Prik tegen
corona
in uw buurt
Kom langs zonder afspraak op:
Woensdag 28 juli:

Parkeerplaats Havikstraat

Donderdag 29 juli:

Parkeerplaats Elzenhof
(naast het voedselbankterrein)

Vrijdag 30 juli:

Parkeerplaats Sperwerstraat
(naast de 2 elektriciteitsgebouwtjes)

Tijd:
Tussen 12:00 en
20:00 uur.

Vaccineren is gratis.
U bepaalt of u een
vaccinatie wilt.

Meer informatie
over de vaccinatie
tegen corona?
Kom langs om uw
vragen te stellen.

Welkom zonder
afspraak
Neem een geldig
rijbewijs, ID-kaart of
paspoort mee.

Randevusuz ücretsiz aşı
Kimliğini yanında götür

دعوم نودب يناجم ميعطت
كعم كتيوه رضحأ

Informatie voor inwoners donderdag 22 juli 2021

Burgemeester Jan de Vries bezoekt De Hooizolder

Mobiele prikposten in Sliedrecht
Van woensdag 28 tot en met vrijdag 30 juli komt de GGD met een
mobiele prikpost naar Sliedrecht.
Inwoners uit Sliedrecht kunnen
zich daar laten vaccineren. Ook
is de GGD aanwezig om vragen
te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig. De locaties en
openingstijden treft u aan in dit
bericht.
GGD mobiele prikposten
De mobiele prikpost komt in de wijken Vogelbuurt Noord en Elzenhof.
Deze locaties zijn gekozen, omdat
er signalen zijn dat bewoners in
deze wijken door omstandigheden
nog niet gevaccineerd zijn. Dit
kan te maken hebben met het
niet (goed) begrijpen van de informatie en/of met de afstand tot de
vaccinatielocatie. Met de mobiele
prikpost in de wijk kunnen deze inwoners op een eenvoudige manier
hun vragen stellen en, wanneer zij
dit willen, een vaccinatie halen.

Van een groen dak, compostbak,
wormen- en insectenhotel, nestkastjes en egelverblijf tot aan een
afwater-element, kruidentrap,
fruitboompjes en insectvriendelijke bloemen en planten. Het is
allemaal te zien in het Natuuren Milieu Educatie centrum De

Hooizolder. Burgemeester Jan de
Vries ging er afgelopen vrijdag op
bezoek: ‘Natuuronderwijs is essentieel om kinderen bewust te maken
van het belang van een duurzame
wereld, waarin zij bewust leren
omgaan met water, energie en
grondstoffen. Kinderen die dichtbij

de natuur opgroeien spelen gevarieerder en creatiever wat goed is
voor hun persoonlijke ontwikkeling.
En fantastisch dat de Hooizolder
als erkend leerbedrijf de komende
jaren mbo studenten blijft opleiden.
Zo hebben zij straks een betere
kans op de arbeidsmarkt.’

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
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

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

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

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.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

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

Het geven van informatie over de
coronavaccinatie is een belangrijk onderdeel van de mobiele

prikpost. Vanuit de GGD zijn bij
de locaties onder andere (meertalige) voorlichters, medisch- en
administratief personeel aanwezig.
Door de inzet van de mobiele
prikpost in de wijk hopen GGD en
de gemeente dat meer inwoners
zich laten vaccineren tegen het
coronavirus.
Wanneer kunt u waar terecht?
De mobiele prikpost is open van
12.00 uur - 20.00 uur en staat
op onderstaande locaties:
• Woensdag 28 juli: Parkeerplaats
Havikstraat (naast Health Fysic
Center)
• Donderdag 29 juli: Parkeerplaats Elzenhof (naast het
voedselbankterrein)
• Vrijdag 30 juli: Parkeerplaats
Sperwerstraat (naast de 2 elektriciteitsgebouwtjes)
Meer informatie leest u op:
www.sliedrecht.nl
www.bonkelaarhuis.nl
www.ggdzhz.nl

Hoe voorkom ik dat ik slachtoﬀer
wordt van een babbeltruc?

Dagelijks wordt bij senioren in
heel Nederland en dus helaas
ook in Sliedrecht aangebeld door
onbekende mensen. Met een
mooie smoes (ook wel babbeltruc
genoemd) proberen ze binnen te
komen. Ze leiden u af en proberen
ondertussen uw geld en andere
waardevolle bezittingen te stelen.
Dit kan iedereen overkomen. Hieronder leest u tips wat u kunt doen
om te voorkomen dat u slachtoffer
wordt van een babbeltruc.
Tips
• Kijk voor u opendoet, eerst wie
heeft aangebeld
• Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale
toegang alleen voor uw eigen
bezoek
• Zorg dat u de deur op een kier
kunt zetten met bijvoorbeeld
een deurketting of kierstandhouder
• Babbeltrucs en overvallen vinden ook overdag plaats
• Laat nooit onbekenden uw huis
binnen, hoe betrouwbaar of
onschuldig ze ook ogen
• Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld
uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe
uw deur dicht.
• Neem nooit uw portemonnee
mee naar de deur

• Komen onbekende met de
vraag of ze het alarmnummer
mogen bellen? Laat ze niet
binnen. Bel zelf met 112
• Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, verwijs
naar een openbaar toilet
• Loop nooit met iemand mee
naar buiten, dieven komen vaak
met z’n tweeën
• Doe uw achterdeur op slot als
u alleen thuis bent. Soms komt
iemand via de achterdeur uw
huis binnen, terwijl u aan de
voordeur staat te praten
• Geef nooit uw pinpas en/of
pincode af
• Bewaar uw pincode en pinpas
apart
• Betaal geen portokosten voor
niet door uzelf bestelde pakjes
Een voorbeeld uit de praktijk
'Een man in uniform belt bij u aan
en zegt namens een bedrijf een
pakketje bij u te komen afleveren.
Hij komt professioneel, netjes en
betrouwbaar over. Het pakketje
moet wel direct betaald worden,
de bezorger biedt aan voor u of
met u te gaan pinnen. Een paar
uur na zijn bezoek, merkt u dat u
uw pinpasje kwijt bent en dat veel
geld van uw rekening is afgeschreven. Dit is zomaar een voorbeeld
uit de praktijk waar de politie
regelmatig mee te maken krijgt'.
Meer weten?
Op de site www.politie.nl vindt u
meer informatie over de babbeltruc. U klikt dan op het kopje 'thema's' en vervolgens naar
'preventietips'.

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 Zuidelijk deel IJsbaan in delen
afgesloten voor al het verkeer
van maandag 31 mei t/m
vrijdag 30 juli In verband met
herstraatwerkzaamheden.
➌ 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.
➍ 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.

➎ Tijdelijke afsluiting fiets-voetgangersbrug tussen station
Sliedrecht en het dorpscentrum vanaf 20 juli tot uiterlijk
30 juli is afgesloten. Voor de
fietsers en voetgangers is er
een omleidingsroute ingesteld.
Het vervangen van de brug is
de eerste fase van het project
'Aansluiting snelfietsverbinding
F15'.
➏ Tijdelijke afsluitingen aanleg
warmtenet HVC
Thorbeckelaan-noordzijde
tussen Dr. Schaepmanstraat
en De Savornin Lohmanlaan
vanaf maandag 12 juli t/m
vrijdag 29 oktober 2021.
Thorbeckelaan tussen De
Savornin Lohmanlaan en
rotonde Stationsweg vanaf
maandag 12 juli t/m vrijdag
29 oktober 2021.
Thorbeckelaan-zuidzijde t.h.v.
de kruising met de Kamerlingh
Onneslaan vanaf maandag
12 juli t/m vrijdag 6 augustus
2021. Staatsliedenbuurt is alleen bereikbaar via de rotonde
Simon Stevinstraat en Savornin
Lohmanlaan
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• bomen snoeien

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

• In de vaargeul van rivieren en kanalen.
• In de buurt van wachtplaatsen of
afmeerplekken van schepen.
• Bij een brug, sluis, stuw of ballenlijn.
• In de routes van veerponten.
• In en rond havens.
• In snelvaargebieden.
• Op andere plekken als verboden gebied.
• Ook springen van bruggen is verboden.

Veilig zwemmen in natuurwater? Kijk op www.zwemwater.nl

In deze tijd gaan onze vrijwilligers van
de boodschappendienst, mantelzorgers of buren met vakantie. Kwetsbare
ouderen hebben geen andere hulp
in hun kring om boodschappen voor
hen te halen. Daarom hebben de vrijwilligers van Het Bonkelaarhuis in de
zomerperiode extra hulp nodig.

Je riskeert een
boete van 140 euro

Zwemmen in de haven? Levensgevaarlijk!
De zomervakantie is begonnen.
Deze week is het weer heerlijk
warm en veel mensen zoeken
verkoeling en ontspanning in
de grote rivieren en kanalen.
Dit kan gevaarlijk zijn. Zo is het
niet toegestaan om te zwemmen
in vaargeulen en bij bruggen,
sluizen en havens. Zwemmen
is op veel plaatsen niet alleen
gevaarlijk, maar ook verboden.
Hetzelfde geldt voor springen van
bruggen. Ook in de buurt van een
Waterbussteiger of Waterbushalte

is verboden. De Waterbus kan je
zelfs overvaren.

• op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied

Je riskeert een boete van € 140 als
je zwemt:
• in de vaarweg van rivieren
• in kanalen
• in de buurt van wachtplaatsen
of afmeerplekken voor schepen
• in de buurt van een brug, sluis,
stuw of ballenlijn
• in de routes van veerponten
• in en rond havens
• in snelvaargebieden

Toch veilig zwemmen in natuurwater?
Dat kan. Bezoek daarvoor Zwemwater.nl, een gezamenlijke site
van waterschappen, provincies en
Rijkswaterstaat. Of download de
gratis Zwemwater-app voor Apple
of voor Android. Hierdoor ben je
er zeker van dat je bij een officiële
zwemlocatie veilig kunt zwemmen
in natuurwater.

Vrijwillige zomerklus voor de boodschappendienst
Het Bonkelaarhuis is op zoek naar
vrijwilligers die boodschappen willen
doen verzorgen voor
Sliedrechtse ouderen. Help jij mee?

• Zwemmers zijn voor opvarenden van een
binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar.
Daar komt bij dat de situatie in de haven voor
bijvoorbeeld passanten onbekend is.
• Een groot schip kan niet direct vaart minderen
of op het laatste moment uitwijken.
• Een uitwijkend schip kan andere scheepvaart
in gevaar brengen.
• Grote schepen hebben een zuigende werking en
veroorzaken een sterke stroming en draaikolken.
• De politie controleert en handhaaft dit verbod.

Heb jij bijvoorbeeld tijd om op
donderdagochtend twee uurtjes de
boodschappen te verzamelen in de supermarkt, zodat andere vrijwilligers ze
weer kunnen bezorgen? Of rijd jij liever
in de bestelbus dan boodschappen te
doen? Dat kan natuurlijk ook.

Interesse?
Meld je dan aan als vrijwilliger boodschappendienst.
Mail naar info@bonkelaarhuis.nl of bel
naar het Bonkelaarhuis
0184-420539.
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Dijken voor waterveiligheid
Samen met het Waterschap
Rivierenland houden we de
veiligheid van inwoners scherp
in de gaten. De dijk in Sliedrecht
is onderdeel van de waterkering
tussen Hardinxveld-Giessendam
en Streefkerk. Het Waterschap
Rivierenland toetst elke 12 jaar
of de dijken nog voldoen aan de
geldende veiligheidsnormen.

Sliedrecht ligt aan de rivier Beneden
Merwede. Als de waterstand in de

rivier veel stijgt, kunnen sommige
gebieden overstromen.

Nieuwe normen
In 2017 zijn nieuwe, strengere veiligheidsnormen opgesteld voor de
dijken. Deze normen gaan uit van de
situatie en waterstanden zoals die
in 2050 waarschijnlijk zullen zijn. Dit
jaar heeft het waterschap het dijkvak
tussen Hardinxveld-Giessendam

“Door plaatsing van bord E6
van bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens
1990 een parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen
zo dicht mogelijk gelegen bij de

woning Oranjestraat 66 te
Sliedrecht en deze ten behoeve
van de aanvrager te reserveren
door middel van een onderbord
met daarop het kenteken van de
auto van de aanvrager”

en Streefkerk beoordeeld. Delen
van de dijk blijken niet te voldoen
aan de nieuwste veiligheidsnorm.
Daarom moet het waterschap de
dijk vóór 2050 versterken.
Geen acute maatregelen
Dat de dijk niet voldoet aan de
norm, wil niet zeggen dat direct
maatregelen nodig zijn. De dijk
wordt opgenomen in het landelijk
hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Waterschap Rivierenland gaat onderzoeken welke
maatregelen nodig zijn om aan
de nieuwe normen te voldoen.
Het is nog niet duidelijk hoe de
dijkversterking eruit komt te zien.
En welke gevolgen dit heeft voor

het dijkprofiel en de aangrenzende
woningen. Om de plannen te maken, praat het waterschap ook met
bewoners en bedrijven aan de dijk.
Planning
De voorbereiding van een dijkversterking kost veel tijd. Volgens
een voorzichtige planning begint
de voorbereiding in 2026. En dan
duurt het nog enkele jaren voordat
de uitvoering van start kan.
Samen met het waterschap
houden we u op de hoogte. Meer
weten? Kijk op www.sliedrecht.nl/
waterveilig en op www.waterschaprivierenland.nl/sterke-dijken.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders van Sliedrecht
maakt bekend dat het volgende
verkeersbesluit is genomen ten
behoeve van:

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.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

13 juli 2021

Dr. Langeveldplein

Het plaatsen van een grootscherm ten behoeve van een uitvaart

16 juli 2021

14 juli 2021

De Horst (grasveld)

Buurtactie

27 augustus 2021

14 juli 2021

Stationsweg 4

Tuinfeest

4 september 2021

14 juli 2021

Station Baanhoek-west

Standplaats: versproducten

14 juli 2021

Lijsterweg

Nieuw seizoen

25 september 2021

15 juli 2021

Diverse locaties

Prikbus ten behoeve van voorlichting vaccinaties

28 t/m 30 juli 2021

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

13 juli 2021

Dr. Langeveldplein

Het plaatsen van een grootscherm ten behoeve van een uitvaart

16 juli 2021

19 juli 2021

Diverse locaties

Collecte: Brandwonden Stichting

10 t/m 16 oktober 2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

12 juli 2021

Stationsweg noord

Het kappen van een boom ten behoeve van het verbreden van het voet/
fietspad

Kappen

12 juli 2021

Gershwineiland 5

Het realiseren van een dakserre

Bouwen

12 juli 2021

Binnenhof 1

Het verlengen van de erfafscheiding

Bouwen

12 juli 2021

Sliedrecht Oost

Het verzwaren van de hoogspanningsverbinding

Bouwen

16 juli 2021

- Kerkbuurt 157 (voorzijde gebouw)
- Goeman Borgesiusweg
(voorzijde woning huisnr.1)
- Populierenhof 62
(achterzijde woning)
- P.A. de Genestetstraat 88
(zijkant woning)
- Thorbeckelaan (thv parkeerplaatsen sportvelden)

Het kappen van zes bomen

Kappen

Reden: verminderde/slechte/zeer slechte conditie of dood
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Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

16 juli 2021

Isaac da Costastraat 36

Uitbreiden woning

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

16 juli 2021

Gershwineiland 6

Het vervangen van een kozijn in de voorgevel van de aanbouw

Bouwen

16 juli 2021

Leeuweriksingel 24

Het realiseren van een gevelopbouw aan de achterzijde van de woning

Bouwen

16 juli 2021

Zeeldraaier 1 t/m 18

Het renoveren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen

Bouwen

16 juli 2021

Monteverdistraat 20

Het plaatsen van een veranda en berging op het achtererf van de
woning

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

16 juli 2021

Ter hoogte van Stationsweg 225
Ter hoogte van hondenuitrenplek
Goeman Borgesiusweg

Het kappen van twee bomen

Kappen

16 juli 2021

Touwbaan 1

Het kappen van acht bomen ten behoeve van huisvesting

Kappen

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 aanpassen van de entrees en de vluchtrappen van de vijf gallerijflats, Valkhof 1

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

