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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

Overhangend groen

Verkeersexamen Sliedrecht

Op deze afbeelding ziet u tot waar uw groen mag reiken.
Het groen in de gemeentelijke
plantsoenen en tuinen van mensen
is erg belangrijk voor de beleving
in ons dorp. Ook levert een groene
gemeente een grote bijdrage
aan het duurzame karakter van
onze woonomgeving. Helaas kan
overhangend groen ook overlast
veroorzaken.

WILDGROEI?
MELD HET MET FIXI

Pak uw overhangend groen aan
Op veel plaatsen in de wijken
zien we ‘overhangend groen’ bij
voortuinen. Daarmee bedoelen
we beplanting die vanuit tuinen
erg ver overhangt over de stoep,
de weg of een groenvak. Mensen
met bijvoorbeeld een kinderwagen
of rollator kunnen hinder hiervan
ondervinden. Ook bij werkzaamheden is het belangrijk dat groen niet
overhangt. Daarom een verzoek:
bekijk uw groen eens goed en
snoei overhangend groen zo nodig
terug. Dank voor de medewerking.
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Wild groei? Meld het met FIXI
Ervaart u last van bomen en overhangend groen die deel uitmaken
van openbaar groen? Maak dan
een melding via Fixi. Op onze website leest u meer over onderhoud
van openbaar groen op
www.sliedrecht.nl/groenbeheer

fixi.nl

Fixi IM A5 staand.indd 1

09-05-18 17:38

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

Woensdag 7 en donderdag 8 april
worden door de groepen 7 van
basisscholen OBS Roald Dahl,
CBS Oranje Nassau, Johannes
Calvijnschool en CBS Anne de
Vriesschool het praktisch verkeersexamen afgenomen.
Praktisch verkeersexamen
Door de coronamaatregelen start
het praktisch verkeersexamen
vanaf de scholen. De leerlingen
fietsen een route van iets meer
dan vier kilometer. Tijdens de route komen de leerlingen langs veel
voorkomende verkeerssituaties in
Sliedrecht. Zo kunnen ze laten zien
dat ze beschikken over de nodige
kennis en vaardigheden om veilig
deel te nemen aan het verkeer.
De kinderen hebben via school
de route gekregen, zodat ze deze
alvast kunnen oefenen.
Verkeerseducatie
Naast de theorielessen voor verkeersonderwijs doen veel scholen
ook mee aan SCHOOL op SEEF
(www.schoolopseef.nl). SCHOOL
op SEEF is het regionale prakti-

sche verkeerseducatieprogramma
waaraan ook de gemeente
Sliedrecht meedoet. De deelname
draagt bij aan een verkeersveilige
regio en nul verkeersslachtoffers.
Het programma is ontwikkeld door
het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV)
Zuid-Holland in samenwerking
met de regio Drechtsteden en
gemeente Sliedrecht.
Veilige ﬁetsroute
De gemeente Sliedrecht vindt het
belangrijk dat er aandacht wordt
besteed aan goede verkeerseducatie op school. Ook de fietsroutes
naar school en in de schoolomgeving moeten veilig zijn. Daarom
wordt in april gestart met de aanleg van een veilige fietsroute van
de weg Craijensteijn. Het nieuwe
fietspad zorgt voor meer veiligheid
voor fietsers in het verkeer. Ook
levert het een positieve bijdrage
aan het fietsgebruik in Sliedrecht.
Meer informatie leest u op
www.sliedrecht.nl//aanleg_
fietspad_craijensteijn

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo-4) in de Drechtsteden
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. Vanaf 1 april
2021 kunnen aanvragen voor Tozo-4 worden aangevraagd. Aanvragen
Tozo-4 kunnen tot 1 juli 2021 worden ingediend. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van Tozo-4 op de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden: https://rebrand.ly/SDDtozo4.
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In thuisquarantaine door corona (thuisblijven)

Blijf altijd thuis als u klachten
heeft die passen bij corona. Of
als u extra risico heeft gelopen op
besmetting. Zo voorkomt u dat u
corona ongemerkt verspreidt. Niet
iedereen krijgt klachten. En het
kan 2 tot 10 dagen duren voordat u
klachten krijgt.

• Uw huisgenoot heeft naast milde corona klachten ook koorts
of last van benauwdheid.
• Uw huisgenoot heeft corona.
• U bent een nauw contact van
iemand met corona.
• U komt terug uit het buitenland.
• U heeft een melding gekregen
via de app CoronaMelder.

Situaties waarbij u thuisblijft
Om verspreiding te voorkomen
blijft u in sommige situaties thuis
en ontvangt u geen bezoek. Dit
heet quarantaine. Als u ziek bent,
gaat u in isolatie. Dat betekent dat
u zoveel mogelijk afstand houdt
van uw huisgenoten. Hoe lang
u thuisblijft en wat de regels zijn
verschilt per situatie.

De regels tijdens quarantaine
Tijdens de thuisquarantaine gelden
altijd de volgende regels:
• Alleen de mensen die bij u wonen mogen samen met u in huis
zijn. U blijft zo veel mogelijk op
1,5 meter afstand van uw huisgenoten. Dus niet knuffelen,
niet zoenen en geen seks.
• Ontvang geen bezoek, behalve voor medische redenen
(bijvoorbeeld de huisarts of
iemand van de GGD).
• Heeft u medische hulp nodig?
Ga dan niet naar de huisarts

In de volgende situaties blijft u
thuis:
• U heeft klachten die passen bij
corona.
• U heeft corona.

•
•
•

•

Hulp en steun bij quarantaine
Kan niemand in uw buurt u helpen
met bijvoorbeeld de boodschappen of het ophalen van de kinderen van school? Dan kunt u contact
opnemen met uw gemeente. Ook
het Rode Kruis heeft een landelijke
hulplijn (070-4455 888) die met u
kan kijken naar hulp in de buurt.

5 februari 2021

Wanneer moet ik in quarantaine
vanwege corona?
Blijf altijd thuis als je klachten hebt of als je extra risico hebt gelopen.
Zo voorkom je dat je corona ongemerkt verspreidt. En laat je altijd testen.
Je was dichtbij iemand met
corona*, een huisgenoot heeft
corona of je kreeg een melding
in de CoronaMelder app.

Je hebt klachten
die passen bij
corona
Zoals verkoudheidsklachten,
hoesten, verhoging of
plotseling verlies van reuk of
smaak.
• Laat je zo snel mogelijk
testen.
• Blijf thuis tot je de uitslag
hebt.
• Heb je ook last van koorts
of benauwdheid? Dan
blijven huisgenoten ook
thuis totdat je de
testuitslag hebt.

Buiten bezig in Sliedrecht

of het ziekenhuis, maar bel de
arts.
Laat anderen boodschappen
doen.
U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
Werk thuis. Werkt u in de zorg?
Dan mag u alleen werken bij
uitzondering en als u geen
klachten heeft. Overleg dit altijd
met de GGD of de bedrijfsarts.
Reis niet met het openbaar
vervoer of met een taxi.

Je keert terug uit een
buitenlands risicogebied
vanwege corona

* binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer
binnen 1,5 meter.

Een risicogebied is een gebied met een oranje
reisadvies vanwege corona.

• Ga 10 dagen in quarantaine en laat je zo snel
mogelijk testen.
• Je krijgt een een speciaal telefoonnummer
van de GGD om deze testafspraak te maken.
• Laat je op de 5e dag nog een keer testen. Als
die test negatief is, mag je uit quarantaine.
• Houd zoveel mogelijk afstand van de
huisgenoot met corona.

• Blijf 10 dagen thuis.
• Je kunt deze periode verkorten door je
op de 5e dag na aankomst te laten
testen. Ook als je geen klachten hebt.
Bel hiervoor met 0800-1202 of ga naar
Rijksoverheid.nl/coronatest.
• Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk
testen.
• Voor sommige reisdoelen geldt een
uitzondering. Kijk op Rijksoverheid.nl/
uitzonderingen-quarantaine.

Hulp nodig?

Kinderen en quarantaine

In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’
vind je informatie en tips om de quarantaine
door te komen. De gids is te downloaden via
Rijksoverheid.nl/quarantainegids

Voor kinderen gelden uitzonderingen .
Kijk op Rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

Testafspraak maken

Kijk op Rijksoverheid.nl/quarantaine

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 Craijensteijn ernstige verkeershinder van maandag
19 april t/m vrijdag 25 juni
2021 I.v.m. aanbrengen voorbelasting nieuw aan te leggen
weg/fietspad aldaar. Doorgaand
verkeerd wordt dringend verzocht via de omleidingsroute te
rijden.
❸ Kruising Thorbeckelaan-Vogelenzang-Nachtegaallaan van
woensdag 28 april t/m vrijdag
11 juni 2021 Werkzaamheden
i.v.m. aanleg inrichting LaRGaS
(Langzaam Rijden Gaat Sneller)
verkeersplein. Kruising blijft
alleen bereikbaar van west naar
oostzijde, de andere richting
wordt omgeleid.
❹ Valkweg t.h.v. sporthal de Valk
afgesloten van maandag

22 maart t/m vrijdag 9 april In
verband met aanleg warmtenet
➎ 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

Kom je terug uit een land
met een oranje reisadvies
vanwege corona?

Meer informatie
Ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest
of bel met 0800-1202

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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

Dringend advies: blijf
10 dagen in thuisquarantaine
Actuele reisadviezen: www.nederlandwereldwijd.nl

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

alleen samen krijgen we
corona onder controle
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Even voorstellen: wijkagent Hans van Schaik
Hans van Schaik (60) is een
bekend gezicht in Sliedrecht. Hij
begon zijn carrière 40 jaar geleden
bij de toenmalige gemeentepolitie,
woonde zelf ook een tijd in het
dorp en is nu alweer 10 jaar wijkagent in Sliedrecht-Oost.
“Ik hoef hier niet meer weg!”,
begint Hans. “Sliedrecht-Oost is
een leuke wijk, met heel diverse
woningen. Van patiowoningen tot
verzorgingshuis en van eengezinswoningen in de Grienden tot de
tienhoogﬂats in de Vogelbuurt. Dat
betekent ook veel verschillende
mensen. En dat maakt het werk
leuk.”

Kennen en gekend worden
“Kennen en gekend worden, daar
gaat het om als wijkagent”, vindt
Hans. Hij laat overal zijn gezicht zien.
“Mensen kunnen mij rechtstreeks
mailen of bellen op 06 - 51606226.
Ik heb nu ook veel contact via
WhatsApp. Want door corona ben
ik minder aanwezig in de wijk. Ik

kan niet zomaar ergens naar binnen
voor een kopje koffie. Ook het
spreekuur bij de tienhoogﬂats gaat
niet door. Jammer, want 9 van de
10 keer maak je alleen een praatje.
Maar juist de 10e keer kun je het verschil maken.” Hans heeft contacten
met veel partijen en instanties in de
buurt. Van Tablis Wonen en sociaal
team tot wijk-GGD, scholen en de
moskee. “Bij elk probleem probeer
ik te achterhalen wat er precies
speelt. Zodat ik de juiste contacten
kan leggen voor een oplossing.”
Voldoening
Mensen zijn heel begaan met hun
wijk, valt Hans op. “In elke straat of

buurt zijn mensen die activiteiten
organiseren. Vaak krijg ik een uitnodiging, bijvoorbeeld voor een barbecue. Dan kom ik graag even langs!”
Wijkagent én bewoners hebben wat
Hans betreft echt wat aan elkaar. “Zo
sprak ik laatst een jongen aan die
zich liep te vervelen. Ik vroeg waarom hij geen werk zocht. Hij wilde wel,
maar kon niks vinden. Ik heb goede
contacten met bedrijven en kon hem
aan een baantje helpen. Dat geeft mij
zelf natuurlijk ook voldoening.”
Gezond verstand gebruiken
“Maak het elkaar niet te moeilijk”,
wil Hans ten slotte nog kwijt. “Zeker
niet in deze tijd. Gebruik gewoon je

gezond verstand en heb een beetje
geduld met elkaar. Want uiteindelijk
is de politie er niet om jouw problemen op te lossen; we helpen je om
het zelf te doen.”
Contact?
Op maandag is in Sliedrecht-Oost
naast Hans van Schaik ook Ramona
de Valk actief als wijkagent. Op
www.politie.nl kunt u via ‘Mijn buurt’
de wijkagenten in Sliedrecht opzoeken. Of volg ze via wijkagentensliedrecht op Instagram. Hier 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.

Enquête: Hoe denkt u over isoleren van uw huis of bedrijfspand?
Goede isolatie zorgt voor een
prettig huis of gebouw dat warm is
in de winter en koel in de zomer.
Ook verlaagt goede isolatie de
energierekening en is goed voor
het milieu.

enquête van vier vragen in te
vullen. De enquête staat tot
9 april open.
Scan de QR-code of vul de korte
enquête in op https://denkmee.
drechtstedenenergie.nl/sliedrecht

Wij zijn benieuwd wat u belangrijk
vindt als het om isoleren gaat?
Kijkt u vooral naar de kosten of
gaat u voor comfort? En wat is
er volgens u nodig om inwoners
te stimuleren om hun woning of
bedrijfspand te isoleren?
Na eerdere enquêtes over aardgasvrij wonen en zonne- en windenergie horen we nu heel graag
uw mening over dit onderwerp.
Laat het ons weten door een korte

Alvast bedankt voor uw deelname!

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

1 april 2021

Diverse locaties

Collecte: Leger des heils

28 november t/m 4 december 2021

1 april 2021

Diverse locaties

Collecte: K.W.F. Kankerbestrijding

5 t/m 11 september 2021

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

30 maart 2021

Diverse locaties

Ventvergunning: ten behoeve van energie, telecom & containerreiniging

1 maart t/m 31 december 2021

1 april 2021

Rivierdijk

Geluidsontheffing

Van 1 juni t/m 31 december 2021 van 19.00
uur tot en met 07.00 uur gedurende zes
aaneengesloten avonden/nachten

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

31 maart 2021

P.C. Hooftlaan

Het vervangen van een duiker

Werk/werkzaamheden uitvoeren

31 maart 2021

Thorbeckelaan

Het realiseren van een opslagruimte

Bouwen

1 april 2021

Landinistraat 40

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

1 april 2021

Landinistraat 38

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

1 april 2021

Landinistraat 54

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

1 april 2021

Landinistraat 44

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

1 april 2021

Landinistraat 48

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

1 april 2021

Landinistraat 46

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen
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Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 maart 2021

Rivierdijk 530

Het realiseren van een aanbouw op onderhuis

Bouwen

2 april 2021

Afslag Sliedrecht-west richting A15
Papendrecht

Het inrichten van een tijdelijk gronddepot

Strijdig gebruik bestemmingsplan

Geweigerde omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum weigering

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 april 2021

Rivierdijk 739-743

Het kappen van een kastanjeboom

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.

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

