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Gemeentepenning voor 11 vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de verbindende
factor van onze Sliedrechtse
samenleving. Het college van
burgemeester en wethouders
heeft dit jaar besloten om aan 11
Sliedrechters de zilveren gemeentepenning toe te kennen. Het
college waardeert de inzet van de
vele vrijwilligers van de gemeente
Sliedrecht en zet ze daarom op
de Nationale Vrijwilligersdag
graag in het zonnetje.
Burgemeester Jan de Vries is op
maandag 6 december en dinsdag
7 december op de bakfiets langs
de vrijwilligers gegaan om ze van
harte te bedanken voor hun inzet
voor de Sliedrechtse gemeenschap en met veel waardering de
Sliedrechtse gemeentepenning
overhandigd. De Vries: ‘Een
bijzonder moment om namens
ons gemeentebestuur deze mooie
gemeentepenning te mogen
overhandigen. We onderstrepen
daarmee onze waardering en
erkentelijkheid aan inwoners die
zich in belangrijke mate en op een
breed terrein hebben ingezet voor
de Sliedrechtse samenleving.’
De Sliedrechters die maandag en
dinsdag een gemeentepenning
hebben ontvangen zijn door
anderen voorgedragen vanwege
hun jarenlange inzet voor onze
gemeenschap. ‘Ik heb in de afgelopen periode gezien hoe Sliedrecht
zich kenmerkt door een sterke gemeenschapszin en een rijk verenigingsleven. Zo veel Sliedrechters
zijn actief in verenigingen, kerken,
hun buurt of voor een goed doel.
Ondanks de beperkingen door het
Covid 19 virus zijn veel activiteiten
aangepast doorgegaan. Juist in
deze crisistijd is hun verbindende
werk des te belangrijker. Het vrijwilligerswerk is soms niet zichtbaar
voor velen maar van onschatbare
waarde.’ aldus burgemeester
De Vries.
Sliedrechters die een zilveren
gemeentepenning hebben ontvan-

willig kantinediensten gedraaid en
maken de kantine schoon. Samen
met zijn vrouw zijn zij ook jaren
gastgezin geweest bij ASVZ te
Sliedrecht. Vanaf 2015 zijn beiden
betrokken bij de begeleiding van
het G-team tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien. Davy vervult
de rol van G-voetbal coördinator en
Jolanda als begeleidster en zorgt
voor ontvangst van de scheidsrechter en ouders. Wekelijks bezoeken
zij ook de G-voetballers in hun
woning op de ASVZ Merwebolder.

gen uit handen van burgemeester
De Vries zijn:
Mevrouw N.M. van den Bos- Struijk
Nesia is sinds de oprichting van
het Alzheimer Café Sliedrecht betrokken in de werkgroep. Tijdens
het Alzheimer Café zorgt zij ervoor
dat de boekentafel op orde is. Zij
geeft advies welke boeken geschikt zijn als mensen meer willen
weten over dementie. Nesia is een
betrokken en actieve vrijwilliger, zij
helpt waar nodig en is een goede
ambassadeur van het Alzheimer
Café.
Mevrouw M. Koning
Marja is begonnen als vrijwilliger
bij de hulp bij thuisadministratie.
Later is zij als vrijwilliger bij bureau
sociaal raadslieden aan de slag
gegaan. Daarbij geeft zij informatie
en advies bij sociaal juridische
vraagstukken aan inwoners van
Sliedrecht. Verder helpt zij bij het
invullen van formulieren en het
aanvragen van voorzieningen zoals toeslagen en uitkeringen. Marja
is betrokken, betrouwbaar en
actief en zij zet zich altijd met veel
enthousiasme in voor de inwoners
van Sliedrecht.
De heer H.W.P.L. Koppelaar
Leo heeft zich op twee vlakken
actief ingezet

Waardeburgh
Leo zet zich in bij de commissie en
de ‘Vrienden van Waardeburgh’.
Hij maakt roosters en ondersteunt
bij activiteiten van de vrienden van
Waardeburgh. Leo is lid van het
bestuur van De Vrienden. Vanuit
het bestuur bepaalt hij samen met
de andere bestuursleden het beleid van de stichting over inwilligen
van aanvragen. Daarbij is hij in het
bestuur de vertegenwoordiger van
Parkzicht. Vanuit die functie is hij
regelmatig aanwezig in Parkzicht
om in contact te blijven met bewoners, medewerkers en leidinggevenden. Ook werkt hij mee aan
activiteiten die door de Vrienden

worden georganiseerd, zoals de
zomer gezelligheids-middagen,
werven van donateurs en zorgen
voor bekendheid van de Stichting
Vrienden van Waardeburgh.

SamenVoorSliedrecht
Leo zorgt voor veel uitlopende
dingen. Bijvoorbeeld het ‘Donkere
Dagen Offensief’. Voorheen was hij
zeer actief in het contact leggen met
de bewoners van Sliedrecht zoals
de inloopavonden in de wijk en de
snelheidscontroles die wij in samenwerking met de politie uitvoerden.
Ook voor de jaarlijkse buitenspeeldag is hij van groot belang, omdat
hij voorheen alles regelde wat te
maken heeft met vergunningen en
dergelijke (inmiddels regelt SOJS
dit). Leo is een man die doet wat hij
kan om het leven in Sliedrecht een
stuk mooier te maken.
De heer K. Goedhart
Kock heeft jarenlang in het 1e
elftal van VV Sliedrecht gespeeld
en vele successen behaald. Na
zijn spelers carrière is hij vrijwilliger jeugdtrainer van de C, B, A
jeugd en trainer van het 2e elftal
en assistent trainer van het 1e
elftal geweest. Ook analyseert hij
samen met zijn broer al jarenlang
wedstrijden van tegenstanders van
het 1e elftal t/m heden. Vanaf juni
2010 is hij medeoprichter van het
Gehandicapten-elftal van de VV
Sliedrecht waarvan hij t/m heden
op donderdagavond training geeft
en op zaterdag de wedstrijden
coacht. Hij organiseert mede het
jaarlijkse G-Voetbaltoernooi.
Mevrouw B. Goedhart- van der Hel
Brigitta is ook mede oprichter
vanaf 2010 van het G-team en
begeleid hen met persoonlijke
problemen tijdens trainingen,
toernooien en wedstrijden. Zij
organiseert mede het jaarlijks
G-voetbaltoernooi.
De heer en mevrouw
D. en J. Vollebregt-van den Herik
Davy en Jolanda hebben jaren vrij-

De heer A.F. Plazier
Sliedrechts Museum
Jos is al vijf jaar werkzaam als
vrijwilliger in het museum. Hij
houdt zich een dagdeel per week
bezig met het fotograferen van
ontvangen objecten voor de registratie in de Adlib. Daarnaast houdt
hij zich ook nog bezig met de
klimaatbeheersing in het museum
en maakt hij foto’s tijdens speciale
activiteiten, zoals openingen van
tentoonstellingen.
VvE Platform Alblasserwaard
(10 jaar vrijwilliger)
Volgens voorzitter Henk Dijkstra
maakt Jos vanaf de start in 2011
deel uit van het bestuur. Als penningmeester heeft hij zich buitengewoon ingezet. Als overkoepelende VvE heeft VvE Platform een
belangrijke betekenis voor veel
VvE’s binnen de Alblasserwaard.
VvE Woningen Rondeel
(13 jaar vrijwilliger)
Vanaf de oprichting van deze VvE
in 2008 is Jos bestuurslid als secretaris. Omdat hij het langstzittende bestuurslid is, is zijn historische
kennis van grote waarde voor
onze VvE.
J. Boogaard
Jeannette is medeoprichter van

Stichting Sliedrecht Groen en
nog steeds voorzitter. Stichting
Sliedrecht Groen houdt zich bezig
met het behouden van de natuurwaarden en bewustwording van
het lokale groen in Sliedrecht.
Jeannette is ook jarenlang (2010
t/m 2020) voor beide ouders mantelzorger geweest.
Zij was bestuurslid bij SOJS
(Elektra) in de jaren 80 en vrijwilliger bij Stichting de Kubus. Daar
organiseerde zij zomeractiviteiten
voor de jeugd (o.a. grimeren voor
kinderen).
M. van ‘t Veer
Sinds 2012 is Mieke ouderling
in de Kerkenraad van de Hervormde Kerk en heeft daar ook
werkzaamheden voor gedaan;
huisbezoeken, vergaderen, zoeken naar nieuwe dominees enz.
Sinds vorig jaar is ze voorzitter van
de Kerkenraad. Door Corona heeft
ze de afgelopen periode met veel
instanties overleg gehad.
Mieke pakt iedere maand spullen
in voor de mensen in Roemenië.
Ze helpt in de familie als mantelzorger en ondersteund bij het
financiële beheer.
Ze is een superklusser en helpt
iedereen die haar nodig heeft.
Mieke heeft heel lang, totdat de
aquarium vereniging is opgeheven,
in het bestuur daarvan gezeten en
van alles geregeld; avonden, sprekers, uitjes en activiteiten.
C. Stuij-Huiser
Mevrouw Stuij is al 25 jaar coördinator van de collectanten Diabetes
fonds afdeling Sliedrecht. Vanuit
haar rol werft zij collectanten, zorgt
zij voor de verspreiding van de
collectebussen en zorgt zij er voor
dat de opgehaalde bedragen bij
het Diabetesfonds terecht komen.

Bedankje moestuineigenaren

Wethouder Goverde bedankt eigenaren van moestuinen voor de
medewerking. Gemeente Sliedrecht
wis samen met omliggende
gemeenten, GGD en RIVM aan
het onderzoeken wat de invloed
is van de hoeveelheid PFOA en
GenX in groente en fruit. Moestuineigenaren die meegewerkt
hebben kregen van Ed Goverde
een bedankje. In totaal namen de
onderzoekers 750 monsters van
in totaal 23 soorten groenten en
fruit. De moestuinen waar monsters genomen zijn liggen in de
gemeenten Dordrecht, Sliedrecht,

Papendrecht en Molenlanden.
De resultaten van de onderzoeken
verwachten wij voordat het volgende moestuinseizoen start (voorjaar
2022). De deelnemers aan het
onderzoek krijgen de resultaten.
Voor het college staat voorop
dat de inwoners van Sliedrecht
gezond en veilig kunnen leven.
Dat doen we door aan te sturen
op geen uitstoot (0 uit de pijp), de
vervuiler aansprakelijk te stellen
en het onderzoek naar de kwaliteit
en de effecten van de vervuiling te
stimuleren.
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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 Middelste deel Grevelingenlaan, Krammerstraat en Haringvlietstraat in 3 fases afgesloten
voor al het verkeer van maandag 25 oktober t/m vrijdag
24 december. In verband met

herstraatwerkzaamheden.
➌ Noordelijk deel P.C. Hooftlaan
tussen de Rembrandtlaan
en de P.A. de Genestetstraat
afgesloten voor al het verkeer
t/m vrijdag 24 december. In
verband met herstraatwerkzaamheden.
➍ Vogelbuurt-zuid diverse
straten afgesloten van
27 september t/m 23 december.
In verband met vervanging
riolering. Betreft de straten
Reigerlaan, Roerdompstraat,
Nachtegaallaan, Meerkoetstraat

en Kievitlaan die in fases worden afgesloten.
➎ Dr. de Visserstraat in delen
afgesloten van maandag
6 december t/m dinsdag
14 december. In verband met
herstelwerkzaamheden.
➏ Kruising Cort van der Lindenlaan met de Talmastraat
afgesloten van woensdag
15 december t/m vrijdag
17 december. In verband met
herstelwerkzaamheden.
Op diverse plaatsen wordt er in
week 50 en 51 het riool gereinigd.
Rembrandtlaan, Simon Stevinstraat,
Savorin Lohmanlaan,
Thorbeckelaan en Deltalaan
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
• heesters en hagen knippen en
scheren
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen
• bomen snoeien
• blad ruimen

Cybercrime

Deze dagen regelen we heel veel
via onze computer of telefoon.
Criminelen weten dat ook. We
spreken van cybercriminaliteit als
computers of telefoons het doelwit
zijn van criminele activiteiten.
De motieven van internetcriminelen
verschillen. Meestal is het hen te
doen om geld buit te maken, informatie te krijgen of om u of uw bedrijf
schade toe te brengen. De schade
is over het algemeen enorm.
Algemene tips om inbraak via
digitale systemen te voorkomen:
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates
zodra ze beschikbaar zijn.
• Maak gebruik van een virusscanner of firewall.
• Gebruik een sterk wachtwoord
zoals een lange zin. Deze is
voor u gemakkelijk te onthouden en is voor criminelen
moeilijk te achterhalen.
Meer informatie hierover
www.veiliginternetten.nl.
• Door het instellen van een
twee-stapsverificatie voeg je
een extra beveiligingslaag toe
aan je e-mailaccount, social media of clouddienst. Vaak wordt
dan een toegangscode naar

door het 'oude' nummer te
bellen dat in je adresboek staat.
• Is hij of zij niet bereikbaar?
Maak dan geen geld over.

een vertrouwd apparaat van jou
gestuurd om in te kunnen loggen. Hackers hebben dan aan
je gebruikersnaam en wachtwoord alleen niet meer genoeg
om toegang tot je account te
krijgen.
• Klik niet zomaar op een link die
toegestuurd wordt.
• Geef nooit uw inloggegevens af.
• Maak regelmatig een back-up
van uw waardevolle bestanden
(bijvoorbeeld foto’s, video’s,
documenten).
WhatsApp-fraude
Een 'bekende' stuurt je een appje
vanaf een onbekend nummer.
Vaak begint het met een smoes
over een nieuw telefoonnummer.
Maar soms is het Whatsapp Account van die persoon overgenomen. Na wat kletspraat vraagt de
'bekende' je een rekening voor te
schieten. Daar is vaak haast bij.
• Ga nooit zomaar op een betaalverzoek in. Ook al vertrouw je de
persoon die appt door en door.
• Klik nooit op de betaallink die
door een onbekend nummer
wordt toegestuurd.
• Probeer altijd op een andere
manier contact op te nemen
met de 'bekende', bijvoorbeeld

Fraude via mail, WhatsApp of SMS
Slachtoffers worden via e-mail,
WhatsApp of SMS naar een valse
website gelokt waar ze vervolgens
hun bank- of inloggegevens moeten invullen. De berichten zijn heel
professioneel opgezet en amper
van echt te onderscheiden. Ze zijn
vaak afkomstig van een betrouwbare partij, zoals jouw bank of een
belangrijke website. Op het moment
dat je de inloggegevens invult, kunnen de criminelen overal bij.
• Reageer nooit op een email
of sms met een verzoek om
persoonlijke inlogcodes of een
pincode in te voeren. Banken,
telefoonproviders of bijvoorbeeld webshops vragen hier
nooit om. Krijg je toch zo'n mail?
Verwijder dit bericht dan direct.
Klik in ieder geval nooit op de
link die meegestuurd wordt.
• Stuur je bankpas nooit op. Als
je een nieuwe bankpas krijgt,
vraagt de bank altijd om jouw
oude pas door te knippen en
weg te gooien. Deze hoeft nooit
geretourneerd te worden.
• Als je toch op een betaalverzoek
in wil gaan, bijvoorbeeld omdat
je iets van iemand koopt, log
dan rechtstreeks in via jouw
eigen bankapp of -website en
betaal van daaruit. Zo voorkom
je dat je via een valse link je
gegevens alsnog prijsgeeft.
Meld dit ook bij de verkoper. Een
fraudeur haakt dan meestal al af.
Als u denkt dat internet criminelen
bij uw gegevens zijn geweest.
Verander dan meteen de wachtwoorden en neem contact op met
de politie en de bank(en).

Arnold Blokland, consul van de
Oorlogsgravenstichting in
Sliedrecht, neemt afscheid

Arnold Blokland, consul van
de Oorlogsgravenstichting in
Sliedrecht en medewerker van
de gemeente Sliedrecht, neemt
afscheid. Reden van zijn afscheid is
zijn pensionering na 45 dienstjaren.
Erik van der Wiel, wordt de nieuwe
consul van de Oorlogsgravenstichting in Sliedrecht.
Uitreiking bronzen erespeld aan
Arnold Blokland
Tijdens een informeel afscheid op
de gemeentewerf werd Arnold
Blokland verrast door burgemeester Jan de Vries. De burgemeester
heeft Arnold namens de Oorlogsgravenstichting de bronzen
erespeld uitgereikt als dank voor
zijn werk als consul van de Oorlogsgravenstichting. Arnold was sinds
2013 de lokale vertegenwoordiger,
consul, van de Oorlogsgravenstichting in Sliedrecht. Hij was daarmee
verantwoordelijk voor de in- en
externe contacten met betrekking

tot het onderhoud van de oorlogsgraven. De Oorlogsgravenstichting
is in 1946 opgericht om de Nederlandse oorlogsgraven in te richten,
aan te leggen en te verzorgen,
waar ook ter wereld. Dit zijn graven
van militairen, maar vaak ook van
gewone mensen: mannen, vrouwen
en kinderen die hun leven verloren
tijdens de Tweede Wereldoorlog
en daarna. Bijvoorbeeld tijdens de
recente Vredesmissies.

Erik van der Wiel, nieuwe consul
van de Oorlogsgravenstichting in
Sliedrecht
Als opvolger van Arnold is op
2 december j.l. Erik van der Wiel,
medewerker begraafplaats, door
de burgemeester aangesteld als
nieuwe consul in de gemeente
Sliedrecht. De aanstelling is met het
ondertekenen van aanstellingsovereenkomst door de burgemeester
Jan de Vries en Erik van der Wiel
officieel vastgesteld.

Uitbreiding begraafplaats: Silent
Piler in gebruik genomen

Woensdagmiddag 1 december is
de 100% elektrisch aangedreven
Silent Piler bij de begraafplaats in
gebruik genomen.
Wethouder Ton Spek zette samen
met aannemer Gebr. De Koning
- op gepaste afstand - de Silent
Piler in werking. En weet je wat?
Je hoort niets, want de 100% elektrisch aangedreven Silent Piler is
trillingsvrij. Zo hebben omwonenden minimaal last van hinder en
nagenoeg geen risico op schades.

Sliedrecht beleefde ongemerkt
een primeur als het gaat om duurzame technologie in de grond,weg- en waterbouw. Naast deze
slimme oplossing worden er nog
tal van andere CO2- besparende
maatregelen genomen zoals
bijvoorbeeld gebruik van eco-damwand, HVO- brandstof en gebruik
van CO2 arm zand.
Meer informatie leest u op
www.sliedrecht.nl/begraafplaats
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Vaccinaties Mobiele prikbus

Vorige week heeft voor de tweede
keer de mobiele prikbus op 2
locaties in Sliedrecht gestaan. De

Denk mee en kijk mee!
In totaal hebben 363 mensen in
4 dagen tijd, verspreid over de
2 locaties, zich in Sliedrecht laten
vaccineren. Hiervan kwamen er 51%
uit Sliedrecht. Het is niet bekend of
dit voor de eerste of tweede vaccinatie was. Hieronder ziet u hoeveel
mensen de mobiele prikbus in
Sliedrecht heeft bezocht.
Wijkgerichte vaccinaties
COVID-19
Kon u vorige week niet naar de
mobiele vaccinatie-unit in Sliedrecht?
De mobiele vaccinatie unit staat
deze week nog in Hendrik-IdoAmbacht en Papendrecht. Kijk op
www.prikkenzonderafspraak.nl voor
meer informatie.

GGD en gemeente kijkt terug op
4 succesvolle dagen, die goed
verlopen zijn.

Boostervaccinatie voor iedereen
geboren in 1942 of eerder
De GGD is inmiddels ook met
de boostervaccinatiecampagne
tegen het coronavirus begonnen.
Mensen - geboren in 1942 of eerder - kunnen online een afspraak
inplannen bij de GGD’en. Voor
een online afspraak is het niet
nodig om op de uitnodigingsbrief
te wachten. Wie liever een telefonische afspraak maakt, moet
wel eerst de uitnodigingsbrief
afwachten. Meer informatie over
de corona boostervaccinatie of
afspraak maken? Ga naar
www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Het Bonkelaarhuis is op zoek naar een
communicatiemedewerker (16 uur)

Het Bonkelaarhuis is hét startpunt
voor informatie, advies en ondersteuning. Samen met andere
partijen zoals de gemeente is
het Bonkelaarhuis actief op het
gebied van jeugd & gezinshulp,
zorg & welzijn en werk & inkomen
binnen Sliedrecht.
Het Bonkelaarhuis en de gemeente

zoek naar een collega communicatie voor 16 uur. De functie
houdt in: ervoor zorgen dat de
activiteiten die binnen Het Bonkelaarhuis worden ontplooid helder,
eenduidig, eigentijds en aantrekkelijk worden gecommuniceerd
naar onze inwoners. Én dat alle
inwoners het Bonkelaarhuis nóg
beter kunnen vinden.

vinden het belangrijk dat iedereen
goed op de hoogte is van de activiteiten en diensten die het Bonkelaarhuis levert. Ook willen wij
dat het Bonkelaarhuis nóg beter
vindbaar is voor onze inwoners.
Functie
Het Bonkelaarhuis is daarom op

Interesse?
Wil jij deel uit maken van het team
Bonkelaarhuis?
Stuur ons je motivatie en CV naar
info@bonkelaarhuis.nl. Solliciteren
kan tot uiterlijk 15 december 2021.
Kijk voor nadere informatie op
www.bonkelaarhuis.nl. Voor meer
informatie over de functie kun
je contact opnemen met
Marjan Blom via 0184 – 420 539.

Sinds 2020 werkt de gemeente
Sliedrecht samen met Meld Misdaad Anoniem (M.). Dit betekent
dat meldingen die bij M. gedaan
worden, naar de gemeente worden doorgestuurd als die voor de
gemeente van belang zijn.
In sommige gevallen is het fijn om
anoniem te kunnen melden. Jij
kent bijvoorbeeld de dader, maar
de dader kent jou ook. Je hebt informatie over ernstige criminaliteit,
maar er kunnen redenen zijn waarom je niet naar de politie kan of
durft. Een lastig dilemma. Hiervoor
biedt M. een vangnet.
M. is het onafhankelijke meldpunt
waar je anoniem informatie kunt
geven over criminaliteit. Je kunt
bij M. melden over bijvoorbeeld
moord en doodslag, mishandeling,
overvallen, brandstichting, wapenof mensenhandel. Maar ook met
informatie over fraude en corruptie
kun je bij M. terecht.
Anoniem
De anonimiteit van de melder staat
bij M. op de eerste plaats. Het
team van medewerkers heeft maar
één doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen. Jouw anonimiteit
is voor M. zelfs belangrijker dan
het oplossen van een onderzoek.
Melding
M. is een onafhankelijke organisatie en is géén politie. Alleen als
jouw anonimiteit gewaarborgd
kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar diverse

partners, zoals de politie of de
gemeente. Zij kunnen hiermee
niet zomaar ergens binnenvallen
of iemand aanhouden. Een anonieme melding moet eerst worden
getoetst. Kloppen de gegevens in
de melding en is er meer over een
verdachte of adres bekend? Nader
onderzoek kan nieuwe feiten
opleveren. Pas als die feiten de
anonieme melding onderbouwen
dan kunnen de opsporingspartners
overgaan tot actie en kan de M.-tip:
• worden toegevoegd aan een
onderzoek
• aanleiding zijn tot het opstarten
van een nieuw onderzoek
• aanleiding zijn voor het heropenen van een oude zaak
Een M.-melding is hiermee een
puzzelstuk in een groter geheel en
wordt onderdeel van de gebruikelijke onderzoeken van bijvoorbeeld de politie. De opsporingsinstanties zijn zelf verantwoordelijk
voor wat er met de informatie
wordt gedaan. Zij moeten zich
daarbij houden aan bestaande
wet- en regelgeving voor het doen
van onderzoeken.
Melden
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
22.00 uur en in weekenden en op
feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur.
Je kunt 24/7 online melden in een
beveiligde omgeving.
Meld Misdaad Anoniem via 08007000 of meldmisdaadanoniem.nl

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt
bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:
“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 Zoutstoep 11
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.”
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.

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184
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November 2021

Extra prik tegen het coronavirus

Een vaccin tegen corona
beschermt je goed tegen
het coronavirus.

Waarschijnlijk heb je de
coronaprik al gekregen.
Je kreeg dan 1 of 2 keer een
prik in je bovenarm.

Na een tijdje werkt
de prik niet meer zo goed.
Daarom kan je een
extra prik krijgen.
Die prik heet de booster.

Door de extra prik ben je
nog beter beschermd
tegen corona.

De extra prik zorgt dat je
niet erg ziek wordt. Of dat
je niet naar het ziekenhuis
hoeft door corona.

Je krijgt een uitnodiging
voor de extra prik.
De brief komt van de GGD
of van de zorginstelling
waar je woont.

De prik krijg je van de
GGD of van de arts van de
zorginstelling.

Je mag zelf kiezen of je de
extra prik neemt.
De extra prik is gratis.

Als veel mensen de extra
prik krijgen, worden minder
mensen ziek.

Dat is ook belangrijk voor
de mensen die in de
ziekenhuizen werken.
Want daar is het erg druk.

Volg na de extra prik nog
steeds de algemene regels,
zoals handen wassen en de
ramen open doen.

En laat je testen als je
coronaklachten hebt.

Kijk ook op
corona.steffie.nl/vaccinatie
of bel 0800-1351

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

1 december 2021

Mozartplantsoen 1

Plaatsen dakkapel aan de voorkant woning

Bouwen

2 december 2021

Stationsweg 125

Vergroten woning aan de achterkant

Bouwen

2 december 2021

Prinsenweer 60

Wijzigen van de gevel

Bouwen

3 december 2021

Baanhoek-west

Aanleggen van 4 vaarduikers

Bouwen

3 december 2021

Calandstraat 23

Uitbreiden kantoor, kantine en overkapping

Bouwen

3 november 2021

Wilhelminastraat t.h.v. nr. 1
Oosterstraat t.h.v. nr. 131
Prof. Lorentzlaan t.h.v. nr. 205
Prof. Zeemanweg t.h.v. nr. 12
Thorbeckelaan t.h.v.
Burg. Feitsmapark
Sperwerstraat t.h.v. groengebied
ﬂat
Hoepel t.h.v. nr. 36
Stormrand t.h.v. groengebied
Kerkbuurt t.h.v. nr. 171
Bleijenburghsweer t.h.v. nr. 26 en 29
Gantelweg t.h.v. Middeldiepstraat 8

Kappen van 12 gemeentelijke bomen

Kappen

Reden kap: Bomen zijn in slechte conditie of dood

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

3 december 2021

Rondo 58

Het plaatsen van balkonbeglazing

Bouwen

3 december 2021

Krammerstraat 8

Kappen boom, aanleggen in- en uitrit

Kappen/Uitrit

3 december 2021

Zwijnskade ongenummerd

Het kappen van een boom (sectie L, nr. 1175)

Kappen
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Geweigerde omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum

Adres

Omschrijving

Activiteit

24 november 2021

Isaac da Costastraat 36

Het kappen van een boom

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
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

