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Dat Corona voor veel mensen
grote gevolgen heeft, dat weten
we. We moeten ons aanpassen
door elkaar anders te begroeten,
we mogen minder mensen thuis
ontvangen en werken veelal thuis.
En dan hebben we het nog niet
over kinderen die thuis onderwijs
krijgen of het verdriet dat we afscheid moeten nemen van mensen
die ons lief zijn.
Naast de gevolgen voor ieder persoonlijk zijn ook de ondernemers
die zich steeds moeten aanpassen.
Horeca die te maken heeft met
steeds aangepaste maatregelen
en winkels die eerder dicht moe-

ten. De afgelopen maanden heeft
de gemeente Sliedrecht steeds
contact gehouden met de verschillende organisaties die te maken
kregen met de maatregelen.
Afgelopen week heeft wethouder
Vat verschillende ondernemers in
Sliedrecht opgezocht "Ik ga graag
in gesprek met onze ondernemers
om te horen hoe ze omgaan met
de aanpassingen en waar ze
tegenaan lopen. Ik ben onder de
indruk van de flexibiliteit van onze
ondernemers. Steeds vinden ze
weer mogelijkheden om klanten
van dienst te zijn." Er zijn verschillende steunpakketten vanuit de
Rijksoverheid voor ondernemers.

Steun de lokale ondernemers!
Winkels en horeca hebben de
afgelopen maanden laten zien dat
zij steeds flexibel inspelen op de
nieuwe maatregelen. Laten wij met
elkaar deze ondernemers steunen.
Bijvoorbeeld door na het winkelen
een kopje koﬃe te drinken in een
cafe, lekker te lunchen bij een van
de restaurants en meteen een
afhaalkerstmenu te bestellen. Of
start de werkdag iets later en haal
de kerstcadeautjes 's morgens
bij onze ondernemers. Piet Vat
roept alle Sliedrechters op: "Als je
plannen maakt voor de aangepaste kerst, denk dan vooral aan de
ondernemers in onze gemeente.
Want alleen samen houden we
de winkelcentra van Sliedrecht
levendig."

Extra speeltoestellen voor bestaande speelplekken
De reden voor het onderzoek was
de herinrichting van de bestaande
speelplekken en de ingediende
motie Wipkip van CDA en Pro
Sliedrecht. De raad riep met de
motie het college op om in 2021
in goed overleg met inwoners het
aantal speeltoestellen voor kinderen van 0 tot 5 jaar in Sliedrecht
uit te breiden en dit te ﬁnancieren
uit het Dorpsfonds. Vele inwoners
hebben toen gereageerd op onze
oproep.
Op de foto's kunt u een aantal
speelplekken zien die aangepast
zijn. Daar kunnen de kinderen
weer spelen in het speelhuisje of
gebruik maken van het glijbaantje,
zandspeeltoestel en de schommel!!
Eind september kon u in Het
Kompas lezen dat de gemeente
in mei 2021 een onderzoek heeft
uitgevoerd over de bestaande
speelplekken in Sliedrecht. Naar
aanleiding van de uitkomsten is

de gemeente vorige week gestart
met het plaatsen van de extra
speeltoestellen. De extra speeltoestellen worden geﬁnancierd uit het
Dorpsfonds.

Vanaf maandag 10 januari start
HVC met de aanleg van het
warmtenet in de Craijensteijn. De
aanleg van het warmtenet wordt
gedaan door aannemer HVC. De
werkzaamheden duren tot en met
vrijdag 1 juli.
Verkeersmaatregelen
Dankzij de werkwijze met ondergrondse boringen blijft de
Craijensteijn steeds bereikbaar
voor doorgaand verkeer tussen de
Parallelweg en Deltalaan. Wel is
het nodig om sommige kruisingen,
straten en parkeerplaatsen tijdelijk
af te sluiten. Dit gebeurt in fasen.
Omwonenden krijgen hierover
bericht. Omleidingen voor ﬁets- en
autoverkeer staan ter plekke aangegeven. De bushalte voor de lijn
richting Papendrecht wordt tijdelijk
verplaatst van station Baanhoek
naar de Parallelweg.
Aanleg warmtenet
Via vier gestuurde boringen legt
de aannemer het grootste deel
van de leidingen aan. Hierbij wordt
een lange leiding onder de grond
door van het ene naar het andere
punt getrokken. Dit werkt sneller
en geeft minder overlast. Voor een
kleiner deel worden er sleuven
gegraven. Daarin komen de
leidingen te liggen, die vervolgens

aan elkaar worden gelast. Kijk voor
meer informatie op hvcgroep.nl/
warmtenet-sliedrecht.
Overige werkzaamheden
Craijensteijn
De gemeente Sliedrecht gaat aan
de zuidzijde van de Craijensteijn
een ﬁetspad in twee richtingen
aanleggen. Afgelopen zomer
is er gestart met de aanleg van
het vrijliggende ﬁetspad aan de
Craijensteijn. Aannemer KWS heeft
toen de voorbelasting aangebracht. Half april 2022 gaat aannemer KWS verder met de aanleg
van het vrijliggende ﬁetspad. Voor
de start van deze werkzaamheden
houdt KWS nog een (digitale) bewonersavond. Eind augustus/begin
september is het werk klaar.
In opdracht van Stedin en Oasen
zijn ook aannemers bezig met het
verleggen van kabels en leidingen.
Ook de bushalte Deltalaan van
R-Net krijgt een nieuwe uitstraling.
De werkzaamheden worden op
elkaar afgestemd en in fases uitgevoerd. Zo wordt de overlast zoveel
mogelijk beperkt.
Meer over de werkzaamheden?
Kijk op onze website
www.sliedrecht.nl/
plannen_en_projecten
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Dat zorgt voor ﬁnanciële rust, maar
deze steunpakketten zijn niet voor
alle ondernemers genoeg om het
hoofd boven water te houden.
"Ik ben onder de indruk van de
zorgen die sommige Sliedrechtse
ondernemers hebben. Want naast
de ﬁnanciële zorgen bij de een is
er ook een dringend personeelstekort bij andere ondernemers. Wij
kunnen met elkaar deze zorgen
wat wegnemen door volop lokaal
te winkelen en bij de horeca wat
te drinken of lekker te ontbijten of
lunchen." aldus Piet Vat.
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Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of www.sliedrecht.nl/fixi

Gewijzigde openingstijden milieustraat
De milieustraat sluit vrijdag 24 december om 15.00 uur en zaterdag 25 december (1e kerstdag) is
de milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag 31 december (oudejaarsdag) is de milieustraat
ook vanaf 15.00 uur gesloten en op zaterdag 1 januari is de milieustraat de gehele dag gesloten.

Volg de werkzaamheden op hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht
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Buiten bezig in Sliedrecht
lering. Betreft de straten Roerdompstraat, Nachtegaallaan, en
Kievitlaan die in fases worden
afgesloten.
➎ Kruising Cort van der Lindenlaan met de Talmastraat
afgesloten van woensdag
15 december t/m vrijdag
17 december. In verband met
herstelwerkzaamheden.

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 en Haringvlietstraat
afgesloten voor al het verkeer
van 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 rio-

Op diverse plaatsen wordt er in
week 50 en 51 het riool gereinigd.
Rembrandtlaan, Simon Stevinstraat,
Savornin 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

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'.

Afsluiting afvalbakken en
ondergrondse containers
Om vernielingen en brandstichting
te voorkomen zullen ook dit jaar
de afvalbakken en ondergrondse
containers worden afgesloten.
Vanaf maandag 20 december
wordt er begonnen met het
afsluiten van de afvalbakken (met
uitzondering van het winkelgebied).
U kunt uw afval en de hondenpoepzakjes dan nog wel kwijt in de
ondergrondse containers. Op
31 december worden de afvalbakken bij de supermarkten en in het

winkelgebied afgesloten. Ook worden de ondergrondse containers
afgesloten op oudejaarsdag. Na de
jaarwisseling, zaterdag 1 januari
worden de ondergrondse containers weer snel gebruiksklaar
gemaakt. De afvalbakken worden
vanaf maandag 3 januari weer
open gemaakt.
U kunt brand voorkomen door
geen afval naast de afgesloten
containers te plaatsen.

December: tips voor een
brandveilige feestmaand

December feestmaand; gezellige
troef. Maar ook een periode van
veel ongelukken met omvallende
kaarsen, kerstbomen die vlam
vatten, brandwonden bij het gourmetten en feestkleding die vlam
vat. Jaarlijks krijgt de brandweer
duizenden meldingen van brand
in een woning en melden bijna
10.000 mensen zich met (ernstige)
brandwonden bij de spoedeisende
hulp. Sta daarom ook even stil bij
de risico's op brand. Hieronder
enkele tips voor een gezellig én
veilig eindejaar.
Versier veilig:
- Goede versiering is moeilijk
ontvlambaar. Het KEMA-keurmerk geeft aan dat versiering
brandveilig is. Bij twijfel kun je
de versiering beter niet aanschaffen.

- Hang versieringen zo op dat
niemand ertegenaan kan lopen.
- Zorg ervoor dat versieringen
niet in aanraking kunnen komen
met verlichting en apparaten
die warm worden.
- Hang versieringen op met
ijzerdraad, dan valt het bij brand
niet snel naar beneden.
- Controleer voor gebruik of de
bedrading onbeschadigd is.
- Gebruik een onbeschadigd
verlengsnoer en leg dat zo neer
dat niemand erover kan struikelen.
- Plak bekabeling die over de
vloer loopt met stevige tape
vast.
- Rol kabelhaspels bij gebruik
altijd helemaal af.
- Koppel geen verlengsnoeren
aan elkaar.
- Plaats verlichting die warm
wordt nooit in de buurt van licht
ontvlambare materialen.
- Schakel de verlichting altijd uit
wanneer je weggaat of gaat
slapen.
Kijk ook eens op:
rookmelders.nl
co-wijzer.nl
nederlandse.brandwondenzorg.nl

Uitreiking mantelzorgwaardering 2021

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'.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Sliedrecht maken bekend dat zij de volgende melding
in het kader van activiteitenbesluit
milieubeheer hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding) Activiteitenbesluit Rivierdijk 244 Sliedrecht
Inrichting: Lemmen Diesel
Engines B.V.
Het gaat over het veranderen van

het bedrijf. De verandering betreft
het plaatsen van een entresolvloer
op de locatie Rivierdijk 244 te
Sliedrecht
Datum ontvangst: 10 november
2021
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-399632.
Indien daaraan behoefte bestaat

kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr.
078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er
de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief
karakter heeft.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Ze zorgen met veel
liefde en aandacht, langdurig en
onbetaald voor een ander. Hier
heeft de gemeente Sliedrecht
veel bewondering en waardering
voor. Als dank voor deze tomeloze inzet schenkt de gemeente
hen jaarlijks een mantelzorgwaardering.
Dit jaar biedt de gemeente

Sliedrecht alle mantelzorgers - in
aanloop naar de kerstdagen - een
attentie aan in de vorm van lokaal
te besteden 'kerstmunten' t.w.v.
100 euro. Op deze manier kan iedere mantelzorger de attentie aan
iets besteden dat het beste bij
de eigen situatie past. Maandagochtend 13 december werden de
eerste attenties persoonlijk door
wethouder Vat overhandigd.
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben
besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Schilperoort, SM

17-07-1991

09-11-2021

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP)
opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen:
Adres
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee
beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan
allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen
zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW
en pensioen.

Het Bonkelaarhuis

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met
dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift naar het
college van burgemeester en wethouders. Dit doet u
binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking.

Heeft u vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp,
zorg & welzijn en werk & inkomen?
U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis.
Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, Telefoon: (0184) 420 539
info@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 16,
3360 AA Sliedrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende
gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie); de reden waarom u
bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende aanvragen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

7 december 2021

Kerkbuurt 51

Wijzigen leidinggevende op de exploitatievergunning

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

7 december 2021

Baanhoek West

Oprichten 29 appartementen

Bouwen/in- en uitrit aanleggen

9 december 2021

Weresteijn 124

Erker aan de voorzijde woning

Bouwen

9 december 2021

Sportlaan, terrein VV Sliedrecht
Middenveer, park nabij Boslaan
Stationsweg t.h.v. nr 198, 200 en 206

Kappen van 5 gemeentelijke bomen

Kappen

10 december 2021

Thorbeckelaan 51

Realiseren van een dakopbouw

Bouwen

10 december 2021

Valkweg 2

Noodkap van 1 boom

Kappen

10 december 2021

Zwaluwstraat 3

Aanbouw aan de voorzijde woning

Bouwen

10 december 2021

Rembrandtlaan 5

Aanbrengen van een gevelreclame

Bouwen

13 december 2021

Leeuweriksingel 20

Plaatsen van een dakkapel

Bouwen

Reden kap: bomen zijn in slechte conditie/ziek

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

10-12-2021

Prinsenweer 38

Gebruiken grond naast woning als tuin/erf

Strijdig gebruik bestemmingsplan

10-12-2021

Rivierdijk 244

Realiseren entresolvloer werkplaats

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.

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

