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Offi  ciele opening uitbreiding begraafplaats
Sliedrecht

De begraafplaats bestaat al sinds 1885 en bijna iedere 

Sliedrechter heeft wel een bijzondere relatie met deze 

plek. Om ook in de toekomst voldoende ruimte te 

houden voor nieuwe graven, is de begraafplaats de 

afgelopen tijd vergroot. Niet alleen met de uitbreiding 

van de begraafcapaciteit, maar Sliedrecht heeft er een 

bijzonder gebouw bij gekregen. 

Uitnodiging 

Het gemeentebestuur van Sliedrecht nodigt u graag 

uit voor de offi  ciële opening van het nieuwe beheer-

dersonderkomen op de begraafplaats. Deze vindt 

plaats op zaterdag 15 april 2023 van 10.00 uur tot 

13.00 uur op de Thorbeckelaan 2 in Sliedrecht. 

Om circa 10.30 uur zal wethouder Ton Spek de offi  -

ciele openingshandeling verrichten. Na de offi  ciële 

opening is er de gelegenheid een bezoek te brengen 

aan de uitbreiding van de begraafplaats en het nieu-

we beheerdersonderkomen.

We hopen u te verwelkomen.

10.00 -  12.00 uur
De Voorhof

Torenstraat 16
Numansdorp

14.00 -  16.00 uur
De Ducdalf (Servanda)

Scheldestraat 1
Hardinxveld-
Giessendam

12.00 -  14.30 uur
Centraal Punt 

Grote Haarsekade 120
Gorinchem

14.00 -  16.00 uur
Werkvisie Maasplein

Maasstraat 30
Alblasserdam

10.00 -  12.00 uur
De Tienvoet

Tienvoet 2
Heinenoord

10.00 -  12.00 uur
Het Theehuis 

(Het Spectrum)
Atmosfeerstraat 1j

Dordrecht

14.00 -  16.00 uur
Kubiek 

Zwaluwstraat 1
Zwijndrecht

Gesloten op 15 maart

12.00 -  14.30 uur
De Boogerd

Hortensiastraat 5
Oud-Bei jerland

10.00 -  12.00 uur
De Bijenkorf 

Goudsbloemstraat 29
 's-Gravendeel

Gesloten op 2 maart  

14.00 -  16.00 uur
't Anker

Zwijndrecht
 

14.00 -  16.00 uur
Gymzaal De Turner

Molenhoek 12a
Molenaarsgraaf

10.00 -  12.00 uur
Bibliotheek AanZet

Scheldelaan 1
Sl iedrecht

10.00 -  12.00 uur
De Prinsemarij

Nassauweg 4
Dordrecht

14.00 -  16.00 uur
Dorpshart 

Van der Straatenplein 2
 Mijnsheerenland

 M A A N D A G    D I N S D A G   W O E N S D A G

Prikken in de buurt  
27 feb t/m 1 apr

D O N D E R D A G   V R I J D A G    Z A T E R D A G  

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

 

 Vaccinatie 
 Vaccineren is gratis, (Oekraïense)

vluchtelingen zijn ook welkom.
 

 Informatie  
Vragen over corona? Kom
langs en stel uw vragen. 

Milieupark heeft nieuwe
openingstijden

Met ingang van 3 april 2023 

wijzigen de openingstijden van het 

Milieupark aan de Lelystraat 111 in 

Sliedrecht.

De nieuwe openingstijden zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 

07.45 uur tot 15.30 uur en zaterdag 

van 09.00 uur tot 13:00 uur.

Vrijwilligers in beeld 

Cor & Gerrie van de 
Sociale Moestuin 

Bij de Sociale Moestuin in 

Sliedrecht zetten zo'n 53 vaste 

vrijwilligers zich dagelijks in. Ook 

vrijwilligers Cor en Gerrie, een stel 

uit Sliedrecht, zijn vaak te vinden 

op de moestuin. Cor is al een paar 

jaar met pensioen en is 3 jaar 

geleden begonnen als vrijwilliger. 

Sindsdien helpt hij graag 2 ochten-

den actief in de moestuin. Zijn 

vrouw Gerrie is nog niet met pensi-

oen, maar is - naast haar betaalde 

baan - 1 ochtend in de week bij de 

Sociale Moestuin actief. 

Gerrie vertelt; "Ik zag destijds op 

Facebook een oproep voorbijko-

men. Ik ben gaan kijken en gaf aan 

dat mijn man op zoek was naar 

vrijwilligerswerk in de buitenlucht. 

Toen is Cor hier begonnen en ben 

ik er later bijgekomen." Binnen 

hangt een bord met afb eeldingen 

en prijzen, dat Gerrie heeft ont-

wikkeld. Gerrie is begonnen als 

bestuurssecretaresse, maar werkt 

tegenwoordig ook mee op de 

moestuin.

Stichting Sociale Moestuin

De Stichting Sociale Moestuin 

Sliedrecht is een plek waar 

mensen samen werken op 

de moestuin en waar mensen 

onder het genot van een kop 

koffi  e elkaar kunnen ontmoeten. 

Er wordt samengewerkt met 

verschillende organisaties 

zoals: ASVZ, Tablis Wonen, het 

WMO-loket van de gemeente 

(in verband met participatie of 

dagbesteding) en scholen uit 

Sliedrecht. De moestuin is volledig 

afh ankelijk van fondswerving en 

sponsorgelden. Het draait voor 

de stichting niet om de productie, 

maar het werk wordt meer gezien 

als middel om met elkaar op een 

prettige manier bezig te zijn. 

De mensen worden aan elkaar 

gekoppeld met het doel: samen 

bezig te zijn op de moestuin. 

Vrijwilligers zoals Cor & Gerrie 

nemen een belangrijke plaats in bij 

de Sociale Moestuin, maar waarom 

is vrijwilligerswerk zo belangrijk? 

En wat maakt vrijwilligerswerk zo 

leuk? In het gemeentemagazine 

van dit jaar vertellen Cor & Gerrie 

van de Sociale Moestuin samen 

met 9 Sliedrechtse vrijwilligers zijn 

of haar verhaal. Deze verhalen 

kunt u ook teruglezen op onze 

website: www.sliedrecht.nl/

gemeentemagazine. Direct online 

lezen? Scan met uw telefoon of 

tablet de qr-code.

Ook op zoek naar 

vrijwilligerswerk?

De sociale moestuin in Sliedrecht 

is altijd op zoek naar vrijwilligers. 

Wil jij graag helpen in de tuin, hou 

je van klussen of wil je graag als 

gastheer of gastvrouw mee helpen 

om onze bezoekers te helpen 

in de winkel of op het binnen of 

buiten terras? Dan kun je voor 

meer informatie contact opnemen 

via het e-mailadres: 

info@socialemoestuin.nl 

Op zoek naar ander 

vrijwilligerswerk? Kijk op de 

nieuwe website

www.sliedrechtdoet.nl. 

"Als ik iemand kan leren hoe ze groenten moeten poten, zaaien en 

oogsten, dan heb ik mijn doel bereikt" - Cor

Bomenverordening
Op 7 maart 2023 heeft de gemeenteraad de Bomenverordening 

Gemeente Sliedrecht 2023 vastgesteld:

Op www.offi  ciëlebekendmakingen.nl wordt de volledige tekst van deze 

verordening bekendgemaakt.
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Buiten bezig in Sliedrecht

Wegomleidingen

➊ Wekelijkse afsluiting Burg. 

Winklerplein  

Voor de weekmarkt is er iedere 

week een afsluiting van de wes-

telijke verbindingsweg.

Werkzaamheden aanleg 

warmtenet

❷ Kruising Deltalaan met Zui-

derzeestraat afgesloten t/m 

donderdag 4 mei 2023

 Zuiderzeestraat is bereikbaar 

via Bonkelaarplein. 

➌ Professorenbuurt diverse stra-

ten afgesloten van woensdag 

 1 maart t/m vrijdag 7 april.

 Het betreft de straten, Prof. van 

‘t Hoffstraat, Prof. Lorentzlaan 

t.h.v. nr. 24 t/m 70 en noordelijk 

deel Kamerlingh Onneslaan.

❹ Verkeershinder Deltalaan en 

afsluiting met kruising Rijn-

straat van maandag 20 maart 

t/m donderdag 4 mei 2023

 Verkeer Deltalaan wordt via de 

zuidbaan dubbelzijdig omgeleid. 

 Fietsers worden via een fiets-

strook om het werkgebied heen 

geleid.

Werkzaamheden Delta netwerk

Delta netwerk is gestart met de 

aanleg van glasvezel door geheel 

Sliedrecht. Via de folder “We gaan 

graven!” die u in de brievenbus 

krijgt(ongeveer een week voor 

de werkzaamheden aanvangen), 

wordt u verder geïnformeerd wan-

neer de werkzaamheden bij u in 

de straat zullen plaatsvinden.

De verwachting is dat Delta 

netwerk medio juli gereed is met 

deze werkzaamheden.

Voor informatie/vragen kunt u 

rechtstreeks bellen met 

Circet 088-1818191 of mailen 

deltafibernetwerk@circet.nl  

Alzheimer Café Sliedrecht

Het Alzheimer Café is op elke 

eerste maandagavond van de 

maand een ontmoetingsplek 

voor mensen met dementie, hun 

partners, familieleden, vrienden 

en andere belangstellenden. Op 

maandagavond 3 april staat er een 

theatervoorstelling "De dementie 

van Jet en Harrie" op de agenda. 

Theatervoorstelling "De dementie 

van Jet en Harrie"

Als dementie je leven 

binnenwandelt, lijken er twee 

werelden te ontstaan: die van Jet 

(degene die aan dementie lijdt) 

en die van Harrie (alle mensen 

die met Jet te maken hebben). 

Hoe verder het ziekteproces 

vordert, hoe meer die twee 

werelden van elkaar verwijderd 

raken. Langzaamaan verlies je het 

contact, raak je elkaar kwijt. En 

recht evenredig met het verdriet 

dat daarmee gepaard gaat, groeit 

vaak ook het onbegrip. Waarom 

loopt Jet steeds achter me aan? 

Waarom is ze nergens meer voor 

te porren? Maar ook: wie is die 

persoon die zich Harrie noemt en 

me in een vreemde omgeving bij 

vreemde mensen aan een tafel 

zet? Waarom mag ik niet naar huis?

De voorstelling van Ervarea laat 

je lachen en huilen en geeft een 

inkijk in het proces van degene 

met dementie en haar naasten. 

De bijeenkomsten bieden niet 

alleen (praktische) informatie over 

dementie, maar ook gezelligheid 

en sociaal contact. Er is voldoende 

gelegenheid om met lotgenoten 

en beroepskrachten in contact 

te komen en ervaringen uit 

te wisselen. Tevens zijn er 

informatiemateriaal en boeken 

gratis te lenen.

Iedereen is vanaf 19.15 uur welkom 

in Grand café de Biesbosch op 

de Kerkbuurt 200 in Sliedrecht. 

Wellicht beter bekend onder de 

naam Waerthove. Om 19.30 uur 

start de bijeenkomst tot 21.30 uur. 

Aanmelden is niet nodig. 

Meer informatie

Bijvoorbeeld omdat u niet op 

eigen gelegenheid kunt komen 

of uw naaste niet alleen kan 

laten? Neem dan contact op 

met het Mantelzorgpunt op 

telefoonnummer 0184 – 420539 

of per mail mantelzorg@

bonkelaarhuis.nl. 

Of kijk voor meer informatie op 

www.bonkelaarhuis.nl/activiteiten.

Beleidsregel "Verlagen van de 
parkeernormen Kerkbuurt voor 
nieuwe appartementen"

Op 21 februari 2023 heeft het 

college van burgemeester en 

wethouders de Beleidsregel 

"Verlagen van de parkeernormen 

Kerkbuurt voor nieuwe 

appartementen" vastgesteld:

Op www.officiëlebekendmakingen.nl 

wordt de volledige tekst van deze 

beleidsregel bekendgemaakt.

Vaststelling addendum Beleidsregels minimabeleid 
Drechtsteden 2023

Het Dagelijks Bestuur van de GR 

Sociaal heeft op 6 maart 2023 een 

addendum op de Beleidsregels 

minimabeleid Drechtsteden 

vastgesteld. Het addendum 

bepaalt dat vanaf 6 maart 2023 

tot en met 31 december 2023, 

geen reserveringscapaciteit 

wordt toegepast bij aanvragen 

bijzondere bijstand voor inwoners 

die langer dan 12 maanden een 

laag inkomen hebben. Eveneens 

bepaalt het addendum dat 

aanvragen bijzondere bijstand 

voor een koelkast, kookplaat en/

of wasmachine tijdelijk om-niet 

worden verstrekt aan inwoners die 

langer dan 12 maanden een laag 

inkomen hebben. 

Wilt u het addendum inzien, 

kijk dan op de website van de 

Sociale Dienst Drechtsteden 

www.socialedienstdrechtsteden.nl.

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: 

Çay, Y 16-07-1988 06-02-2023

Chai, V 16-09-2021 06-02-2023

Hutorka, K 01-08-1997 06-02-2023

Hutorka-Chai, T 24-12-1991 06-02-2023

Klapatiuk, D 31-05-2017 06-02-2023

Klapatiuk, N 20-12-1972 06-02-2023

Klapatiuk, O 02-05-1992 06-02-2023

Klapatiuk, V 31-05-2017 06-02-2023

Kryzhanivskyi, L 19-11-2020 06-02-2023

Mohamed Kamal 
Mohammed

27-04-2001 21-02-2023

Ovsiienko, R 13-03-2014 06-02-2023

Ovsiienko, H 30-06-1988 06-02-2023

Priadka, S 10-03-1989 06-02-2023

Priadka, N 22-07-2017 06-02-2023

Priadka, V 02-08-2009 06-02-2023

Topchii, O 23-11-2016 06-02-2023

Topchii, V 18-09-2013 06-02-2023

Topchii, Y 06-07-1985 06-02-2023

Vagin, V 10-03-1991 06-02-2023

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opge-

nomen adres is niet meer juist. Een nieuwe verblijf-

plaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende adres-

gegevens 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 col-

lege van burgemeester en wethouders. Dit doet u bin-

nen 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 over-

dag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.
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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: 07.45 - 15.30 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

Storingsnummer openbare ruimte 

(0184) 495 910

Alleen buiten kantooruren

Milieuklachtennummer

(0888) 333 555

Voor o.a. klachten over

geluidsoverlast en milieumeldingen 

(24 uur per dag bereikbaar)

Brandweer Sliedrecht

Middeldiepstraat 44

3361 VT Sliedrecht

(088) 63 65 640

Bekendmakingen

Rechtsgeldige bekendmakingen van alge-

mene verbindende voorschriften worden 

vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt via 

officielebekendmakingen.nl 

Zienswijzen

Tegen plannen in proceduren kan een be-

langhebbende binnen zes weken na publi-

catie 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 con-

tact op te nemen met de desbetreffende 

afdeling.

Bezwaarschriften

Tegen verleende of geweigerde ver-

gunningen 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

Datum verleend Adres Omschrijving Datum activiteit

21 maart 2023 Diverse locaties Ventvergunning: eieren verkoop 24 maart 2023 t/m 24 maart 2024

Algemene Plaatselijke Verordening 

Verleende vergunningen/ontheffingen

Datum ontvangst Adres Omschrijving Activiteit

20 maart 2023 Baanhoek 213 Het realiseren van een aanbouw Bouwen

21 maart 2023 Vermeerstraat 5 Het plaatsen van een opbouw Bouwen

21 maart 2023 P.A. de Genestetstraat 13 Het realiseren van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning Bouwen

21 maart 2023 Rivierdijk 32-34 Interne constructieve wijziging t.b.v. samenvoegen woningen tot één 

woning.

Bouwen

22 maart 2023 Weresteijn 21 Het plaatsen van een open carport Bouwen

23 maart 2023 Merelstraat 2 (achterzijde woning) Het kappen van een boom

Reden: slechte conditie

Kappen

Omgevingsvergunning 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

Datum verleend Adres Omschrijving Activiteit

24 maart 2023 Prof. Zeemanweg 66 het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel Bouwen

24 maart 2023 Kievitlaan 30 het realiseren van een dubbelzijdige nokverhoging Bouwen

24 maart 2023 Rembrandtlaan 24 het geheel vervangen van de voorgevel Bouwen

24 maart 2023 Prof. van 't Hoffstraat 19 Kappen van een boom met oplegging herplantplicht Kappen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

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 voorzienin-

gen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.


