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Energietoeslag

Aanpassing kruising De Ritte – Hekelingseweg

Huishoudens met een laag inkomen kunnen eenmalig energietoeslag aanvragen bij
de gemeente. Dit is een netto bedrag van € 800,- , bedoeld om bijvoorbeeld de hogere
jaarafrekening van uw energieleverancier te betalen.

Gemeente Nissewaard gaat de kruising De Ritte – Hekelingseweg in Spijkenisse
aanpassen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Door de komst van
woningbouwproject Het Eiland van Spijk is er meer verkeer. Het kruispunt aan De Ritte
en Hekelingseweg is hierdoor niet meer veilig voor fietsers die richting de school
De Oude Maas fietsen.

Voor wie?
U heeft een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Van 21 jaar tot de AOWgerechtigde leeftijd is uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld lager dan:
• € 1.310,05 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
• € 1.871,50 voor gehuwd/samenwonend
Als u, of één van beide partners, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en uw
totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld lager is dan:
• € 1.455,67 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
• € 1.971,05 voor gehuwd/samenwonend
Kijk voor alle voorwaarden op www.nissewaard.nl/energietoeslag. Huishoudens die
bij de gemeente bekend zijn en onder de doelgroep vallen, hebben de energietoeslag
automatisch ontvangen.
Belastingvrij
De energietoeslag is belastingvrij. De energietoeslag heeft géén gevolgen voor het
recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag
en het kindgebonden budget van de ontvanger. Ook niet voor de hoogte van de eigen
(inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. Verder ook niet voor de kwijtschelding van
lokale belastingen, - heffingen, Individuele inkomstentoeslag en de energiebijdrage.
Tot slot is het geen inkomen waar beslag op kan worden gelegd en tijdens een
schuldregeling (minnelijk of wettelijk) valt de toeslag ook niet in de boedel.

Wat gaan we doen?
Daarom gaan we het kruispunt vijftien meter verschuiven, waardoor fietsers via een
vrijliggend fietspad veiliger en makkelijker tot de ingang van de school kunnen komen.
Ook verplaatsen we het kunstwerk enkele meters. De werkzaamheden vinden plaats van
21 juli tot 14 augustus. Er is gekozen om de werkzaamheden in de bouwvak uit te voeren,
omdat de leerlingen van de school dan vakantie hebben en
de verkeersbewegingen beperkt zijn.
Nachtafsluitingen Hekelingsweg
In de nacht van 21 op 22 juli en van 12 op 13 augustus wordt
de Hekelingseweg in beide richtingen afgesloten vanwege
asfaltwerkzaamheden. Dan is de Hekelingseweg van 21.00 tot
06.00 uur dicht na de Hoeklaan en tot aan de Randweg. Voor
doorgaand verkeer zijn er omleidingsroutes.
Voor meer informatie: www.nissewaard.nl/kruisingderitte.

Nissewaard zoekt nieuwe stadsfotograaf
Gemeente Nissewaard zoekt een nieuwe stadsfotograaf. Danny van der Sluijs was de
eerste stadsfotograaf van Nissewaard. Na een jaar gaat hij het stokje overdragen.
Wordt u zijn opvolger?
Stadsfotograaf
De stadsfotograaf is een ambassadeur van Nissewaard en haar inwoners; hij of zij brengt
Nissewaard iedere maand op eigen wijze in beeld. Het is een eretitel waarbij het werk
van de stadsfotograaf zichtbaar wordt via de communicatiekanalen van de gemeente
Nissewaard en Er Op Uit Nissewaard.
Inschrijven
Wilt u onze nieuwe stadsfotograaf worden? Stuur dan vóór 22 augustus drie foto’s via
WeTranfer naar communicatie@nissewaard.nl o.v.v. stadsfotograaf. De drie foto’s moeten
passen binnen het thema ‘Actief in Nissewaard;, waarbij duidelijk herkenbaar is dat de
foto’s in Nissewaard zijn gemaakt.

500 euro extra energietoeslag

Premier Rutte heeft op 5 juli 2022 in de Tweede Kamer gezegd dat huishoudens
met een laag inkomen dit jaar nog eens € 500,- extra energietoeslag krijgen.
Het is nu nog niet duidelijk aan wie en hoe de gemeente dat bedrag moet betalen.
We verwachten in september 2022 meer informatie van het Rijk.

Winnaar
De inzendingen worden anoniem beoordeeld door een vakjury, die maximaal drie
kandidaten selecteert. Zijn of haar foto’s worden gepubliceerd op de Facebookpagina’s
van de gemeente Nissewaard en Er Op Uit Nissewaard. Uit de genomineerden kiest het
publiek één winnaar die zich een jaar lang ‘stadsfotograaf van Nissewaard’ mag noemen.
De winnaar wordt eind september bekend gemaakt. Behalve de eer krijgt hij of zij ook
een geldprijs van € 500,-.
Kijk voor de specificaties en voorwaarden op www.eropuitnissewaard.nl/stadsfotograaf

Open Monumentendag 2022
Het tweede weekeinde van september zaterdag 10 en
zondag 11 september staat Nissewaard weer in het
teken van de Open Monumentendag (OMD).

Scan me

De inschrijving van monumenten voor de OMD2022 is
weer geopend. Wilt u met uw organisatie en/of vanuit
een gemeentelijk- of rijksmonument meedoen dan kunt
u zich tot 20 juli 2022 inschrijven via https://forms.gle/
NzwUY5mCjZJeHt2F9
of de QR code scannen met smartphone.
Voor vragen over Open Monumentendag 2022 kunt u
mailen naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl
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