
haar 40-jarig jubileum!
Burgemeester Jan de Vries was
uitgenodigd om de feestrede te
houden: ‘Al 40 jaar weet de
Historische Vereniging het verleden
van Sliedrecht te belichten en te
verbinden met het heden. Van

alle, ook voormalige bestuursleden
en de vele bevlogen vrijwilligers. Ik
wil u allen namens onze gemeente
Sliedrecht daarvoor van harte
complimenteren en bedanken.’

verhalen over de geschiedenis
van de grote baggerbedrijven tot
en met de lokale schoenenwinkel.
Van verhalen over de grote daden
van ‘bekende Sliedrechters’ tot en
met kleine familiegeschiedenissen.
In 40 jaar tijd is de vereniging tot
grote bloei gebracht. Dankzij de lovenswaardige inzet en kennis van

Lees de hele feestrede op de
website: www.sliedrecht.nl
21 september 2021

21 september 2021

Ik ben bezoeker: hoe gebruik ik het
coronatoegangsbewijs?
Ik ben bezoeker:
hoe gebruik ik het

Nu genoeg mensen gevaccineerd zijn en de 1,5 meter afstand losgelaten wordt, heb je per 25 september
bij bezoek aan horeca, evenementen en vertoningen van kunst en cultuur een coronatoegangsbewijs nodig.
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Ruim 50 inwoners van Sliedrecht
zijn naar de bibliotheek en Bonkelaarhuis gegaan voor hulp bij
het aanvragen van de Corona
QR code. Want op steeds meer
locaties laat je bij binnenkomst de
Corona QR code zien als je ouder
bent dan 13 jaar. Vanaf 14 jaar moet
het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.
Hoe werkt het?
Een bewijs tonen kan via een
QR-code via uw telefoon. Via de
app CoronaCheck maakt u van
uw vaccinatie of testuitslag een
QR-code. Dat is uw bewijs. De
QR-code wordt gecheckt voordat u
toegang krijgt.
U kan een coronabewijs maken
met CoronaCheck als:
• U bent gevaccineerd
• Uit een test blijkt dat u geen
corona had
• Uit een test blijkt dat u corona
hebt gehad en bent hersteld
Hulp bij CoronaCheck toegangsbewijs
In sommige gevallen wilt u liever

een papieren QR-code uitprinten.
Bijvoorbeeld als u geen smartphone hebt. Of als u een QR-code wilt
maken voor uw kinderen. Ga naar
www.coronacheck.nl/print en volg
de stappen.
Heeft u geen DigiD, smartphone
of computer met printer? Het
coronabewijs kan ook op papier
toegestuurd worden. Hiervoor kunt
u bellen naar de helpdesk van de
CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-14 21.
Heeft u hierbij ondersteuning
nodig dan kunt u op de volgende
locaties terecht;
• De Bibliotheek, tijdens het
digitaal spreekuur, iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur.
• De Sociale Moestuin (in de
groene huiskamer), tijdens het
inloopspreekuur, iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00
uur.
Heeft u naar aanleiding van dit
bericht nog vragen, dan kunt u
contact opnemen met het Bonkelaarhuis (0184-420-539).

Om kwetsbare mensen zoveel
Liever een papieren coronatoegangsmogelijk deel te kunnen laten
bewijs? Ga naar CoronaCheck.nl/print
nemen aan het dagelijks leven.
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Blijf thuis en laat je
frisse lucht.
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Zorg voor
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frisse lucht.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

alleen samen krijgen we
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Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.
Meer informatie:

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

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184
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Buiten bezig in Sliedrecht

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.
In verband met werkzaamheden
t.b.v. aanleg warmtenet.
Staatsliedenbuurt is alleen bereikbaar via de rotonde Simon
Stevinstraat en Savornin Lohmanlaan.
➌ Scheldelaan, oostelijk deel
Grevelingenlaan en Volkerakstraat in 5 fases afgesloten
voor al het verkeer van maandag 30 augustus t/m vrijdag
29 oktober. In verband met
herstraatwerkzaamheden.
❹ Zuidelijk deel P.C. Hooftlaan
tussen de Rivierdijk en de
P.A. de Genestetstraat afgesloten voor al het verkeer van
maandag 13 september t/m

vrijdag 12 november. In verband met herstraatwerkzaamheden.
➎ Vogelbuurt-zuid diverse straten
afgesloten van 27 september
t/m 23 december.
In verband met vervanging riolering.
Betreft de straten Reigerlaan,
Roerdomstraat, Nachtegaallaan,
Meerkoetstraat en Kievitlaan die
in fases worden afgesloten.
❻ Noordelijk deel Stationsweg
vanaf viaduct A15 tot rotonde
Parallelweg/Stationsplein afgesloten voor al het verkeer van
vrijdag 8 oktober 20.00 uur
t/m zaterdag 9 oktober 09.00
uur. In verband met vervangen
deklaag asfalt.
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• bomen snoeien
• Onkruid bestrijding in de Jan
Steenstraat, Vermeerstraat,
Ruysdaelstraat en P. Potterstraat

Tips van de politie om woninginbraak
te voorkomen

In de herfst wordt het steeds
vroeger donker. Tijd om goed na
te denken om inbrekers buiten te
houden.
• Laat als het donker is en u niet
thuis bent een lamp aan. Dan
lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld
een automatische lichtschakelaar in.

• Bel altijd 112 bij een verdachte
situatie. U kent uw eigen buurt
het beste, dus als u het niet
vertrouwt, is dat niet voor niets.
• Sluit ramen en deuren goed af,
ook als u maar even weg bent.
Draai de deur ook altijd op slot.
• Heeft u een achterom? Doe de
poort ook goed op slot en zorg
voor verlichting in de tuin.

• Leg kostbare apparatuur, zoals
laptops en iPads, uit het zicht.
• Heeft u struiken rondom het
huis? Zorg ervoor dat deze kort
zijn, zodat het huis voor buren en
voorbijgangers goed te zien is.
• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen
bij uw woning staan die het
makkelijk maken om naar binnen te klimmen.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal
geschikt slot aan.
• Verstop geen huissleutels
onder een deurmat of in een
bloempot. Dit zijn ook voor
inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen.
• Hang geen adreslabel aan uw
sleutel(bos).
• Informeer de buren dat je op vakantie gaat en vraag of zij af en
toe de post willen weghalen of
de gordijnen willen verschuiven.
• Informeer dieven via social
media niet dat je weggaat.

De gemeente Sliedrecht vindt veiligheid in de gemeente erg belangrijk. Op verschillende manieren
kijken we mee met bedrijven en inwoners om Sliedrecht veilig te houden.
Een aantal overheden hebben donderdagmiddag 23 september een Integrale Controle uitgevoerd.
Het doel van de controles is het handhaven van een eerlijk ondernemersklimaat en het tegengaan van
onveilige en/of overlastgevende situaties. In Sliedrecht houden we met enige regelmaat dergelijke
controles. Vaak kiezen we een bepaalde groep bedrijven om te bezoeken, bijvoorbeeld horeca of auto
bedrijven.
Gelukkig hebben de bedrijven meestal alles keurig op orde, soms moeten kleine dingen aangepast
worden. Af en toe lopen we ook tegen grote overtredingen aan.
Wij begrijpen dat ondernemers het vervelend vinden dat we in een keer met een grote groep mensen
binnenkomen. Samen proberen we de controle zo snel mogelijk te doen.

Onderzoek speelplekken
afgerond

In mei jl. heeft de gemeente
Sliedrecht een onderzoek uitgevoerd naar de speelplekken in
Sliedrecht. Aan alle bewoners is
toen gevraagd wat zij vinden van
de bestaande speelplekken in
Sliedrecht. Inmiddels is het
onderzoek afgerond.
Onderzoek
De reden voor het onderzoek was
de herinrichting van de bestaande
speelplekken en de ingediende
motie Wipkip van CDA en Pro
Sliedrecht. De raad riep met de
motie het college op om in 2021
in goed overleg met inwoners het
aantal speeltoestellen voor kinderen
van 0 tot 5 jaar in Sliedrecht uit te
breiden en dit te financieren uit
het Dorpsfonds. Inmiddels zijn de
speelplekken vanaf 2015 in vijf jaar
tijd opgeknapt. Aan de bewoners
is gevraagd wat zij vinden van de
herinrichting.
Resultaten onderzoek speelplekken
In mei 2021 konden de inwoners
in Sliedrecht via de website, de

gemeentelijke pagina Het Kompas
en sociale media een vragenlijst
invullen over opgeknapte speelplekken. De gemeente was benieuwd wat is er verbeterd of wat
ontbreekt er? En is er voldoende
om mee te spelen voor jonge kinderen van 0-5 jaar. Uit de reacties
is naar voren gekomen dat er wensen zijn voor extra speeltoestellen.
Ook waren er opmerkingen over
de aanpak van het reguliere
onderhoud. De resultaten van
onderzoek zijn terug te vinden op
onze website.
Hoe nu verder?
De aanpak van het reguliere
onderhoud wordt vanzelfsprekend
opgepakt. Ook gaat de gemeente
aan de slag met de wensen voor
de extra toestellen. Naar verwachting worden deze in het najaar van
2021 geplaatst. De extra speeltoestellen worden gefinancierd uit het
Dorpsfonds.
De gemeente bedankt nogmaals
alle inwoners die deel hebben
genomen aan het onderzoek.

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:
Kros, J

30-03-1985

16-08-2021

Lakker, ME

30-12-1987

30-08-2021

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.
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Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

28 september 2021 Burg. Winklerplein 2

Verlenging tijdelijke terrasvergunning

1 oktober t/m 1 november 2021

28 september 2021 Kerkbuurt 43b

Verlenging tijdelijke terrasvergunning

1 oktober t/m 1 november 2021

28 september 2021 Havenstraat 1

Verlenging tijdelijke terrasvergunning

1 oktober t/m 1 november 2021

28 september 2021 Stationsweg 21-23

Verlenging tijdelijke terrasvergunning

1 oktober t/m 1 november 2021

28 september 2021 P.A. de Genestetstraat 31

Verlenging tijdelijke terrasvergunning

1 oktober t/m 1 november 2021

28 september 2021 Stationsweg 4

Verlenging tijdelijke terrasvergunning

1 oktober t/m 1 november 2021

28 september 2021 Kerkbuurt 33

Verlenging tijdelijke terrasvergunning

1 oktober t/m 1 november 2021

29 september 2021 Diverse locaties

Collecte: Nationaal fonds kinderhulp

18 t/m 23 april 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

29 september 2021 Bernsteineiland 10

Het plaatsen van beschoeiing in de achtertuin

Bouwen

4 oktober 2021

Het kappen van een boom

Kappen

Isaac da Costastraat 36

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 oktober 2021

Koningsweer 54

Het plaatsen van een berging/overkapping op het achtererf van de
woning

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

1 oktober 2021

Corellistraat 2

Het vergroten van de woning

Bouwen

1 oktober 2021

Kerkbuurt 83

Het gebruiken van het pand als tijdelijke woonruimte voor zelfstandige
bewoning (voor een periode van twee jaar)

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

