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Minister de Jonge brengt ﬂits bezoek aan Sliedrecht

In Nederland zijn we op allerlei manieren opvang voor
mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne aan het organiseren. Omdat we in Sliedrecht door de samenwerking
met DB Work en vele inwoners binnen 48 uur een
opvanglocatie hebben gemaakt waar mensen langere
tijd kunnen verblijven wilde de minister graag met eigen ogen zien hoe wij dat gedaan hebben. Na bezoek
aan de opvanglocatie aan het Stationspark hebben we
met Minister De Jonge nog kort doorgepraat over de
nieuwe portefeuille van de minister Volkshuisvesting én
onze woonambitie in Koers 2030. Zodat we in
Sliedrecht meer en geschikte woningen bouwen.

Sportieve successen Volleybal

Afgelopen zaterdag zoemde het
de hele dag rondom sportcomplex
Het Bankie. Super Saturday. Verschillende spannende wedstrijden
stonden op het programma. Op de
tribunes veel andere volleyballers,
familie en vrienden die de volleyballers aanmoedigden.

Ook nu zagen we weer dat sport
verbroedert. Vanaf eind van de
middag tot laat in de avond werden
de spelers aangemoedigd.
Heren 2 haalde een mooi succes.
Kampioen topklasse. Heren van
harte gefeliciteerd!

Prikken in de buurt
Van 21 maart t/m 9 april
Zonder afspraak 1ste, 2de en boosterprik *(vanaf 18 jaar)

Vijf 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

Crabbehoeve
Van Karnebeekstraat 2,
Dordrecht

Het Carrillon
Raadhuisplein 1,
Nieuw-Lekkerland

Woensdag t/m
donderdag

Wijkcentrum Xiejezo
Grote Beerstraat 10,
Zwijndrecht

PaulusKerk
Nassauweg 1,
Dordrecht

Vrijdag

Bonkelaarhuis*
Bonkelaarplein 7,
Sliedrecht

PaulusKerk
Nassauweg 1,
Dordrecht

*Bonkelaarhuis
vrijdag 1 april open
van 14.00 - 18.00 uur

Zaterdag

begroeiingen? En is het misschien
zelfs mogelijk die veranderingen te
voorspellen?

Op zaterdag 9 april organiseert het
Nationaal Baggermuseum, tijdens
de Museumweek, een lezing over
Water, zand en vegetatie.

Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7,
Sliedrecht

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00 uur

9 april: Lezing Water, zand
en vegetatie in Nationaal
Baggermuseum

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.

Water, zand en vegetatie...
Nederland is een grote Delta van
rivieren en lange kustgebieden.
Het water heeft een enorme
invloed op ons wonen en werken.
Het verandert continu de loop
van de rivieren, de kustgebieden,
de begroeiingen, etc. Kunnen we
invloed hebben op het water en
de daardoor veranderlijke patronen van onze kust, rivieren en

Maarten Kleinhans, onderzoeker
en hoogleraar rivieren en delta’s
aan de Universiteit Utrecht, neemt
u mee in zijn onderzoek over Water, zand en vegetatie. De lezing
begint om 12.30 uur (inloop vanaf
12.00 uur) in het Nationaal Baggermuseum. Na de lezing is het
museum geopend voor publiek,
entree € 6,-, gratis toegang met
Museumkaart.
De kosten voor de lezing, inclusief
1 consumptie, bedragen € 6,-,
Aanmelding via een berichtje naar
reserveringen@baggermuseum.nl.
Meer informatie over de lezing
leest u op de website van
www.nationaalbaggermuseum.nl.

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

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 Vogelbuurt-zuid diverse straten afgesloten van maandag
4 april t/m vrijdag 20 mei.
In verband met vervanging
riolering. Betreft de straten
Reigerlaan, Kievitlaan en deel
Nachtegaallaan die in fases
worden afgesloten.

➌ Deel Deltalaan tussen de
Craijensteijn en Baanhoek
afgesloten voor al het verkeer
uitgezonderd fietsers van
maandag 31 januari t/m vrijdag
6 mei. In verband met aanleg
warmtenet.
➍ Oostelijke kruising Sonate met
Rondo en deel busbaan voor
de woningen afgesloten voor
al het verkeer van maandag
14 februari t/m vrijdag 1 juli.
In verband met aanleg warmtenet. Fietsers worden omgeleid via
de evenwijdig lopende Haydnsingel. De busroute wordt omgeleid
via Intermezzo en Ouverture.

➎ Kruising/inrit Craijensteijn met
Dorlandsweer afgesloten van
maandag 4 april t/m vrijdag
22 april 2022. In verband met
aanleg warmtenet.
➏ Dorlandsweer t.h.v. nummer
53 t/m 60 afgesloten van vrijdag 22 april t/m vrijdag 13 mei
2022. In verband met aanleg
warmtenet.
➐ Craijensteijn, werkzaamheden
t.b.v. aanleg fietspad zuidzijde
Craijensteijn van maandag
18 april t/m vrijdag 1 juli 2022.
Weg zelf wordt niet afgesloten.
➑ Thorbeckelaan t.h.v. Hoepel
en IJsbaan, werkzaamheden/
renovatie aan beide bushaltes
Stormrand maandag 2 mei
t/m vrijdag 3 juni. Bushaltes
worden tijdelijk verplaatst naar
de halte’s Nachtegaallaan.
Fietsers worden omgeleid via
de IJsbaan en IJsvogel.
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderenl en
bomen snoeien

Samen tegen financiële oplichting

Ontwikkelingen herinrichting
Burgemeester Winklerplein

De gemeente gaat het Burgemeester Winklerplein aanpakken en vernieuwen. In december 2021 stemde de raad in met de plannen voor het
Burgemeester Winklerplein. Eerder in november 2021 organiseerde de
ontwikkelaar Windroos samen met de gemeente een informatieavond
voor alle belangstellenden in partycentrum De Lockhorst. Tijdens de
informatieavond konden belangstellenden vragen stellen en de eerste
sfeerimpressies bekijken.
Binnenkort start de bestemmingsplanprocedure. De planning was om het
bestemmingsplan deze maand april ter inzage te leggen. Afgelopen dinsdag 5 april informeerde het college de raad om een aantal onderwerpen
eerst nog verder uit te werken. Daardoor zal de bestemmingsplanprocedure later starten.
Werk in uitvoering
De voorbereidingen voor de nieuwbouw en de omgeving gaan ondertussen volgens plan door. Ook wordt aan de huidige omgeving hard gewerkt.
Zo bleek uit een rioolinspectie dat de kwaliteit van de leiding vanaf het
Burgemeester Winklerplein naar de Rembrandtlaan slecht is. Daarom is
er onlangs een relining geplaatst: het riool heeft een nieuwe binnenkant
gekregen en kan er weer tientallen jaren tegenaan! Voorafgaand aan de
herinrichting van het plan worden zo nu en dan onderzoeken of kleine
ingrepen gedaan.
Wilt u de vergaderingen of eerste sfeerimpressies over de herinrichting
Burgemeester Winklerplein bekijken? Of wilt u meer informatie over het
project? Ga naar onze projectpagina op www.sliedrecht.nl/bwplein.
Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar
projecten@sliedrecht.nl.

Thema 4 en 5 mei: Vrijheid in
verbondenheid
Iedere maand kunt u bij de entrees
in Sliedrecht een vlaggenparade
zien hangen. In de maand april
hangen de vlaggen voor de aankomende Nationale Herdenking en
viering op 4 en 5 mei.
Alleen al dit jaar zijn er dertien
meldingen binnengekomen, bij de
politie in Sliedrecht, van financiële
oplichting. Met name ouderen
die door de digitalisering hulp
nodig hebben bij bankzaken zijn
vaker slachtoffer van deze vorm
van oplichting. Om het bewustzijn
onder de inwoners van Sliedrecht
te vergroten over waar je mee te
maken kunt krijgen en vooral hoe
je dit kunt voorkomen, hebben
Het Bonkelaarhuis en de Politie
Drechtsteden Buiten de samenwerking opgezocht.
Eén keer in de acht weken staan
zij op woensdagochtend gezamenlijk op de weekmarkt van
Sliedrecht.

Op de eerste ochtend is er gesproken met meerdere inwoners
van Sliedrecht. Meerdere inwoners deelden een ervaring van
zichzelf of iemand in hun omgeving met financiële oplichting.
“Mijn vrouw werd zogenaamd
gebeld door de bank toen ik niet
thuis was. Haar antwoord was
dat ze geen verstand heeft van
de bankzaken en dat ik dit regel.
Daarna heeft ze onze dochter
gebeld en zijn we samen naar de
bank hier in Sliedrecht gegaan.”
Deze ervaring liep goed af, maar
zijn er genoeg voorbeelden
waarbij mensen daadwerkelijk
opgelicht worden.

“De bank belt nooit, ook al verschijnt hun nummer in je scherm
neem niet op of breek het gesprek snel af.” zegt de politie.
‘Laat ook niemand binnen, wat ze
ook verzinnen’ luidt hun slogan.
Niet aan de telefoon en niet aan
uw deur.
Heeft u vragen over financiële
oplichting? Neem contact op met
Het Bonkelaarhuis 0184 420 539
of loop binnen op maandag t/m
vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.
Bent u slachtoffer van financiële
oplichting? Neem dan contact op
met de politie.

Stichting Comité 4 en 5 Mei
Tijdens de Nationale Herdenking
herdenken wij allen – burgers en
militairen – die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Het jaarthema voor de herdenkingen en vieringen is dit keer Vrijheid
in verbondenheid. Hiermee
benadrukt het Nationaal Comité
dat onze vrijheid onlosmakelijk
is verbonden met de vrijheid van
de ander. De oorlog in Oekraïne
toont hoe kwetsbaar vrijheid is. Dit
sterkt het Nationaal Comité in zijn

opdracht om oorlogsslachtoffers
te herdenken en het belang van
vrijheid, democratie en rechtsstaat
uit te dragen.
Meer informatie kunt u vinden op
de website www.4en5mei.nl.

Informatie voor inwoners donderdag 7 april 2022

Wet Milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge
de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende
bekend.
In de afgelopen periode is een kennisgeving van het daarbij aangegeven
besluit ingediend op:
17 maart 2022 door Grondverzetbedrijf Bert van den Brink ingevolge artikel
4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van een
mobiele puinbreker op een locatie aan de Parallelweg te Sliedrecht.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 7 april tot en met 6 juli
2022, gedurende maximaal 4 werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen telefonisch inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid telefoonnummer
078 - 7708585.
De directeur vestigt er de aandacht op dat deze kennisgeving uitsluitend
een informatief karakter heeft.

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

De zon schijnt, tijd om de oranje Donkey deelfiets
te pakken
Op allerlei plekken in Sliedrecht
staan de oranje deelfietsen van
Donkey Republic. Een deelfiets
is handig voor bijvoorbeeld het
eerste of laatste stukje van uw reis
met bijvoorbeeld het openbaar
vervoer. Of u gebruikt ze om erop
uit te gaan in de regio. U vindt de
fietsen namelijk ook in Dordrecht,
Papendrecht, Zwijndrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht.
Hoe kunt u een Donkey Republic
deelfiets lenen?
Het werkt heel eenvoudig. Reserveer een fiets via de Qmove
reisapp (Google Play Store of App
Store Store), ontgrendel hem met
je telefoon en fiets zo lang jij hem
nodig hebt. Klaar met fietsen?
Breng de fiets naar een locatie in
de buurt en stop de huur.

Wilt u de fiets eens uitproberen?
Fiets de eerste 30 minuten gratis!
Om het voor iedereen nog aantrekkelijker te maken de Donkey
Republic deelfiets uit te proberen,
fiets je nu een maand lang de eer-

ste 30 minuten gratis op een Donkey fiets. Gebruik hiervoor bij betaling de code ‘GREENRIDEDOT’.
Meer informatie of benieuwd naar
de lopende acties? Kijk op
https://qbuzz.nl/dmg/donkey

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

31 maart 2022

Prof. Kamerlingh Onneslaan 109

Sponsorloop

19 mei 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

29 maart 2022

Sportlaan 7

Pupillen tentenkamp

25 t/m 27 mei 2022

Datum activiteit

Alcoholwet vergunning/ontheffing
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

1 april 2022

Kerkbuurt 43b

Het uitbreiden van het terras

Verleende vergunningen / ontheffing
Datum verleend

Adres

Omschrijving

28 maart 2022

Thorbeckelaan 110

Wijzigen leidinggevende

Datum activiteit

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

28 maart 2022

Deltalaan

Het aanleggen van een warmteleiding

Werk/werkzaamheden uitvoeren

30 maart 2022

Waalstraat 38

Het realiseren van een inrit en carport

Bouwen/ Uitrit aanleggen of veranderen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 april 2022

Bachstraat 11

Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning

Bouwen

1 april 2022

Hugo de Grootstraat 4

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Bouwen

1 april 2022

Monteverdistraat 10

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Bouwen

1 april 2022

Rivierdijk/Zwijnskade

Het aanleggen van tijdelijke bouwwegen, werkterreinen en inritten ten
behoeve van het project mastverzwaring Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg (voor een periode van twee jaar)

Strijdig gebruik bestemmingsplan/ Uitrit maken, hebben of veranderen/Aanleggen

1 april 2022

Ringersstraat 1

Het plaatsen van vier vlaggenmasten

Bouwen/ Strijdig gebruik bestemmingsplan
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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 opschorten 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 vergroten en splitsen van een kantoorpand, Stationspark 300

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

