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Omgevingswandeling Masterplan Park Vogelenzang op 24 september
Om Park Vogelenzang toekomstbestendig te maken wordt er een masterplan en beheervisie opgesteld. Uitgangspunt
bij de ontwikkeling van het gebied is dat de huidige identiteit van het park, een bospark met begrazing, wordt
versterkt. Dit doen we door de aanwezige groen- en waterstructuren te behouden en te versterken. Dit voorjaar was
de eerste participatieronde waarbij we alle ideeën en wensen voor het park hebben opgehaald. Deze zijn gebundeld
en zo veel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp. Het plan is nog niet af, vandaar de aanduiding ‘schetsontwerp’.
In participatieronde twee willen we deze eerste schetsen graag toelichten en van u weten wat u ervan vindt.
Uw feedback op het schetsontwerp proberen wij, waar mogelijk, een plek te geven in het (voorlopig) ontwerp.
Loop 24 september de omgevingswandeling
24 september van 13.00 - 17.00 uur is er een Omgevingswandeling door Park Vogelenzang. U kunt, op eigen tempo,
rondwandelen door Park Vogelenzang en het schetsontwerp bekijken. Op verschillende plekken krijgt u informatie
over het schetsontwerp of worden er dilemma’s over de natuurrecreatie aan u voorgelegd. Ook staan er op twee
locaties medewerkers van de gemeente om met u in gesprek te gaan over het schetsontwerp en uw bevindingen
tijdens de wandeling. De route staat 24 september op www.nissewaard.nl/parkvogelenzang of download gratis de
app ‘Park Vogelenzang’.
Participatie voor iedereen
We willen graag alle inwoners van Nissewaard de mogelijkheid geven om mee te doen aan de Omgevingswandeling.
Heeft u hulp nodig? Neem dan voor 20 september contact op via parkvogelenzang@nissewaard.nl.

Wordt u de klimaatburgemeester
van Nissewaard?

NK Tegelwippen vrijdag 23 september
in de Voorden

Bent u de buurvrouw of buurman die een buurtchallenge organiseert om
iedereen aan te sporen thuis de thermostaat op 19 graden te zetten? Doet u er
als ondernemer alles aan om zo duurzaam mogelijk te werken? Of bent u degene
die de vereniging helpt met het verduurzamen van het clubhuis? Geef u dan vóór
1 oktober op als klimaatburgemeester van de gemeente Nissewaard.

De finale van het NK Tegelwippen komt in zicht. Tussen 21 maart en 31 oktober worden
er in ruim 100 gemeenten in Nederland tegels vervangen door groen. Om het knallend
af te sluiten, zet gemeente Nissewaard nog even een goede eindsprint in: op vrijdag
23 september worden er in Voorden tegels vervangen door beplanting. Samen met
woningcorporaties Woonborn, Maasdelta en de Leeuw van Putten zorgt de gemeente
Nissewaard ervoor dat voor inwoners van deelnemende straten alles klaarstaat:
containers om tegels en zand in af te voeren, tuingereedschap, tuinaarde en beplanting,
maar ook professioneel tuinadvies van een hovenier.

In de Nationale Klimaatweek (31 oktober t/m
6 november) worden er in Nissewaard meerdere
activiteiten georganiseerd in het teken van
duurzaamheid. Een van de acties is het
benoemen van de klimaatburgemeester.
Dat is iemand die ambassadeur is voor
duurzaamheid in onze mooie gemeente.
De klimaatburgemeester staat symbool voor het effect dat grote en kleine
duurzame acties kunnen hebben op het klimaat en u kunt vanuit deze positie
veel mensen inspireren om ook tot actie over te gaan. De benoeming vindt plaats
tijdens de kick-off van de klimaatweek op 31 oktober.
Meld u aan
Duurzame acties, van kleine, persoonlijke veranderingen tot grotere bewegingen
met maatschappelijke impact, het zijn voorbeelden voor anderen in de omgeving.
Daarom kan iedereen klimaatburgemeester zijn. Wilt u anderen inspireren om
bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer energie te besparen?
Geef u dan nú op als Klimaatburgemeester van onze gemeente via:
https://nkw2022.nl/klimaatburgemeester/aanmelden.
Aanmelden kan tot 1 oktober 2022.

Start landelijk onderzoek naar impact
corona op gezondheid volwassenen
en ouderen
Hoe gaat het met de volwassen inwoners van GGD Rotterdam-Rijnmond na
tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD
Rotterdam-Rijnmond brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de
gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart.
Dit doen zij in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.
Meer dan 64.000 willekeurig gekozen mensen van 18 tot 64 jaar en mensen van 65 jaar
en ouder worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij ontvangen
vanaf 5 september 2022 een uitnodiging voor het onderzoek. De vragenlijst bevat
onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek
loopt tot begin december. Met de resultaten bekijkt GGD Rotterdam-Rijnmond per
gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Bewoners van de volgende straten kunnen meedoen: Zeisvoorde, Ristervoorde,
Sikkelvoorde, Wanvoorde, Repelvoorde, Egvoorde, Gaffelvoorde, Heepvoorde, Ploegvoorde,
Schopvoorde.
Aanmelden
Meld u van tevoren wel even aan, zodat we weten
hoeveel deelnemers we kunnen verwachten.
Bewoners van een huurhuis kunnen dat doen bij de
Leeuw van Putten t.a.v. Bianca van Zon. Bewoners
van een koophuis kunnen zich aanmelden bij de
gemeente, t.a.v. Lotte Broersma.

Eenmalige energietoeslag in
Nissewaard nu ook voor uitwonende
jongeren en studenten
In de gemeente Nissewaard is de eenmalige energietoeslag van € 1300 nu ook
beschikbaar voor uitwonende studenten tussen 21 en 27 jaar én uitwonende jongeren
tussen de 18 en 21 jaar. Ze moeten dan wel een eigen energieaansluiting hebben, in
Nissewaard wonen en aan de andere voorwaarden voldoen.
De Rijksoverheid stelt een eenmalige energietoeslag beschikbaar voor mensen met een
inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimuminkomen. De energietoeslag is een
eenmalig bedrag bedoeld om de hoge energierekening te kunnen betalen. Omdat de
energieprijzen blijven stijgen, is de toeslag verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-.
Ook kan de energietoeslag nu langer aangevraagd worden, namelijk tot 1 juli 2023.
Eenmalig aanvragen
Aanvragen en uitbetalen lopen via de gemeente.
De studenten, jongeren en de huishoudens,
waarvan het inkomen gelijk of lager is dan 120%
van het wettelijk sociaal minimum inkomen,
kunnen de energietoeslag aanvragen bij de
gemeente via www.nissewaard.nl/energietoeslag.
Hier staan ook de inkomensbedragen en
voorwaarden.

Huishoudens die al eerder
€ 800 hebben ontvangen,
krijgen vanaf medio september
automatisch een nabetaling
van € 500. Zij hoeven daarvoor
niets te doen.
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