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Nieuwe kinderraad beëdigd door burgemeester
Jan de Vries

Sliedrecht zet innovatieve
maritieme sector in beeld

Woensdag 25 mei 2022 hebben
de nieuwe kinderraadsleden kennisgemaakt met elkaar, en met
de burgemeester. De jongeren
hadden heel veel slimme vragen
voor de burgemeester, dus dat
belooft wat voor deze periode.
Volgend schooljaar gaat de
kinderraad aan de slag met een
mooi thema: Gelijkheid.
In de kinderraad zitten kinderen
van alle Sliedrechtse basisscholen. De bijeenkomsten worden
georganiseerd door SOJS.
Zoals de raadsleden een belofte
of eed afleggen voordat zij beëdigd worden, zo hebben de jongeren ook een belofte afgelegd.

Prikken in de buurt
6 juni t/m 11 juni

Week

23

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd?
U kunt zonder afspraak terecht voor uw vaccinatie op onderstaande
vaccinatieplekken. Vaccinatie tegen corona is gratis.
Dag

Plaats

Plaats

Maandag

Gesloten - 2de Pinksterdag

Gesloten - 2de Pinksterdag

Dinsdag

Cascade
Hoge kade 50,
Hendrik-Ido-Ambacht

Crabbehoeve
Van Karnebeekstraat 2,
Dordrecht

Woensdag en
donderdag

Pauluskerk
Nassauweg 1,
Dordrecht

Het Carillon
Raadhuisplein 1,
Nieuw-Lekkerland

De Parel
Talmastraat 9
Hardinxveld-Giessendam

Hart van Meerdervoort
Perkstraat 57
Zwijndrecht

Vrijdag t/m
zaterdag

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00 uur

Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of
ID-kaart mee.

Kinderen
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de
vaste vaccinatieplekken.
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.
Vaccineren
Oekraïense vluchtelingen die hier verblijven zijn ook van harte welkom om
zich gratis te laten vaccineren tegen het coronavirus.

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

In 2021 werden een nieuwe
Economische Visie en nieuwe
Omgevingsvisie vastgesteld. Deze
documenten verwijzen allebei
naar de maritieme sector van het
Sliedrechtse verleden, heden en
toekomst. Met vijf video's brengen
we de komende tijd de innovatieve maritieme sector in Sliedrecht
beeld.
De nieuwe wethouder van
Economie, Roelant Bijderwieden:
'Waar Sliedrecht vroeger langs de
Merwede een keten aan traditionele scheepswerven had, bestaat
de maritieme sector inmiddels uit
allerlei moderne bedrijven die zich
bezig houden met bijv. schone binnenvaart en windmolens op zee.
Deze bedrijven zijn allemaal bezig
met innovatie en duurzaamheid.
Zo is Sliedrecht nog steeds een
belangrijke vestigingsplaats voor
maritieme spelers die wereldwijd
actief zijn. Tal van Sliedrechters
en mensen uit de regio verdienen
hier hun brood en werken in deze
maritieme sector aan projecten bij
of op het water.
Vijf thema's, vijf keer in beeld
Sliedrecht is de bakermat van de
baggerindustrie: een "ondernemend
en betrokken baggerdorp". De
gemeente Sliedrecht werkt samen
met het bedrijfsleven aan het verder versterken van de maritieme
sector. Hiervoor is het ook belangrijk dat de sector zichtbaar is bij
andere bedrijven, de Sliedrechtse

samenleving en buiten de regio.
Samen met onze partner DEAL
hebben we daarom vijf thema's in
beeld gebracht die samen laten
zien waar de Sliedrechtse maritieme sector voor staat:
1. Baggeren
2. Installatie en elektrotechniek
3. Scheepsequipment
4. Maritieme producten
5. Binnenvaart
Baggerbedrijf de Boer &
Van den Herik – Baggersector
Samenwerken met andere Sliedrechtse en regionale bedrijven
maakt ons maritieme cluster zo
sterk. Baggerbedrijf de Boer en
Van den Herik zitten al tientallen
jaren met hun bedrijf in Sliedrecht.
Sliedrecht is de bakermat van de
baggerindustrie en de vestigingplaats van mondiale spelers in de
maritieme en industriële sector.
Innovatie, verduurzaming en
digitalisering is voor alle bedrijven
in Sliedrecht en deze sector
het speerpunt voor behoud van
verdienvermogen en werkgelegenheid.
John Nieuwenhuijse: 'Je hebt
elkaar toch samen nodig in de kleine baggerwereld. Op deze manier
kan je samen een grote prestatie
neerzetten'.
Bekijk hier de eerste video
over Baggeren:
https://vimeo.com/696134254

Avond4Daagse Sliedrecht
Deze week wordt de Avond4Daagse in Sliedrecht gelopen. De
gemeente Sliedrecht wenst met
de vlaggenparade alle wandelaars
veel plezier.
Avond4daagse Sliedrecht 2022
Van dinsdag 31 mei t/m vrijdag
3 juni 2022 wandelen klasgenoten,
vrienden, familie en verenigingen
mee met de Avond4daagse
Sliedrecht. De start en finish is ook
dit jaar op het IJsbaanterrein aan
de Lijsterweg 60 in Sliedrecht.
Iedere avond is er een leuke
activiteit op het IJsbaanterrein
met een hoop gezelligheid en
natuurlijk op de vrijdagavond de

sfeervolle intocht met feestelijke
afsluiting. Supporters zijn van harte
welkom om de wandelaars aan te
moedigen.
Meer informatie leest u op
www.avondvierdaagse-sliedrecht.nl

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.
❷ Vogelbuurt-zuid diverse straten
afgesloten van maandag
16 mei t/m vrijdag 29 juli.
In verband met vervanging
riolering. Betreft de straten,
zuidelijk deel Nachtegaallaan,
oostelijk deel Zwaluwstraat en
Gruttostraat die in fases worden
afgesloten.
❸ Oostelijke kruising Sonate met
Rondo en deel busbaan voor
de woningen is de zuidbaan
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.
➍ Landskroonweer in twee fases
afgesloten van maandag 9 mei
t/m vrijdag 17 juni 2022.
In verband met aanleg warmtenet.
➎ Parallelweg-noord(westelijk
deel) vanaf kruising verkeerslichten A15 tot de Marisstraat
afgesloten van woensdag
15 juni vanaf 20.00 uur tot
donderdag 16 juni 05.00 uur
2022. In verband met herstel
asfalterigswerkzaamheden.
➏ Parallelweg-noord(oostelijk
deel) vanaf de Marisstraat tot

rotonde Stationsweg afgesloten van donderdag 16 juni
vanaf 20.00 uur tot vrijdag
17 juni 05.00 uur 2022.
In verband met herstel asfalterigswerkzaamheden.
➐ Craijensteijn, werkzaamheden
t.b.v. aanleg dubbelzijdig fietspad zuidzijde Craijensteijn van
maandag 18 april t/m vrijdag
1 juli 2022. Weg zelf wordt niet
afgesloten.
❽ Baanhoek 38 t/m 106 worden
de dijkriolen vervangen van
maandag 23 mei t/m vrijdag
29 juli.
❾ Thorbeckelaan t.h.v. Hoepel
en IJsbaan, werkzaamheden/
renovatie aan beide bushaltes
Stormrand maandag 30 mei
t/m vrijdag 1 juli.
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 verwijderen en bomen
snoeien
• onkruidbestrijding

Aanmelden als gegadigde voor de lokale publieke
omroep voor Sliedrecht

Een lokale omroep verzorgt het
publieke media-aanbod in een
gemeente. Een aanwijzing (vergunning) wordt voor vijf jaar afgegeven
en loopt voor de huidige lokale
omroep af op 1 januari 2023.
Aanvraag indienen voor
1 juli 2022
Met het aflopen van de huidige
aanwijzing ontstaat er een
mogelijkheid om in aanmerking
te komen als lokale publieke

aangewezen. Zij verzorgen het
publieke media-aanbod. Als een
omroep deze aanwijzing krijgt,
dan verzorgen zij vijf jaar lang het
media-aanbod in Sliedrecht. Het
Commissariaat wijst per gemeente
maar één omroep aan. De Mediawet heeft bepaald dat meer aanwijzingen niet mogelijk zijn. Voordat
het Commissariaat een besluit over
een aanwijzing kan nemen, geeft
de gemeenteraad van Sliedrecht
hier een advies over.
media-instelling voor de gemeente
Sliedrecht. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 juli
2022, een aanvraag in te dienen bij
het Commissariaat voor de Media.
Meer informatie kunt u vinden op
www.cvdm.nl/toestemmingen/
lokale-omroep-beginnen.
Hoe werkt een aanwijzing?
Zo’n lokale omroep wordt door
het Commissariaat voor de Media

8 Juni: Opening nieuwe
fietsenstalling Kerkbuurt

Op woensdagmiddag 8 juni wordt
door wethouder Roelant
Bijderwieden de nieuwe fietsenstalling op de Kerkbuurt feestelijk
geopend. Van 15.00 tot 16.00 uur
is iedereen van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn. Locatie
onthulling bord is op de Kerkbuurt
bij de Grillroom Shalom.

De nieuwe fietsenstalling is gerealiseerd voor de bezoekers van de
Kerkbuurt. Ook de naastgelegen
Henri Dunantschool maakt gebruik
van de fietsenstalling. In totaal is
er voor zo’n 150 fietsen ruimte om
fietsen en scooters gratis te stallen.
De fietsenstalling ligt aan de
Schoolstraat, maar is bereikbaar
via de Kerkbuurt.

9 t/m 15 juni: Kermis in Sliedrecht

Wie kan een aanvraag doen?
Iedereen kan een aanvraag doen,
u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u een aanvraag doen of wilt u meer weten
over de procedure? Ga dan naar
de website www.cvdm.nl.
Voor eventuele vragen kunnen
partijen contact opnemen met de
afdeling Communicatie van de
gemeente Sliedrecht,
communicatie@sliedrecht.nl

Van 9 tot en met 15 juni staat de Kermis weer op het Burgemeester
Winklerplein en een gedeelte van de Simon Stevinstraat in Sliedrecht.

Praten over later!
Heeft u al nagedacht over wat er
in de toekomst op u afkomt? Hoe
u invulling zou willen geven aan
het ouder worden? In de Groene
Huiskamer en Café voor Elkaar
kunt u met de ouderenadviseurs
van Het Bonkelaarhuis hierover in
gesprek gaan.
Praten over kwetsbaarder worden
of kwetsbaar zijn is niet makkelijk.
Het is wel nodig en helpend om

elkaar te kunnen ondersteunen.
De ouderenadviseurs van Het
Bonkelaarhuis zijn er dan voor u.
Zij luisteren en gaan het gesprek
met u aan. Zo kunnen we samen
onderzoeken wat uw wensen zijn
en wat u hiervoor nodig heeft.
Wanneer kunt u waar terecht?
• Dinsdag 7 juni tussen 09.00
en 12.00 uur in de ‘Groene
Huiskamer’, Sociale Moestuin,
Lijsterweg 70.

• Donderdag 9 juni tussen 19.00
en 20.30 uur in ‘Café voor
elkaar’, Bibliotheek AanZet,
Scheldelaan 1.
U kunt ook altijd contact opnemen
via Het Bonkelaarhuis, maandag
t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00
uur op 0184-420 539 of bij ons
binnenlopen aan het
Bonkelaarplein 7.

Informatie voor inwoners donderdag 2 juni 2022

4 juni: Repair Café Sliedrecht
Zaterdag 4 juni staan de vrijwilligers
van het Repair Café Sliedrecht weer
voor u klaar! U kunt tussen 10.00 –
13.00 uur in de Bibliotheek AanZet
terecht om uw kapotte spullen na te
laten kijken en, als het kan, te laten
repareren. Naast apparaten die het
niet meer doen, kunt u ook met
textielklussen terecht bij onze
kundige reparateurs.

Heeft u niets om te laten repareren?
Het Repair Café is een gezellige
en ruim opgezette plek om andere
dorpsgenoten te ontmoeten. Voel
u welkom om langs te komen voor
een gratis kop koﬃe of thee. Dan
kunt u aansluitend ook nog even
rondneuzen in de bibliotheek voor
een goed boek.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

23 mei 2022

Baanhoek 186

Jubileumfeest

2 juli 2022

Verleende vergunningen/ontheﬃngen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

24 mei 2022

Burg. Winklerplein/Simon Stevinstraat

Kermis

9 t/m 15 juni 2022

24 mei 2022

Simon Stevinstraat (grasveld)

Vrijmibo en Henk Bronkhorst memorial

17 en 18 juni 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

23 mei 2022

Prof. Keesomlaan 2

Het realiseren van een nokverhoging

Bouwen

25 mei 2022

Prof. van der Waalslaan 2

Het aanpassen en uitbreiden van het bestaande schoolgebouw ten behoeve van onderwijs en kinderopvang

Bouwen

25 mei 2022

Kerkbuurt 107

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

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

27 mei 2022

Zwijnskade, hoek Broekseweg

Het aanleggen van een tijdelijke werkweg met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van onderhoud aan het 380kV hoogspanningsnet

Het uitvoeren van werk/werkzaamheden

27 mei 2022

Trapezium 400

Het uitbreiden van het huidige bedrijfspand

Bouwen/Strijdig gebruik bestemmingsplan

27 mei 2022

- Locksweer naast huisnr. 44
- Tiendweg groenstrook volkstuinen
- Prickwaert achter huisnr. 11

Het kappen van drie bomen
Reden: Onveilig (stabiliteit), slechte conditie
Er is een compensatieplicht opgelegd

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

