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    Sliedrecht, 7 november 2022 

 

OVERZICHT SUGGESTIES EN OPMERKINGEN ZEG ‘T ONS 

In de ontmoetingen met onze inwoners tijdens de 'Zeg 't ons' bijeenkomsten van eind september en 

begin oktober heeft het college van B&W veel suggesties en opmerkingen opgehaald. Die zijn 

mogelijk niet representatief maar hebben ons wel geholpen om een beter zicht te krijgen op wat er 

leeft onder onze inwoners en om beleidskeuzes voor de komende vier jaar te maken.  

De suggesties en opmerkingen hebben wij in het onderstaande overzicht gerubriceerd. Zij zijn niet 

allemaal 1-op-1 verwerkt in het Collegewerkprogramma. De opmerkingen die niet 1-op-1 verwerkt 

zijn hebben wel onze aandacht in de dagelijkse uitvoering van ons beleid. Als dat mogelijk is gaan we 

daarmee aan de slag. 

Opmerkingen die meerdere keren zijn gemaakt, zijn in onderstaand overzicht één keer weergegeven. 

Ook opmerkingen met namen en/of adressen van inwoners zijn niet in het overzicht opgenomen. Er 

is inmiddels rechtstreeks met de betreffende bewoners contact opgenomen. 

 

SUGGESTIES EN OPMERKINGEN ZEG ’T ONS 

 

Profiel gemeente 

 Stop met #mooiSliedrecht. 

 Complimenten voor de actieve gemeente.  

 Afghaanse statushouder. Tevreden, geen wensen. Al 10 jaar in Sliedrecht.  

 Gewoon tevreden. Jong gezin, geen wensen.  

 Compliment, er wordt hier vooruitgedacht.  

 Tevreden nieuwe inwoner. 

 

Toerisme, recreatie en cultuur 

 Meer voorzieningen voor toeristen.  

 Een hotelaccommodatie in Sliedrecht zou welkom zijn.  

 Musea in de regio zouden meer moeten samenwerken.   

 Koningsdag wat updaten. 

 Graag meer bruisend Sliedrecht. 

 Oosterbrugstraat. Is rommeltje, geen goede gastvrije entree voor Sliedrecht.  

 Bewegwijzering beter. 

 

Openbare ruimte 

 Veel zwerfafval in park (Dreespark).  

 Prachtig park (Dreespark). Leuk dat er bordjes bij bomen staan. 
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 Graag mensen meer opvoeden en aanspreken op gedrag. Hondenpoep in park, zwerfafval 
naast prullenbak en grofvuil gewoon op straat gegooid.  

 Speelplaats Maaslaan: één van de paddenstoelen is ontploft. Glijbaan heeft ribbeltjes, 
glijdt niet lekker.  

 Stoep is wel heel slecht aan de Deltalaan. 

 Kinderen vinden de volière met vogels leuk.  

 Ben erg tevreden over woonomgeving Maaslaan. Ik hoef maar de weg over te steken en ik 
loop in een prachtig park. 

 Straten Vogelbuurt-Zuid. Ouderen vallen regelmatig over ongelijke tegels. 

 Mooi en bijzonder dat er geld is om de vijvers kroosvrij te maken.  

 Valkhof graag extra bankjes voor beter toezicht op kinderen die daar spelen.  

 Graag onderhoud groen beter. 

 In de oude uitbreiding de parkeerplaatsen voorzien van gras-beton-tegels. Tegen 
hittestress en voor afvoer water. 

 Bestrating verbeteren.  

 Plantsoenen; doornen zijn lastig voor honden. 

 Veel groen voor kinderen in Sliedrecht.  

 De planten bij de rotondes zien er perfect uit! 

 Langs Craaijenstein staan lelijke bosjes. Die mogen echt wel wat vrolijker (meer kleur). 

 Beplanting in speeltuin staan prikkelbosjes. Is voor als er een bal in valt niet echt 
kindvriendelijk.  

 Lamp kapot bij ingang Boslaan (Deltalaan) Graag repareren.  

 Zoutsloep beter onderhouden. Onkruid, bestrating en parkeerplaatsen.  

 Trappen verbeteren  

 Meer bankjes  

 Beter snoeien van struiken en bomen. 

 Emmastraat onkruid hoog. Hondenpoep in de perkjes. 

 Bewegwijzering richting station centraal. Veel fietsers die onbekend zijn pakken de 
Stationsweg.  

 De bloemperken staan er zo mooi bij! Complimenten. 

 

Dienstverlening 

 Het uploaden van foto's in Fixi gaat traag en ontmoedigd het gebruik ervan.  

 Communicatie is goed. Erg blij met Fixi-app.  

 Fiximeldingen worden niet goed opgevolgd. 

 Betere vindbaarheid van procedures van bezwaren etc. 

 Vroeger was het eenvoudig om dingen te regelen. Dan was er iets en binnen een week was 
het opgelost. 

 

Verkeer(sveiligheid) 

 Fietsen bij de bushalte aan de Vogelenzang (staan nu in het gras). 

 De weg naar de ijsbaan is opgeknapt. Maar de verkeersdrempels helpen voor geen meter. 
Er wordt nog harder gereden dan ervoor. 

 Parkeerdruk in de wijk. 

 Graag meer handhaving Deltalaan, Thorbeckelaan enz. 

 Bereikbaarheid. Alle doorgangen zijn verdwenen. Boslaan en Tolsteeg. We zitten nu met 
de ellende. 

 Zorg over verkeer. 

 Graag braakliggend terrein blok B tijdelijk inrichten voor bijvoorbeeld parkeren. 
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 Kruising Deltalaan - Zuiderzeestraat. Dan moet je stoppen op fietspad. Gevaarlijk!  

 Voetpaden voor rollators niet geschikt.  

 Op fietspaden voorrang, betere fietspaden onderhouden (Sperwestraat langs Lijsterweg. 

 Bestrating kan beter voor rollators.  

 Kwaliteit fietspaden mag eter. C Huijgenstraat bij serviceflat. Paden lopen te steil af. Slecht 
voor mensen met speciale fietsen.  

 Voorrang voor fietsers op rotondes. Eenduidige regels voorrang fietsers. 

 Bij station Baanhoek 10 lift is regelmatig defect, trap wel fietsgoot maar veel te steil. 

 Station Baanhoek: helling westzijde bestraten. 

 Graag kruising Baanhoek - Parallelweg een voorrangskruising.  

 Fietspad Craijensteijn is top. 

 

Economie 

 We willen de winkels binnen de deuren van de Dirk en AH ook open. De slijter en 
drogisterij op de 2e feestdagen Pasen, Pinksteren etc.  

 Winkelopenstelling A15 als scheidslijn in niet goed. Verdeeldheid niet goed. 

 Let op de toegang naar Burgemeester Winklerplein, bij nieuwe inrichting. 

 Burgemeester Winklerplein, toegang moet beter. 

 

Sport- en spelvoorzieningen 

 Gedateerde sportvoorzieningen. Die moeten nodig opgeknapt worden. Moet 
voorzieningen wel aantrekkelijk houden om sportdeelname te stimuleren.  

 Kind (8). Ik woon op de Kerkbuurt (oostelijke kant) en daar zijn niet zoveel speeltuinen. 
Kunnen er meer komen?  

 Meer speelgelegenheid in Sliedrecht. Geen moderne toestellen maar gewoon wip en 
schommel.  

 Graag een nieuw stadion / complex voor VV Sliedrecht. 

 Zwembadfunctie 

 Meer activiteiten voor jeugd en kinderen. Laat Sliedrecht weer leven. Jaag de jeugd niet 
weg. 

 

Handhaving 

 Graag meer handhaven bouwen en wonen.  

 Op rotondes nemen fietsers voorrang. Graag ouders hierop aanspreken. 

 Meer blauw op straat: handhaving moet zichtbaarder zijn zodat veiligheidsgevoel 
toeneemt. 

 Jeugd blowt bij Parkzicht. 

 Vuurwerk! Veel overlast voor huisdieren. Graag vuurwerkvrije zones. 

 Actieve wegsleepregeling.  

 Overlast in de straat. Verloederd.  

 Overlast jeugd. Intimidatie, drugsafval bij scholen. 

 PC Hoofdlaan / Krommesloep. Snelheid verkeer / racerondje jongeren. 

 Meer controle of aanpassing aan de weg vanwege het harde rijden in de Thorbeckelaan. 

 Extra doorgang (net als voorheen) naar de Landskroon. Wordt nu in een woonerf erg druk 
en onveilig voor spelende kinderen. 

 Overlast zwemmen bij waterbus is sterk afgenomen. Complimenten daarvoor.  

 Bij speelplek Julianaplein veel afval, drugs en viezigheid.  
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Zorg en welzijn 

 Goede zorg voor alle doelgroepen en zorgniveaus in Sliedrecht. 

 Activiteiten voor ouderen. 

 Dagbesteding voor ouderen meer bekendheid aan geven. 

 Wooncoach voor ouderen voor advies over levensloopbestendig wonen. 

 Zorgen dat ouderen met voorzieningen zoals aanleunwoning  meer bij elkaar wonen. 

 Wat doet Sliedrecht met mensen die al tijd jaar bij voedselbank komen? Kunnen we daar 
iets aan doen? Zeker in deze tijd? 

 Inloop Yulius behouden. 

 Maatjesproject voor alleenstaanden / eenzamen / mensen met beperking.  

 Dure opleiding EHBO is een belemmering om mee te (blijven) doen. 

 Zorgen over aantal vrijwilligers dat steeds afneemt. 

 

Wonen 

 Graag een woning voor mijn 21 jarige zoon. 

 Sedumdak als dakisolatie. Waarom niet in subsidieregeling?  

 Warmtenet aanleg is drama maar wel belangrijk. Wanneer komt men in de Rivierenbuurt? 

 Graag ook appartementen bouwen met groter balkon.  

 NIET bouwen in het groen.  

 Meer woningen voor jeugd. 

 Werk van maken met aanleg warmtenet. 

 Meer aan milieu eisen doen. Verhaal zoals nu rondom moestuintjes kan toch niet. 
Waarom heeft college hiermee ingestemd. Bedrijf moet hard gestraft worden. 

 Graag nieuwbouw in Noord voor mijn kleinkinderen. 

 

Diversen 

 Komt de burgemeester een keer langs op locatie van ASVZ? 

 Komt burgemeester en/of wethouder keer op bezoek bij Drechtwerk (vestiging ASVZ). 

 Dierenwelzijn. Een opvang voor vissen.  
 

 


