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Hoe scheidt Nissewaard haar afval?

Maak een vaartocht met een van de fluisterboten

Onlangs is de afvalbarometer gelanceerd door de gemeente en Reinis. Dit is een middel
om de hoeveelheid afval en de soorten afval in Nissewaard inzichtelijker te maken. De
afvalbarometer laat dus zien: hoe scheidt Nissewaard haar afval?

Fluisterboot de IJsvogel
Het vaarseizoen van fluisterboot de
IJsvogel is gestart! Afhankelijk van de
weersomstandigheden vaart de boot
vijf dagen per week. De IJsvogel, een
elektrisch aangedreven boot, vaart
vanaf historisch gemaal De Leeuw
van Putten in Spijkenisse naar het
meer van Oostenrijk. De vaart gaat
langs diverse soorten architectuur
naar de schitterende polders. Om het
natuurschoon en vooral de vogels
goed te kunnen bekijken zijn er verrekijkers aan boord. Halverwege is er een stop bij
Wijndomein De Vier Ambachten. Een tocht met de IJsvogel is een heerlijk uitstapje voor
natuurliefhebbers en voor iedereen die in alle rust wil genieten van de onbekende kant
van Spijkenisse en Nissewaard. Naast reguliere tochten zijn er ook speciale thematochten.
Zaterdag 30 april is de Vroege vogelvaart en op zaterdag 2 juli een Roofvogeltocht.
Kijk voor meer thematochten op www.rondvaart.info. De vaartocht is te reserveren op de
site. De IJsvogel is een open boot, dus houdt daar rekening mee op koelere dagen.

Gemeente Nissewaard heeft samen met Reinis een ambitie. Het aantal kilo’s restafval per
inwoner moet verder worden teruggedrongen. Voor 2026 is 100 kilo restafval per persoon
per jaar het streven. Om dit doel te halen, is het goed scheiden van afval nodig en de
afvalbarometer laat zien of we op de goede weg zijn.
De afvalbarometer geeft het scheidingspercentage en de scheidingscijfers in
kilogrammen van de huishoudelijke afvalstromen per inwoner per maand weer. Hieronder
vallen Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), Oud Papier en Karton (OPK), Plastic, Metaal en
Drankverpakkingen (PMD), glas en restafval.
Goed voor milieu en portemonnee
Hoe beter we ons afval scheiden, hoe
meer materialen of grondstoffen we
kunnen hergebruiken. Zo voorkomen
we dat bijvoorbeeld GFT, OPK, PMD of
glas bij het restafval terechtkomen.
Dat is goed voor het milieu en
het helpt de gemeente bij het
beheersbaar houden van de jaarlijkse
afvalstoffenheffing. Op restafval zit
namelijk verbrandingsbelasting.
Meer weten of de afvalbarometer bekijken? Dat kan via reinis.nl/afvalbarometer.

Onze service aan u
Bewoners van Nissewaard komen elke dag in contact met de gemeente. Wij vinden het
belangrijk dat u goed geholpen wordt. Daarom hebben we servicenormen gemaakt.
We doen ons uiterste best om deze normen te halen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een
servicenorm voor als u ons belt.

Fluisterboot Bernisse
Fluisterboot Bernisse vaart over het gelijknamige water langs gezellige dorpen en mooie
natuur waar u zelfs bevers tegen kunt komen. Op speciale dagen wordt ook doorgevaren
naar Brielle. Via het voedingskanaal naar de Brielse Maas om in het historische centrum
van Brielle aan te leggen. Onderweg is er een stop voor een lunch en in Brielle is er de
mogelijkheid om met een stadsgids een leuke en interessante wandeling te maken.
Ook voor de Bernisse worden speciale thematochten georganiseerd: vogels, bevers,
vleermuizen, muziek en veel meer thema’s komen aan de orde. De Bernisse is een
overdekte boot en heeft verwarming. U zit dus altijd droog en warm. De boot vaart
daarom het gehele jaar door, want ook in de herfst en winter is Voorne-Putten
ontzettend mooi.
Beide boten zijn af te huren voor feesten, schoolreisjes,
bedrijfsbijeenkomsten, noem maar op.
Voor meer informatie over vaartijden, reserveringen,
thematochten, afhuren van de boot, kijk op
www.rondvaart.info.

Bellen
Belt u ons? Dan proberen we uw vraag direct te beantwoorden. Kunnen wij u niet direct
antwoord geven? Dan bellen wij u binnen twee werkdagen terug.
Wilt u alle servicenormen nog eens lezen? Kijkt u dan op www.nissewaard.nl/service.

Reizen naar je werk:
tips voor werkgevers en werknemers

Berichten over uw buurt:
nieuwsbrief officiële bekendmakingen
Wilt u op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen en mededelingen van
de gemeente? Maak dan gebruik van de berichtenservice ‘Over uw buurt’. U
ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals
vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Dat kan rechtstreeks via e-mail.
Ga voor meer informatie naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Ga naar www.nissewaard.nl/bekendmakingen om direct bij de gemeente
Nissewaard uit te komen.

Voor werknemers én werkgevers op
Voorne-Putten en in de Rotterdamse
haven is er een nieuwe app en
website www.reizennaarjewerk.nl. De
ontwikkeling hiervan is een gezamenlijk
initiatief van Deltalinqs, gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne,
Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat
en Zuid-Holland Bereikbaar. Zij willen
met ‘Reizen naar je werk’ nieuws en
informatie over betere en flexibele
reiskeuzes delen en duurzame vormen van
vervoer stimuleren. Dit is van belang voor
de regionale bereikbaarheid én om als
werkgevers aantrekkelijk te blijven.
Reizigers krijgen via de website en de
app tips over hoe je gezond, makkelijk,
snel en voordelig naar je werk kunt
reizen. Op www.reizennaarjewerk.nl
zijn bijvoorbeeld kortingsacties voor de
aanschaf van een elektrisch ondersteunde
fiets of e-scooter te vinden. Ook staat
er veel praktische informatie over

wegwerkzaamheden en inspiratie over
anders reizen. Handig is een interactieve
kaart van het gebied met onder meer
P+R terreinen, een routeplanner, treinen metrostations, de verkeersdrukte en
wegwerkzaamheden.
Toolkit voor werkgevers
Voor werkgevers is er praktische
informatie over duurzaam, gezond en snel
woon-werkverkeer voor hun werknemers.
Inclusief een ‘Toolkit mobiliteit’ met
fiscale tips en informatie over onder
meer thuiswerken, fietsen naar het
werk, het openbaar vervoer en collectief
bedrijfsvervoer. Ook kunnen werkgevers
een gratis uitprobeerpool met e-bikes en
speed pedelecs aanvragen en advies-opmaat krijgen van een van de deskundige
mobiliteitsmakelaars.
Kijk voor meer informatie op
www.reizennaarjewerk.nl of download de
gratis app via Google Play of de App Store.

Andere werkwijze voor bestemmingsplannen
Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe wet, de Omgevingswet. Inwoners krijgen
hiermee meer zeggenschap over nieuwe ruimtelijke initiatieven. De gemeente
bereidt zich alvast voor op deze nieuwe wet. Daarom geldt er binnenkort een andere
werkwijze voor bestemmingsplannen.
Kijk op www.nissewaard.nl/bestemmingsplan voor meer informatie.

postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse | bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
telefoon 14 0181 | e-mail gemeente@nissewaard.nl | www.nissewaard.nl
www.twitter.com/gemnissewaard | www.facebook.com/gemeentenissewaard

