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Paspoort of ID-bewijs voor uw kind?
Vergeet de toestemmingsverklaring niet!
Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) nodig als ze naar het
buitenland reizen. Zij moeten zich kunnen identificeren als ze naar het buitenland reizen.
Maar ook als zij zorg nodig hebben.
Toestemming geldt voor kinderen tot 18 jaar voor een paspoort en tot 12 jaar voor een
ID-bewijs, en alleen als u allebei het ouderlijk gezag hebt. Heeft de andere ouder geen
gezag, dan hoeft hij of zij geen toestemming te geven. Heeft iemand anders het gezag
over uw kind, dan moet die persoon toestemming geven (gezaghouder). Meestal komt
eén ouder mee met een geldig identiteitsbewijs.
De ouder die niet meekomt, vult een schriftelijke toestemmingsverklaring in. Let op: U
moet deze toestemmingsverklaring samen met een kopie identiteitsbewijs meenemen
naar de afspraak. De toestemmingsverklaring is te vinden op
www.nissewaard.nl/paspoort.
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Zomertip: Natuurspeeltuin Park Waterland
Kom in de zomervakantie naar de recent
geopende en superleuke Natuurspeeltuin
Park Waterland. Kinderen kunnen
hier naar hartenlust spelen in een
geheel nieuwe natuurspeeltuin aan de
Libelleveen in Spijkenisse. Op vrijdag
8 juli vond de feestelijke opening van
de nieuwe speelgelegenheid plaats. De
kinderen uit de wijk hebben zelf kunnen
meedenken over wat zij graag zouden
terugzien in de nieuwe speeltuin. Op
basis van hun ideeën is er een ontwerp
gemaakt voor een speeltuin die is

opgebouwd uit natuurlijke, duurzame
materialen. De speelgelegenheid heeft een
bijzondere vorm, een centrum met twee
daaruit waaierende armen. Deze vorm is
gebaseerd op ons eigen sterrenstelsel.
De inspiratie hiervoor kwam van de
nabijgelegen Sterrenwacht.
Kom dus deze zomer naar Park Waterland!
En ontdek het klauterparcours, de
uitkijktoren met glijbaan, de tokkelbaan en
nog veel meer.

Proeflocaties bermveldjes in kaart
Binnen gemeente Nissewaard zijn op ongeveer twintig verschillende locaties, kleine
percelen met hoog gras te vinden. Het lijkt dan alsof er een gedeelte is overgeslagen
met maaien. Toch is dat niet zo. Het gaat om proeflocaties voor bermveldjes om zo
de biodiversiteit een handje te helpen. Deze met speciaal bloemenzaad ingezaaide
bermveldjes zorgen namelijk voor voldoende voedsel voor verschillende insecten,
waaronder bijen.
De gemeente heeft deze proeflocaties de afgelopen weken laten bekijken door een
onafhankelijk onderzoeksbureau: welke doen het goed en welke minder? En niet
alleen de bermveldjes zijn bekeken, ook andere plekken zijn in kaart gebracht. Dit als
voorbereiding op een nieuw beleids- en beheerplan voor het groen en voor ecologie.
Het kan zijn dat de locaties van de bermveldjes gaan wijzigen. Omwonenden krijgen
daar dan bericht van. De verwachting is dat eind 2022 het nieuwe beleid ingaat.

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.
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.
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