
SLIEDRECHT ,,Ik houd van de afwis-
seling. Ik vind het heerlijk om op het 
veld te staan bij vv Sliedrecht en 
blauwe plekken op te lopen, maar ik 
houd ook van make-up en leuke 
kleding. Als Miss Nederland kan ik 
laten zien wie ik ben en wat ik wil.” 
Aan het woord is de Sliedrechtse 
Myrthe van der Vlies (24). Ze maakt 
deel uit van een groepje van tien 
jonge vrouwen die in de race zijn om 
de titel Miss Nederland 2021.

    De jonge Sliedrechtse deed vanaf 
haar zestiende modellenwerk en 
kende ‘het wereldje’ al een beetje. 
,,Ik heb mezelf opgegeven door een 
aantal foto’s op te sturen. Uitein-
delijk ben ik nu bij de laatste tien 
beland. Met de deelname aan Miss 
Nederland combineren de maat-
schappelijke kant van de samenle-
ving en de modellenwereld zich. Dat 
vind ik leuk. Dit groepje wordt tot 
de � nale van Miss Nederland eind 
augustus gevolgd door een camera-
ploeg en op SBS wordt dan de serie 
Van Casting tot Kroning uitgezon-
den.”
    Myrthe wil zich met haar deelname 
aan Miss Nederland inzetten voor 
dat mensen elkaar weer gaan vin-
den na deze coronatijd. ,,Mensen 

moeten elkaar weer gaan helpen 
en elkaar weer als echt mens gaan 
zien. Social media is ook een be-
langrijk onderdeel van de Miss Ne-
derland-verkiezing en ik ben altijd 
me altijd bewust van hoe ik daar op 
over kom. Mensen kunnen een be-
paald beeld van me hebben en ik wil 
een echt persoon laten zien. Niet al-
leen de Myrthe die meedoet met de 
Miss-verkiezing, maar ook de My-
rthe met de blauwe plekken van de 
voetbaltraining bij vv Sliedrecht.”
    Tot eind augustus zit Myrthe in het 
traject met de andere negen meiden. 
,,We volgen trainingen op het gebied 
van social media, voeding, sporten 
en hoe je moet lopen op de catwalk. 
Ik leer hier ontzettend veel van als 
persoon, maar ook over hoe ik in 
een groep sta. Ik krijg veel support 
van mijn familie en vrienden, col-
lega’s en teamgenoten. Het lastigste 
tot nu toe? Ik ben best wel een stoer 
iemand met een grote mond en om 
mijn kwetsbare, rustige kant te la-
ten zien, dat vind ik nog wel eens 
moeilijk. Maar ook dat leer ik steeds 
beter.”
    Volg Myrthe op Instagram via @my-
rthevdvlies en @missnederland.   

 

 Laatste fase groot onderhoud N3
SLIEDRECHT Vanaf vrijdag 18 juni 
22.00 uur tot maandag 21 juni 05.00 
uur is de N3 in beide richtingen af-
gesloten tussen de Merwedestraat 
in Dordrecht en de A16, inclusief 
alle toe- en afritten. Aannemer Bos-
kalis start vanaf 21.00 uur met het 
afsluiten van de toe- en afritten. De 
N3 zelf is als laatste aan de beurt om 
22.00 uur. De � ets- en voetpaden 
langs de N3 blijven open. 

    Tijdens dit weekend wordt het vol-
gende deel van de N3 tussen de 
Laan der Verenigde Naties en de 
Merwedestraat omgebouwd naar 
een nieuwe situatie met minder rij-

stroken die tot oktober duurt. Weg-
gebruikers wordt geadviseerd de N3 
gedurende dit weekend te vermij-
den en rekening te houden met ex-
tra reistijd. Vanaf maandag 21 juni 
05.00 uur moeten weggebruikers 
rekening houden met de nieuwe 
tijdelijke situatie. Tegelijk gaat het 
zojuist vernieuwde deel van de N3 
tussen de A16/ Laan van Europa en 
de Laan der Verenigde Naties weer 
volledig open voor het verkeer. 
    De volgende op- en afritten zijn af-
gesloten: Sterrenburg, Overkamp-
weg/Laan der VN, Provincialeweg 
en de Merwedestraat richting de 
A16. Bij de Merwedestraat blijven 

de op- en afrit van en naar Papend-
recht open.
    Het ziekenhuis is tijdens het week-
end niet via de N3 bereikbaar. Lo-
kaal verkeer naar het ziekenhuis 
rijdt over de Laan der Verenigde 
Naties, Kapteynweg of Overkamp-
weg. Verkeer van buiten Dordrecht 
neemt de A16, afslag 21 Dordrecht 
Centrum naar het ziekenhuis. 
    Bij de laatste fase hoort ook het 
groot onderhoud van de N3 ter 
hoogte van Papendrecht. Hiervoor 
zijn vier (lange) weekendafslui-
tingen nodig tussen de aansluiting 
A15 en de Merwedestraat. Deze zijn 
tussen eind juni en juli. Het groot 

onderhoud aan de viaducten en weg 
bij Papendrecht is gepland in de 
weekenden zodat het verkeer door-
deweeks kan blijven doorrijden. In 
de aanloop naar deze weekenden 
zijn er ook telkens een aantal nacht-
afsluitingen gepland voor voorbe-
reidende werkzaamheden. Data 
weekendafsluitingen bij Papend-
recht: Vrijdag 25 juni 22.00 uur tot 
maandag 28 juni 05.00 uur, donder-
dag 1 juli 22.00 uur tot maandag 5 
juli 05.00 uur, donderdag 8 juli 22.00 
uur tot maandag 12 juli 05.00 uur, 
vrijdag 23 juli 22.00 uur tot maandag 
26 juli 05.00 uur.
    Info: www.N3werkzaamheden.nl.   

 RAADSPRAAT

    Nooit oude schoenen 
weggooien voor men 
nieuwe heeft

    Dinsdag 15 juni 2021 is de 
regionale energiestrategie 
behandeld. Daar werd verkon-
digd dat klimaatverandering 1 
van de grootste zorgen is voor de 
Sliedrechter. In de ogen van 
Slydregt.NU vindt de Sliedrech-
ter het belangrijker om betaal-
baar te kunnen wonen, werk te 
hebben en gezond en veilig te 
kunnen recreëren in Sliedrecht.

    Wij vinden het niet noodzakelijk 
dat we van het aardgas afgaan 
natuurlijk is het wel verstandig 
om niet afhankelijk te zijn van 1 
soort energie. Daarom moet men 
ook kijken naar alternatieve 
energiebronnen zoals kernener-
gie, thorium en waterstof. 
Zonne-energie, windenergie en 
aardwarmte leveren te weinig 
energie of ze zorgen juist dat 
Sliedrecht onleefbaar wordt. 
Slydregt.NU vindt dat iedere 
Sliedrechter de vrije keuze moet 
behouden op welke energie men 
zijn huishouden laat draaien. 
Daar hoort zeker het schone 
aardgas bij. 

    Wij zijn voorstander van het 
opwekken zonne-energie vanaf 
bestaande objecten zijn wij een 
voorstander. Dit moet wel op 
vrijwillige basis gebeuren dit 
mag nooit door de overheid 
dwingend worden opgelegd. 
Daarnaast zijn wij wel van 
mening dat zonnepanelen veilig 
moet worden geïnstalleerd zodat 
het brandgevaar tot het mini-
mum wordt beperkt. Wij zijn 
tegen het massaal omvormen 
van groene graslanden tot 
kunststofvlaktes van pikzwarte 
zonnepanelen, waaronder alle 
groen -inclusief de tevens door 
onze ‘groene’ regering gewenste 
biodiversiteit- verdort.

    Met een Natura 2000 gebied 
naast de deur lijkt ons de komst 
van windmolens en zonnewei-
den een brug te ver. Slydregt.NU 
gaat niet meewerken aan 
horizonvervuiling en het 
verkleinen van de leefomgeving 
van trekvogels. Daarnaast blijken 
windmolens laagfrequent geluid 
te veroorzaken dat verder draagt 
dan gewoon geluid. Ze zouden 
bovendien verantwoordelijk 
kunnen zijn voor grondtrillingen, 
een recente ontdekking, die nog 
nader moet worden onderzocht. 
Het lijkt er op dat windmolens 
schadelijk zijn voor mens en dier.

    Sliedrecht gaat via geothermie 
aardwarmte winnen. Aardwarm-
te wordt op een vergelijkbare 
manier gewonnen zoals schalieg-
as. Aan het winnen van schalieg-
as zijn risico’s verbonden. 
Schaliegas moet met ingewikkel-
de technieken en chemische 
stoffen uit steenlagen worden 
geperst met risico’s op aardbe-
vingen en drinkwatervervuiling. 

    Men moet nooit oude schoenen 
weggooien voor men nieuwe 
heeft. Aardgas moet men niet 
vervangen maar men moet de 
mogelijkheden verruimen waar 
men uit kan kiezen. Geef de 
Sliedrechter wat te kiezen dat 
past bij zijn huishouden. Geef de 
Sliedrechter waar voor zijn geld!

Mark Jongeneel
Fractievoorzitter Slydregt.NU   

 Sliedrechtse 
Myrthe gaat voor 
Miss Nederland   

p  Myrthe is met negen andere meiden in de race om Miss Nederland te worden.   
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Altijd als eerste een melding 
van bijzonder Sliedrechts 
nieuws, rechtstreeks op je 

telefoon, tablet of pc?  

Scan dan onderstaande  
QR-code van

Als eerste 
het laatste 

nieuws

en je bent gelijk aangemeld! 

DOOR DOOR ONZE KLANTEN
ONZE KLANTENBEOORDEELD 
BEOORDEELD MET EENMET EEN
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