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Sliedrecht Sport: Groot in doen!

Huldiging landskampioen
dames 1 Sliedrecht Sport op
zaterdag 13 mei
Het kan niemand ontgaan zijn, afgelopen zaterdag is dames 1 van
Sliedrecht Sport landskampioen volleybal geworden! Daar laat het
kleine Sliedrecht zien waar het groot in is.

Huldiging
Sliedrecht is trots op haar volleybalsters die hun derde landstitel pakten!
De officiële huldiging vindt plaats op zaterdag 13 mei. Om 14.00 uur verzamelt iedereen zich bij sporthal De Stoep. Via de Kerkbuurt gaat de stoet
richting het Raadhuis waar om 15.00 uur de ‘bordesscene’ plaatsvindt.
Hierna volgt de (besloten) huldiging in de Raadsinformatieruimte.
Juich mee!
Wilt u de dames 1 van Sliedrecht Sport feliciteren? Zorg dan dat u of op
de Kerkbuurt of voor het Raadhuis staat om hen toe te juichen!
Fotograaf: Peter Verheijen

#Mooisliedrecht
Social media van de week

Instagram:
@mirjamhealthcoaching Sociale Moestuin
Sliedrecht #mooisliedrecht #perenbloesem
#healthyfood #healthychoices #business
#teambuilding #gardening

Twitter:
@ajvanderheul Zondagmorgen in
#mooiSliedrecht #gaaf

Kom naar de informatieavond op 31 mei

De brandweer in Sliedrecht zoekt vrijwilligers!
Bij de brandweer in Sliedrecht zijn 31 brandweermensen werkzaam
die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens in het dorp.
Het korps bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij leveren dag en nacht
een bijdrage aan de veiligheid in Sliedrecht. Om dit te kunnen blijven
garanderen zijn nieuwe vrijwilligers in Sliedrecht nodig. Nieuwsgierig?
Kom naar de informatieavond op woensdag 31 mei van 19.30 tot 21.30
uur in de brandweerkazerne aan de Middeldiepstraat.
De brandweer is op zoek naar mannen én vrouwen die fysieke uitdagingen niet uit de weg gaan. Mensen die zich willen inzetten voor de
veiligheid binnen Sliedrecht en die het brandweerteam willen versterken.
Een brandweervrijwilliger verricht zijn brandweerwerkzaamheden naast
de eigen baan of huishouden en is bij oproep beschikbaar.
Vrijwilligers volgen dezelfde opleiding als de collega’s in beroepsdienst.
Een vrijwilliger ontvangt een vast en wisselende vergoeding voor zijn of
haar inzet. Brandweervrijwilliger zijn is meer dan een hobby, je draagt een
grote verantwoordelijkheid. De opleidingskosten voor de 2-jarige brandweeropleiding worden door de brandweer betaald. De oefenmomenten
vinden ’s avonds plaats.
Meer informatie op www.brandweerzhz.nl/sliedrecht. Scan de QR-code
om het bijbehorende filmpje te zien!

Warmtenet Sliedrecht
Sliedrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Sliedrecht nog te veel
fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven
beschikbaar zijn. De gemeente Sliedrecht, provincie Zuid-Holland,
woningcorporatie Tablis Wonen en HVC zetten zich daarom samen
in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Het
warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om
huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Het warmtenet gaat als
eerste de Staatsliedenbuurt van duurzame warmte voorzien, zodra de
eerste 95 woningen opgeleverd worden.

De sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt maakt het mogelijk om
deze wijk als eerste aan te sluiten op duurzame warmte en aardgasvrij op
te leveren. De huurwoningen in de Staatsliedenbuurt worden aangesloten
op een lokaal warmtenet en worden allereerst gevoed door een tijdelijke
warmtebron. In de komende tijd wordt onderzocht welke wijken of gebouwen nog meer kunnen worden aangesloten op het warmtenet.
Het warmtenet
Een duurzaam warmtenet draagt bij aan een forse CO₂-reductie. Het
warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Op lange termijn verdwijnt
het gas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, maar ook geothermie of warmtepompen bieden
een duurzaam alternatief.
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Inschrijving voor Avondvierdaagse Sliedrecht
Alle inwoners van Sliedrecht kunnen zich vanaf nu tot en met vrijdag 26 mei inschrijven voor de Avondvierdaagse Sliedrecht. Het Sliedrechtse wandelevenement vindt plaats van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 juni.
Inschrijven kan heel gemakkelijk via www.avondvierdaagse-sliedrecht.nl.
De Avondvierdaagse Sliedrecht kent dit jaar een nieuwe opzet. De start en finish vinden iedere avond plaats op
het IJsbaanterrein aan de Lijsterweg. De deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 3, 5 en 10 kilometer. Voor
elke afstand is iedere avond een nieuwe route uitgezet. Zo lopen de deelnemers iedere avond door een ander
gedeelte van Sliedrecht.
Meer informatie is te vinden op www.avondvierdaagse-sliedrecht.nl en op
www.facebook.com/avondvierdaagsesliedrecht.

Wegomleiding Baanhoek-west

De Week van Ons Water
Van 12 tot en met 21 mei is het de Week van Ons Water.
In heel Nederland worden er leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd,
zo ook in Sliedrecht en de Drechtsteden. Van een dijkexcursie tot een vaartocht
door de Biesbosch, voor jong én oud valt er een week lang van alles te beleven.
Voor alle informatie over de Week van Ons Water en de activiteiten, kijk je op
www.weizigt.nl/weekvanonswater.

MISTER NIX is op zoek naar u!
In verband met de bouw van een appartement is er een wegomleiding
in Baanhoek-west voor onbepaalde tijd. Baanhoek-west, de kerk en
de school zijn bereikbaar via de omleidingsroute op de tekening. De
hulpdiensten worden omgeleid via de busbaan.
Deze omleiding geldt tot de bouw van het appartement gereed is.

150 jaar Rode Kruis

In navolging van een succesvolle eerste editie van het NIX-feest, komt er een zomereditie op vrijdag 23 juni
a.s. Ook nu slaan SOJS, de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en de Hervormde Gemeente Sliedrecht de handen weer ineen. Dit keer onder de noemer ‘MISTER NIX’. Het NIX- feest is geschikt voor jongeren tussen de
12 en 16 jaar en vindt plaats in het CJMV-gebouw van 20:00 tot 23:00 uur. Het thema van de avond is ‘Hello
Summer’. De organisatie is hard op zoek naar sponsors!
Voor de organisatie van het evenement worden maatschappelijk betrokken ondernemers gezocht. Om een
bijdrage te leveren aan een leuk, maar ook verantwoord feest voor onze jeugd. U kunt helpen met het volgende:
1. Een financiële bijdrage, hoe groot of klein deze ook is;
2. Goodies voor in de goodiebag;
3. Het uitlenen van artikelen ten behoeve van een tropische sfeer;
4. Meedenken/helpen met de organisatie.
Als sponsor van dit feest wordt uw bedrijf in de spotlights gezet in de online en offline communicatiemiddelen
van het event. Er is een sponsormuur en als u kiest voor de goodiebag: dat is bij uitstek een leuke en ludieke
manier om uw bedrijf bij de jeugd onder de aandacht te brengen!
Doet u mee? Neem contact op met jmb.danel-lanser@sliedrecht.nl.

H ello
Summer
vrijdag 23 juni 20.30 - 23.30
12 tot 16 jaar . cjmv gebouw sliedrecht

Het Rode Kruis bestaat dit jaar 150 jaar. De komende tijd hangt daarom
de Rode Kruis vlag regelmatig uit. Zoals tijdens de internationale Rode
Kruis dag (8 mei), de Rode Kruis week (start 18 juni) en de oprichtingsdag
(19 juli).

‘Van Afval naar Grondstof’
Wat is afval? Het lijkt een simpele vraag. Toch is het lastig om een
duidelijke definitie te geven. In de Van Dale staat: afval is alles
‘dat na bewerking als nutteloze rest overblijft’. Maar eigenlijk
klopt die definitie niet meer. Afval is geen nutteloze rest. Juist
niet! We spreken tegenwoordig over afval als grondstof voor
nieuwe producten. Hoe dat werkt bij verschillende soorten afval,
lichten we de komende weken in deze rubriek toe. Dit keer hebben we het over:
Batterijen
In batterijen zitten verschillende waardevolle stoffen,
zoals staal, lood, kwik en zilver. In de knoopcel van je
horloge zitten andere stoffen dan in de penlite van je
wekker.
Daarom worden batterijen eerst gesorteerd voor ze naar de recyclingfabriek gaan. Daar halen ze de stoffen uit de batterij. Met de
metalen uit de batterijen kunnen weer nieuwe batterijen gemaakt
worden, maar ook pannen, auto’s of vangrails. Batterijen kun je op
veel plaatsen inleveren. Bij scholen, supermarkten, een heleboel
andere winkels maar ook op het milieupark. Kijk voor de inleverpunten op: www.legebatterijen.nl.

Local
Acts

virgin
PHOTO dazzling
LIMBO
BOOTH cocktails CONTEST

ENTREE + 2 DRANKJES + MOCKTAIL = 4 EURO
DRESSCODE:SUMMER STYLE!

tickets verkrijgbaar bij
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Dodenherdenking 2017
Kinderen kunnen me de gekste vragen stellen. Welke voetbalclub vindt
u leuk? Wat is uw lievelingskleur? Wat vindt u het lekkerste eten? Heel
soms stellen ze een moeilijke en tegelijk een hele belangrijke vraag.
Een van die vragen wil ik vanavond met u delen en daar een eerlijk
antwoord op geven. Burgemeester, bent u wel eens bang?
Het antwoord is ja, ook de
burgemeester is wel eens bang.
Bang zijn. Angst kennen. Wakker
liggen. Dat willen we als mensen
helemaal niet. En wie zijn wij om
bang te zijn? We leven in vrede,
we leven in vrijheid. In de Tweede
Wereldoorlog, daar was men pas
echt bang.
Twee weken geleden was het
Jom Hasjoa in onze dijksynagoge.
Een herdenking waarbij de namen van Joodse slachtoffers uit
Sliedrecht en Hardinxveld worden
voorgelezen. Elk jaar weer. Dit
jaar vertelde Jansje Stodel haar
verhaal. Zij woonde na de oorlog
met haar Joodse ouders en de
rest van het gezin in Sliedrecht.
Haar vader leidde gedurende 15
jaar de winkel op de Rivierdijk van
Simon den Hartog, die tijdens de
oorlog is vermoord. Als 1-jarig kind
werd Jansje gescheiden van haar
ouders. Na de oorlog werd ze gelukkig weer met hen herenigd, als
5-jarige. Het verhaal dat ze vertelde stond bol van angst. De angst
van haar ouders, dat ze opgepakt
zouden worden en de angst dat ze
hun kind nooit meer zouden zien.
Maar ook de angst van Jansje zelf.
Een angst die de rest van haar
leven beheerste. Ze was namelijk
tweemaal gescheiden van haar
ouders. Eerst op 1-jarige leeftijd
en later op 5-jarige leeftijd. Haar
pleegmoeder had vier jaar voor
haar gezorgd. Haar echte moeder
was een vreemde voor haar. Wat
dit met je doet met je als mens,
bleek uit haar verhaal.

Sliedrechts Museum. De Liniecrossers vervoerden in het laatste
half jaar van de oorlog over twee
verschillende routes, mensen, goederen, informatie en medicijnen. In
totaal werden ongeveer 374 crossings gemaakt. Het waren vooral
militaire koerierswegen, maar ook
joden en gestrande piloten konden zo een weg naar bevrijd Nederland vinden. Sliedrecht was een
spil in dat koeriersnetwerk. De 29
Biesbosch crossers waren echte
helden, dat blijkt wel uit de onderscheidingen: 22 in totaal. Vier maal
de Militaire Willems orde, elfmaal
de Bronzen Leeuw en zevenmaal
het Bronzen Kruis. Er wordt wel
eens gezegd dat echte helden,
zoals de Liniecrossers, geen angst
kenden. Dat is moeilijk voor te

stellen. Ook onze Liniecrossers
moeten angst gekend hebben. In
het Sliedrechts museum ligt een
kano, die gebruikt is bij de crossings. Stelt u zich eens voor dat
u in zo’n kano, altijd onverwacht
en elke crossing weer, Duitse
patrouilleboten en schuttersnesten
met mitrailleurs kan tegenkomen.
De crossers moeten ook angst
gekend hebben, ze waren alleen
moedig genoeg om dat te overwinnen.
Wie zijn wij om bang te zijn? In
onze tijd, waar terreuraanslagen
eerder regel dan uitzondering
lijken te worden. Waarin de koude
oorlog weer lijkt op te warmen.
Waarin zelfs een Amerikaanse
president, feit en fictie steeds
makkelijker lijkt te verwisselen.
Een tijd, waarin we steeds meer tegenover elkaar lijken te staan. Een
broeierige en verwarrende tijd.
Wie zou dan niet bang zijn? Vrede
en vrijheid, ze lijken voor ons zo

vanzelfsprekend. Oorlog is altijd
ver weg op TV en vooral een probleem van een ander. Immers wij
hebben vrede en vrijheid, dankzij
hen die vielen. Maar vrijheid en
vrede zijn niet vanzelfsprekend. Zij
die vielen en hen die overleefden
hebben belangrijk werk verricht
ten dienste van onze vrijheid. Maar
het werk is niet klaar. Het is nooit
klaar. Het vraagt ook werk van ons,
van ons allemaal.
Ik ben de laatste tijd steeds vaker
bang. Bang voor die vanzelfsprekendheid. Want dingen die
vanzelfsprekend zijn, daar hoeven
we niets meer voor te doen. En
juist dan, als we dingen als vanzelfsprekend vinden en we er niets
meer voor doen, dan lopen we de
grootste risico’s.
Op dat soort momenten is de
vraag belangrijk: wat doen we om
te voorkomen dat vrede en vrijheid
vanzelfsprekend zijn? En doen we

voldoende? Deze vraag is moeilijk
te beantwoorden, maar hij houdt
me steeds vaker bezig.
We staan hier om te herdenken en
te herinneren. We herdenken de
Nederlandse oorlogsslachtoffers.
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, en daarna in oorlogssituaties
en bij vredesoperaties.
We staan hier ook om ons te
herinneren dat vrijheid en vrede
niet vanzelfsprekend is. Stel uzelf
vanavond, en morgen als we onze
vrijheid vieren, de vraag: wat doe
ik er zelf aan om onze vrede en
vrijheid, die zo vanzelfsprekend
lijkt, niet meer vanzelfsprekend te
laten zijn?

Burgemeester
Bram van Hemmen

Wie zijn wij dan om bang te zijn?
Vorige week was de opening van
de expositie van Stichting
Linie-Crossers Sliedrecht, in het

Kennisgeving aanvraag en verlengen beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag voor een omgevingsvergunning
heeft ontvangen van Chemours Netherlands B.V. Het betreft een milieuneutrale verandering met omschrijving
“het wijzigen van de verpakkingseenheden op LCC”.
Tevens is besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Locatie				
Nieuwe uiterste beslisdatum

: Baanhoekweg 22 te Dordrecht
: 16 juni 2017

Vrijwilligers gezocht voor de
Swing Market Sliedrecht
Kent u het mooie initiatief de
Swing Market in Sliedrecht? Het
is het sociale warenhuis op de
Kerkbuurt, compleet gerund door
vrijwilligers en voor iedereen toegankelijk. Kent u in uw netwerk
wellicht vrijwilligers of heeft u
interesse? De Swingmarket zoekt
namelijk weekendhulp op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur. Reacties kunnen via Twitter op @market_swing of
loop even binnen op de Kerkbuurt!

Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

2 mei 2017

Elzenhof 124

Het kappen van twee houtopstanden

Kappen

2 mei 2017

Rondo 137

Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde en een dakkapel aan de achterzijde van de
woning

Bouwen

5 mei 2017

Prof. Kamerlingh Onneslaan 169

Het plaatsen van een glazen balkonscherm

Bouwen
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

5 mei 2017

P.A. van Genestetstraat 37

Het realiseren van een berging aan de zijkant van de woning

Bouwen

5 mei 2017

De Klopstraat 1

Het realiseren van een raam aan de zijkant van de woning

Bouwen

5 mei 2017

Rubensstraat 7

Het bouwen van een schuur met overkapping aan de achterzijde

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.
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 oprichten van 30 nieuwbouw woningen aan de Benedenveer.

Algemene Plaatselijke Verordening Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

1 mei 2017

Sportlaan 7

Pupillen tentenkamp

24 tot en met 26 mei 2017

Geaccepteerde melding voor een evenement
Datum acceptatie

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

4 mei 2017

Sloot bij Merwebolder

Botenrace

17 juni 2017

Verleende Drank- en Horecavergunning
Datum verleend

Adres

4 mei 2017

Stationsweg 4

4 mei 2017

Professor Kamerlingh Onneslaan 109

Verleende vergunning voor een evenement
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

4 mei 2017

Molendijk 94

Het organiseren van een familiedag

13 mei 2017

Informatie: Afdeling Samenleving, team VTH, bereikbaar op 14 0184.

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

Servicelijn
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht op de
Servicelijn via www.sliedrecht.nl

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
officiëlebekendmakingen.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

