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Sliedrecht vergroent

Gefeliciteerd geslaagden
Moestuin, Garden Inspirations
en Stichting Sliedrecht Groen
gaan zij wijkbewoners een
handje helpen met het ontstenen en vergroenen van hun
tuin.
• Op woensdag 22 juni organiseert aannemer Van Hattum
voor de wijkbewoners van de
Vogelbuurt de straatactie 'Zomerse Groen(plant)dag!'

Het klimaat verandert. Dat heeft
gevolgen, ook voor Sliedrecht.
Door droogte daalt de grondwaterstand, met het risico dat woningen
verzakken en planten verdrogen.
Tegelijkertijd kunnen er meer korte
periodes van hevige regenval
voorkomen.
Samen Sliedrecht vergroenen en
ontstenen
Met het vergroenen van onze
omgeving kunnen we samen de
gevolgen van hittestress en wateroverlast verminderen. Daarom
organiseert de gemeente regelmatig leuke acties voor bewoners of
wijken.

Acties in Sliedrecht
• Op zaterdag 18 juni organiseren
de gemeente en Tablis Wonen
samen een straatactie voor de
wijkbewoners van Burgemeester Winklerplein-noord. Samen
met een team van de Sociale

Wilt u ook aan de slag met het vergroenen van uw tuin? En wilt u iets
doen voor een klimaatbestendige
én fijne leefomgeving? Kijk dan
eens op www.operatiesteenbreek.nl
voor tips en ideeën.
De gemeente Sliedrecht feliciteert alle geslaagden met het behalen van
hun diploma. Veel succes in de toekomst en maak er iets moois van!

Parkeerplaatsen zijn voor parkeren
Dat lijkt zo logisch, toch zien we vaak dat mensen op
een parkeerplaats een auto, karretje of caravan veel
te lang laten staan. De gemeente mag karretjes en
trailers waar de eigenaar niet van bekend is op een
gegeven moment weg laten slepen. Bij voertuigen
waarvan de eigenaar wel bekend is mag dat niet.
Op een paar plekken in Sliedrecht staat zo'n auto
al een hele tijd geparkeerd. Heel hinderlijk voor de

bewoners die gebruik willen maken van deze parkeerplek. De gemeente en politie zoeken contact met
de eigenaar om dringend op te roepen de auto op te
halen.

Uitslag nog niet binnen? Wij wensen iedereen veel succes.

Deze oproep geldt natuurlijk ook voor parkeren bij
een laadpaal. Parkeer daar alleen als de auto geladen
wordt en haal de auto, als de batterij vol is, zo snel
mogelijk weer weg. Samen maken we Sliedrecht!

Trap niet in de babbeltrucs van criminelen. Kom langs bij het informatiepunt
van de politie in de week tegen babbeltrucs en leer de signalen van babbeltrucs herkennen.

Ben jij op je hoede?

Waar: weekmarkt Winklerplein te Sliedrecht
Wanneer: woensdag 22 juni 2022
Hoe laat: van 11.00-13.00 uur

Prikken in de buurt
20 juni t/m 2 juli

Week

25 t/m 26

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

Lindehoeve
Steenenstraat 24,
Hoeksche Waard

Gesloten

Dinsdag

Lindehoeve
Steenenstraat 24,
Hoeksche Waard

Elthetokerk
Blokweerweg 22,
Alblasserdam

Woensdag t/m
donderdag

Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19,
Dordrecht

Princes Margrietschool
Bosboom-Toussaintstraat 62,
Dordrecht

Vrijdag t/m
Zaterdag

De Heul
Nieuwe Hoven 141,
Gorinchem

Elthetokerk
Blokweerweg 22,
Alblasserdam

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00 uur

Vaststelling beleidsregels
studietoeslag Drechtsteden
Het Dagelijks Bestuur heeft op 13 juni 2022 de 'Beleidsregels Studietoeslag Drechtsteden' vastgesteld. De beleidsregels treden op
1 april 2022 met terugwerkende kracht in werking. Met de beleidsregels wordt beoogd de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen
en mede daardoor de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van
belanghebbenden te vergroten. In de beleidsregels is onder andere
de hoogte van de studietoeslag vastgesteld. Wilt u de beleidsregels
inzien, kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Chauffeurs gezocht m/v

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.

Bent u een AutoMaatje?
Rijdt u graag auto en vindt u het fijn om anderen te helpen?
Dan zijn wij naar u op zoek! Als chauffeur van ANWB
AutoMaatje rijdt u minder mobiele dorpsgenoten naar hun
bestemming. Zo kunnen deze inwoners verbonden blijven met
hun sociale netwerk en de maatschappij. Met een gezellig
praatje onderweg maakt u de dag van deze mensen en uzelf
een beetje leuker. U kunt zelf aangeven welke dag(delen) u
beschikbaar bent.
Meer informatie of aanmelden als vrijwilliger?
Bel: 0184 – 420 539
E-mail: automaatje@bonkelaarhuis.nl
www.bonkelaarhuis.nl/automaatje/
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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 26 juni. 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.
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.

In verband met herstel asfalteringswerkzaamheden.
➐ Craijensteijn, in drie fases
afgesloten voor doorgaand
autoverkeer van maandag
4 juli t/m vrijdag 19 augustus.
In verband met herinrichting en
asfalteringswerkzaamheden.
Fase 1 afgesloten van maandag 4 t/m maandag 18 juli:
Vanaf inrit Prinsenweer tot inrit
Dorlandsweer, doorgaand auto
verkeer wordt omgeleid via de
Parallelweg en Stationsweg
❽ Craijensteijn, werkzaamheden
t.b.v. aanleg dubbelzijdig ﬁetspad zuidzijde Craijensteijn van
maandag 18 april t/m vrijdag
1 juli. Weg zelf wordt niet afgesloten.
❾ Baanhoek 38 t/m 106 worden
de dijkriolen vervangen van
maandag 23 mei t/m vrijdag
29 juli.
10 P.A. de Genestetstraat en
Willem Kloosweg t/m vrijdag
29 juli. Werkzaamheden i.v.m.
vervangen gas- en waterleiding
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
• bomen controleren op veiligheid en gezondheid
• vegen met veegwagen
• zwerfvuil verwijderen en bomen
snoeien
• onkruidbestrijding

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Op weg naar aardgasvrij –
stap voor stap leren
Nederland wordt aardgasvrij. Dat
betekent dat we straks op een
andere manier onze woning verwarmen en koken. Ook Sliedrecht
is op weg naar een aardgasvrije
toekomst. Het warmtenet speelt
hierin een belangrijke rol.
Evaluatie aanpak De Horst
Vorig jaar gingen woningeigenaren in De Horst als eerste aan de
slag met de stap naar aardgasvrij.
De gemeente Sliedrecht, warmteleverancier HVC en het Regionaal
Energieloket hielpen hen bij hun
keuze. Een buurtgroep speelde
hierbij een belangrijke rol. Samen
doorliepen we een uitgebreid
traject. De gemeente heeft deze
aanpak nu geëvalueerd. De
resultaten nemen we mee in de
volgende buurten.
Persoonlijke aanpak
In De Horst waren onder andere
bijeenkomsten over verschillende
manieren om je woning aardgasvrij te maken. Door corona
waren deze bijeenkomsten online.
Een persoonlijke aanpak werkt
misschien beter. Dat zagen we
ook toen we met een bakfiets de
buurt in gingen. Dit leverde goede
gesprekken op! Verder hoorden
we van buurtbewoners dat ze erg
veel informatie kregen – tijdens de

bijeenkomsten en in de brievenbus. In Sliedrecht-Oost is de meest
logische optie voor aardgasvrij het
warmtenet. Richt daar dan ook de
aandacht op.
Woningopname
Met een woningopname krijg je
een beeld wat er in huis nodig is
om aan te sluiten op het warmtenet. Ongeveer de helft van de
bewoners in De Horst liet een
eerste woningopname doen. Eén
woningopname moet voldoende
zijn en heldere informatie opleveren om een keuze te maken. Dat
kan nog beter.
Verder in de Vogelenzang
Uiteindelijk had een klein aantal
bewoners in De Horst interesse in
aansluiting op het warmtenet. Op
dit moment is het nog niet duidelijk
of dit ook gaat lukken. We hebben
wel veel geleerd in deze buurt. In
de volgende buurt, de Vogelenzang, hebben we direct gekozen
voor een persoonlijke aanpak. Hier
doen we meteen een aanbod voor
het warmtenet. Ruim tweederde
van de bewoners laat nu een woningopname doen.
De hele evaluatie kunt u lezen op
www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht maakt bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen ten behoeve van:

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Nzapali Mboma Kata, I

03-03-1988

07-03-2022

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.
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.
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.

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

• Het aanwijzen van twee haaks parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen in de Kievitlaan ter hoogte van Lijsterweg 3a –
25d, als parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische
voertuigen middels het plaatsen van bord E4 (parkeerplaats) van het
RVV 1990 met onderbord “uitsluitend opladen elektrische voertuigen".
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.

Herkent u ouderenmishandeling?
Een ouder echtpaar dat opeens de
huur niet meer kan betalen. Een
vrouw die terugdeinst als je haar
arm wilt pakken. Een lege koelkast,
slaapproblemen, onverklaarbare
angst of een verwaarloosd uiterlijk
bij iemand die altijd zo’n opgeruimde uitstraling had.

familie, nieuwe vrienden, buren of
zorgverleners. Het is dus goed om
alert te zijn, maar wat ziet u nu echt
en wat kunt u doen?
Kijk hiervoor en voor meer informatie over ouderenmishandeling op
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl, of
bel 0800-2000.

Het kunnen signalen zijn van ouderenmishandeling. Jaarlijks zijn in
Nederland 200.000 mensen slachtoffer van ouderenmishandeling.
In bijna alle gevallen gaat het om
ouderen die afhankelijk zijn geworden van hulp of zorg. Plegers zijn
vaak mensen dichtbij het slachtoffer:

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel 14 0184
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Van Sakhalin tot Chek Lap Kok, de baggerwereld rond met Joep Athmer
Op zaterdagmiddag 18 juni organiseert het Nationaal Baggermuseum een lezing door Joep Athmer.
Joep Athmer is voorzitter van het
Nationaal Baggermuseum en 41
jaar werkzaam geweest bij Van
Oord, waarvan 22 jaar werkzaam
in het buitenland.
Hij vertelt in het Nationaal Bagger-

museum over zijn baggeravonturen.
Joep Sakhalin (Oost-Siberië),
Beaufortzee (Noord-Canada), Chek
Lap Kok (Hong Kong), Zirku eiland
(Verenigde Arabische Emiraten), zijn
enkele plekken waar Joep langere
tijd verbleef. Hij vertelt over zijn

belevenissen die voor veel mensen
best bijzonder zullen zijn. Aan de
hand van zijn persoonlijke archief
neemt hij de toehoorder mee op
avontuur, zijn ervaringen en vertelt
hij over de ontwikkelingen in de
baggerindustrie in het algemeen.
De lezing begint om 12.30 uur
(inloop vanaf 12.00 uur) in het Nati-

onaal Baggermuseum. De kosten
voor de lezing, inclusief 1 consumptie, bedragen € 6,-.
Aanmelding via een berichtje naar
reserveringen@baggermuseum.nl.
Na de lezing is het museum geopend voor publiek, entree € 6,-,
gratis toegang met Museumkaart.

Telefonische adviesgesprekken van het Regionaal Energieloket
Alle woningen in Nederland gaan
de komende 30 jaar stap voor
stap van het aardgas af. Zo ook in
Sliedrecht. Heeft u een koopwoning en wilt u aan de slag, maar
weet u niet goed hoe? Met een
telefonisch adviesgesprek van het
Regionaal Energieloket kunt u een
plan op maat opstellen.
Bij het verduurzamen van uw
woning komen veel keuzes kijken.
Er zijn veel mogelijkheden voor
energiebesparing en duurzame
opwekking, en elke woning is

anders. Daardoor blijven veel
woningeigenaren met vragen zitten. Is een warmtepomp geschikt
voor mijn huis? Hoe kan ik mijn
huis het beste isoleren? Wat is het
rendement dat ik kan verwachten? Voor woningeigenaren in
Sliedrecht vergoedt de gemeente
telefonische adviesgesprekken
met experts van het Regionaal
Energieloket.
Met een telefonisch adviesgesprek bespreekt u uw vragen,
wensen en mogelijkheden en stelt

u samen met de adviseur een
stappenplan op voor uw woning.
De adviseur geeft inzicht in de
kosten en besparingen van maatregelen en denkt mee aan een
uitvoering die het beste bij uw
huis past. Ook denkt de adviseur
mee welke maatregelen u eventueel slim kunt combineren. Als u al
weet wat u wilt doen en snel aan
de slag wilt gaan krijgt u advies
over subsidies, het kiezen van een
betrouwbare installateur en het
beoordelen van offertes.
Na het gesprek krijgt u een

persoonlijk advies dat u altijd nog
rustig terug kunt lezen. Zo kunt
u snel zelfstandig aan de slag
met het aanvragen van offerte(s)
bij vakspecialisten om aan de
verduurzaming van uw woning te
beginnen.
Wilt u meer weten over telefonische adviesgesprekken, of alvast
een adviesgesprek boeken? Kijk
dan op de website van het Regionaal Energieloket:
www.regionaalenergieloket.nl/
sliedrecht

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

3 juni 2022

Rietzangerstraat

Straatfeest Rietzangerstraat

21 augustus 2022

7 juni 2022

Valkhof

Speelmiddag Valkhof

20 augustus 2022

7 juni 2022

Reigerlaan

Buurtbbq

2 juli 2022

7 juni 2022

Leeghwaterstraat 101

Incidentele standplaats: voor het verstrekken van gratis ijsjes

11 juni 2022

9 juni 2022

Craijensteijn 1

Cliëntenfeest

29 juni 2022

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

9 juni 2022

Touwbaan 1

Bolderbraderie

18 juni 2022

9 juni 2022

Leeghwaterstraat 101

Incidentele standplaats: voor het verstrekken van gratis ijsjes

11 juni 2022

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

3 juni 2022

Rivierdijk 100

Het realiseren van een nokverhoging

Bouwen

4 juni 2022

Rondo 120

Het plaatsen van een opbouw

Bouwen

5 juni 2022

Gershwineiland 9

Het realiseren van een in-uitrit

Uitrit aanleggen of veranderen

8 juni 2022

Baanhoek West

Het realiseren van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw en het realiseren
van een inrit

Bouwen/Uitrit aanleggen of veranderen

9 juni 2022

Rivierdijk 290 en 292

Het samenvoegen van 2 woningen

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

10 juni 2022

Zwijnskade, hoek Broekseweg

Het bouwen van tijdelijke constructies tbv onderhoud aan het 380 kV
hoogspanningsnet

Bouwen

10 juni 2022

Stationsplein

Het uitbreiden van de bestaande fietsenstalling aan de westzijde van het
station

Bouwen

10 juni 2022

Parallelweg & Intermezzo

Het uitbreiden van de bestaande fietsenstalling bij station Baanhoek

Bouwen

10 juni 2022

Cort van der Lindenlaan 28

Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning

Bouwen
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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.

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

