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Gratis pont tijdens onderhoud aan ﬁetspad
Merwedebrug N3 Papendrecht

Van 31 januari 2022 tot en met
30 april 2022 is het fietspad op
de Merwedebrug bij Papendrecht
(N3) in beide richtingen afgesloten
voor onderhoudswerkzaamheden.
Tijdens de afsluiting vaart er doordeweeks vanaf 6.15 uur tot 18.00
uur elk half uur een gratis veerpont
tussen Dordrecht en Papendrecht.
Met deze gratis veerpont probeert
Rijkswaterstaat de vertraging voor
(brom)fietsers zo beperkt mogelijk
te houden. Op zaterdag vaart de
pont tussen 8.00 uur en 17.45 uur.
Hiervoor komen twee tijdelijke
aanlegsteigers bij de brug tussen
Papendrecht Huys te Merwede en
Dordrecht Kerkeplaat (ruïne Huis
de Merwede).
De dienstregeling van de pont is te
vinden op borden bij de steigers en

via de website van de vervoerder
Riveer (www.riveer.nl/veerverbinding-papendrecht-dordrecht).
Met de gratis veerpont zijn er voor
(brom)fietsers straks verschillende
alternatieve routes:
• Gratis pont tussen Huys te Merwede Papendrecht en
Dordrecht Kerkeplaat
(ruïne Huis de Merwede).
• De reguliere waterbus lijn 22
tussen Papendrecht en
Dordrecht.
• Omfietsen via de
Baanhoekbrug.
Hoe blijf ik op de hoogte?
Algemene informatie over de
omleidingsroutes voor fietsers
is te vinden op de website van
Ways2Go: https://ways2go.nl/nl/
werk-aan-de-weg/merwedebrug/
of via www.N3werkzaamheden.nl.

Heeft u ideeën en voorstellen
voor zon op land?

Prikken in de buurt
Van 7 februari t/m 26 februari
Zonder afspraak 1ste, 2de en boosterprik
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

Bioscoop Landvast
Haven 4,
Alblasserdam

VV Peursum
Sportplein 2C, Giessenburg/ Molenlanden

Woensdag t/m
donderdag

Gemeentehuis
Raadhuisplein 4,
Zwijndrecht

Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19, Dordrecht

Gemeentehuis
Raadhuisplein 1,
Hardinxveld-Giessendam

Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7,
Sliedrecht

Vrijdag t/m
zaterdag

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.

In de Drechtsteden hebben we al
veel met elkaar gesproken over
gebieden waar eventueel ruimte
is voor het grootschalig opwekken
van duurzame zonne-energie op
land. Het is nu tijd om met elkaar
een stapje verder te gaan: welke
ideeën en voorstellen voor zon op
land zijn er in de Drechtsteden? Iedereen – inwoners, ondernemers
en organisaties - kan zijn of haar
voorstel of idee inbrengen. Doe
mee!
Heeft u een concreet voorstel of
plan voor een zonneproject op
een locatie in de Drechtsteden? Of
is uw idee al wat verder uitgedacht
maar nog niet compleet? Alles is

welkom! Vanaf februari kunnen al
concrete voorstellen de fase van
projectparticipatie in gaan. Op
‘Denk mee!’ zijn dan alle projecten
in participatie te vinden.
Financiële participatie
Bent u meer geïnteresseerd in
mogelijkheden om financieel deel
te nemen in een zonneproject? Of
heeft u de wens om te investeren,
maar weet u nog niet hoe? Dan
horen wij graag van u. Via het platform kunt u zich aanmelden voor
meer informatie over financiële
participatie voor zon op land.
Meer informatie:
denkmee.drechtstedenenergie.nl

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:
• Het aanwijzen van twee haaks parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen in de Zaaistoep ter hoogte van huisnummer 13,
als parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen middels het plaatsen van bord E4 (parkeerplaats) van het RVV
1990 met onderbord “uitsluitend opladen elektrische voertuigen”.
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.

Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee.

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184
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Buiten bezig in Sliedrecht
➌ Vogelbuurt-zuid diverse straten afgesloten van maandag
3 januari t/m vrijdag 25 maart.
In verband met vervanging
riolering. Betreft de straten
Roerdompstraat, Reigerlaan,
Meerkoetstraat en Kievitlaan die
in fases worden afgesloten.
➍ Craijensteijn, werkzaamheden
t.b.v. aanleg Warmtenet van
maandag 17 januari t/m
27 mei 2022. Weg zelf wordt
niet afgesloten.

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 Ventweg Grevelingenlaan
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 10 januari t/m
vrijdag 4 februari. In verband
met herstraatwerkzaamheden.

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

Kosten voor identiteitspapieren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van 62 woningen Het Buurtschap in Baanhoek-West te Sliedrecht.
De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de
andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf
28 januari 2022 tot 11 maart 2022 ter inzage:
- in de publiekshal van het gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11,
algemeen tel. nr. 14 0184.
- digitaal via de website van de gemeente Sliedrecht www.sliedrecht.nl,
via: https://www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Wonen/Bouwen_en_
verbouwen/Ruimtelijke_plannen_in_Sliedrecht.
Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes
weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college
van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA
Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen
belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te
verzoeken bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Het Rijk heeft de tarieven voor het aanvragen van reisdocumenten en het rijbewijs iets verhoogd. De gemeente
Sliedrecht volgt standaard de maximumtarieven van het Rijk en heeft op 18 januari 2022 de eerste wijziging van
de Legesverordening 2022 vastgesteld.
1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar
geldig)

€ 75,82

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 57,34

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Openbare kennisgeving
gemeenteraadsverkiezingen
16 maart 2022
HOE KUNT U STEMMEN?

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig)

€ 75,82

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 57,34

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet
betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar
geldig)

€ 75,82

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 57,34

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,34

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

Stemmen met uw stempas
U ontvangt op zijn laatst 14 dagen voor de verkiezingen uw stempas. Met
uw stempas mag u stemmen in de stembureaus van Sliedrecht. De stembureaus staan op de bijsluiter bij uw stempas en op de kandidatenlijst.
Ook op sliedrecht.nl/verkiezingen staat een overzicht. In het stembureau
draagt u een mondkapje en legitimeert u zich met uw identiteitsbewijs.
Dit document mag op dat moment maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis en ga niet naar het stembureau. Vraag
een andere kiezer om namens u te stemmen. Dat regelt u met een volmacht.

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is(10 jaar
geldig)

€ 68,53

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt (5 jaar geldig)

€ 36,98

1.2.5.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,38

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde
€ 51,62
documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd het een bedrag van

1.2.6.1

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2 tot en met 1.2.5, worden voor het op ver- € 5,00
zoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document,
verhoogd met

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Op www.officiëlebekendmakingen.nl wordt de volledige tekst van dit besluit bekendgemaakt.

Kennisgeving ontwerpomgevingsvergunning 62
woningen Het Buurtschap,
Baanhoek-West te Sliedrecht

€ 41,60

Een volmacht afgeven
Kunt u niet naar een stembureau om te stemmen? Vraag dan een andere
kiezer om namens u te stemmen. Dit heet een volmacht afgeven. De
kiezer die voor u gaat stemmen (de gemachtigde):
• woont ook in Sliedrecht
• moet op hetzelfde moment ook zelf stemmen
• mag 2 keer stemmen met een volmacht
Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven. Het makkelijkst is om de
achterkant van de stempas in te vullen.
1. Achterkant stempas invullen (onderhandse volmacht)
De kiezer die voor u gaat stemmen, neemt dit mee naar het stembureau:
• uw stempas. Op de achterkant staat het volmachtbewijs. U vult dit
helemaal in. Ook zet u allebei een handtekening
• een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld
op een telefoon. Uw kopie identiteitsbewijs mag op de dag van de
verkiezingen niet langer dan 5 jaar verlopen zijn
U mag deze volmacht niet op het stembureau zelf regelen. Dit regelt u
dus vooraf.
2. Schriftelijke volmacht aanvragen
U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit doet u bijvoorbeeld
omdat:
• u uw stempas niet kunt overdragen aan een andere kiezer
• u een identiteitsbewijs heeft dat tijdens de verkiezingen langer dan
5 jaar is verlopen
• u geen identiteitsbewijs heeft
De aanvraag moet voor 11 maart 2022 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Er zijn 3 manieren om een schriftelijke volmacht aan te vragen.
Digitaal, aan de balie (van de gemeente) en schriftelijk.
Op sliedrecht.nl/verkiezingen staat hierover meer informatie.
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Werkzaamheden op diverse wegen in Sliedrecht

In de periode van 24 januari t/m
18 februari vinden op meerdere
wegen in Sliedrecht onderzoekswerkzaamheden plaats. De onderzoeken bestaan uit het meten van
de draagkracht en het bepalen

van de constructieopbouw van de
weg. Het bedrijf dat de werkzaamheden voor de gemeente uitvoert
is Asset.Insight. Op bovenstaande
kaart ziet u de wegen waar de
onderzoeken plaatsvinden.

Wat gaat het gebeuren?
Het meten van de draagkracht zal
plaatsvinden in week van
24 januari. Hiervoor zal een
valgewichtdeflectiemeter ingezet
worden. In het kort werkt het

apparaat als volgt: Op een aanhangwagen wordt een gewicht gemonteerd. Dit gewicht wordt vanaf
een bepaalde hoogte los gelaten
en valt dan naar beneden op een
voetplaat. Onder de aanhangwagen zijn opnemers gemonteerd
die vervolgens de bewegingen in
de wegconstructie kunnen meten
die ontstaan na het vallen van het
gewicht. De duur van deze meting
is ca. 30 seconden per meetpunt.
De meting vindt plaats op de rijstroken van de weg waarbij tussen
ieder meetpunt een afstand is van
ca. 15 meter.
Het bepalen van de constructie
opbouw zal plaatsvinden van 7 februari t/m 18 februari. Hiervoor zal

een boorwagen op vooraf bepaalde locaties door het asfalt en de
fundering gaan boren. De exacte
boorlocaties worden bepaald op
basis van de resultaten van de
draagkrachtmetingen. De duur
van een boring is ca. 20 minuten.
Tijdelijke verkeershinder
De bovengenoemde werkzaamheden kunnen voor enige verkeershinder zorgen. Dit is helaas niet te
voorkomen. Tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden zijn tijdelijk verkeersmaatregelen nodig.
Weggebruikers worden geattendeerd op de werkzaamheden.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met
de gemeente via tel: 14 0184.

Openbare kennisgeving gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
ZITTINGEN VAN HET CENTRAAL
STEMBUREAU
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij heeft het centraal stembureau
een belangrijke rol. Zij toetsen de
voorbereidingen, het verloop en
de uitslag van de verkiezing aan
de Kieswet.

Zitting 1 februari 2022
Op 1 februari 2022 onderzoekt
het centraal stembureau in een
besloten zitting de ingeleverde
kandidatenlijsten.

• de ondersteuningsverklaringen
• het proces-verbaal I1 van de
zitting
Het proces-verbaal I1 staat ook op
sliedrecht.nl/verkiezingen.

Direct na de zitting liggen ter
inzage bij de receptie van de
gemeente:
• de ingeleverde kandidatenlijsten

Zitting 4 februari 2022
Op 4 februari 2022 beslist het
centraal stembureau om 10.00 uur
in een openbare zitting over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten

• handhaving van de daarop
voorkomende kandidaten
• handhaving van de geplaatste
aanduiding
• de nummering van de kandidatenlijsten
De openbare zitting is digitaal. U
volgt de zitting via MS Teams. De
link naar de zitting op MS Teams
staat op 3 februari op sliedrecht.nl/
verkiezingen. Ook kunt u de zitting

bijwonen in zalencentrum
De Lockhorst, Sportlaan 1 in
Sliedrecht. Houdt u zich dan aan
de geldende coronamaatregelen.
Het proces-verbaal I4 van deze
zitting ligt direct na de zitting ter
inzage. Bij de receptie van de
gemeente en op sliedrecht.nl/
verkiezingen. Op het proces-verbaal I4 staat ook de nummering
van de kandidatenlijsten.

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of www.sliedrecht.nl/fixi
Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

17 januari 2022

Burgemeester Winklerplein 24

Ontheffing winkelsluitingstijd

18 april 2022, 26 mei 2022, 6 juni 2022, 26
december 2022

19 januari 2022

Populierenhof 84

Ontheffing winkelsluitingstijd

18 april 2022, 26 mei 2022, 6 juni 2022, 26
december 2022

20 januari 2022

Diverse locaties

Ventvergunning: eierenverkoop

21 januari 2022

Diverse locaties

Kids en Cars

9 april 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

17 januari 2022

Diverse locaties

Collecte: Stichting woord & daad

23 t/m 28 mei 2022

Datum activiteit

Alcoholwet vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

18 januari 2022

Thorbeckelaan 110

Wijzigen leidinggevenden

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 januari 2022

Maaslaan 1

Het realiseren van een in-uitrit

Uitrit aanleggen of veranderen

19 januari 2022

Stationsweg 179

Het kappen van een boom

Kappen
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Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

20 januari 2022

Stationspark 900, 930 & 940

De nieuwbouw van een kantoorgebouw

Bouwen

21 januari 2022

Weresteijn 124

Het bouwen van een erker aan de voorzijde 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.

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

