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Goedkoop parkeren in parkeergarages

Wie is de BOB deze zomer?

Bezoekers van het stadscentrum van Spijkenisse kunnen goedkoop in een van de garages
parkeren. Na 22 minuten betalen zij namelijk voor parkeren op straat al meer dan voor
parkeren in een garage. Zij kunnen ook van een van de langparkeerterreinen rond het
centrum gebruik maken. Ook die zijn goedkoper dan parkeren op straat.

Zomer! Hét seizoen van festivals, tuinfeestjes en
spontaan met z’n allen naar het terras, park of het
strand. Gelukkig mag het allemaal weer. Neem het
ervan en geniet met je vrienden en familie. Omdat iedereen
daarna weer veilig thuis wil komen, is vooraf het BOB-overleg nodig: wie is de BOB
en blijft nuchter?

Goedkoper in de garage
Het straatparkeren in het stadscentrum van Spijkenisse gaat vanaf 1 augustus 2022
veranderen. Dat kon maximaal twee uur, maar dat kan nu ook langer. Het tarief voor het
eerste en tweede uur blijft met € 2,85 per uur onveranderd. Maar per 1 augustus betalen
bezoekers vanaf het derde uur voor het parkeren van hun auto op straat een tarief van
€ 5,70 per uur. In de parkeergarages betalen zij slechts € 1,00 per uur of een gedeelte
daarvan. Parkeren in een garage is dan ook
al gauw een stuk goedkoper. Dat scheelt bij
een parkeertijd van twee uur dus al € 3,70
en vanaf het derde uur loopt dat verschil
snel op.
Ruimte voor bewoners
Het parkeerbeleid in het centrum van
Spijkenisse is erop gericht, het straatparkeren te ontmoedigen en bezoekers
van het centrum zoveel mogelijk in
de garages te laten parkeren. Dat is
goedkoper voor de bezoekers. Bovendien
geeft het bewoners in en om het centrum
met een abonnement voor straatparkeren
de ruimte om hun auto in het centrum
te parkeren. Wethouder Hamerslag geeft
bezoekers dan ook de volgende tip mee:
“Blijft u wat langer in het stadscentrum
van Spijkenisse, parkeer uw auto dan in
een van de garages. Dat is goedkoper en
wel zo makkelijk!”

Gemiddeld komen er elk jaar zo’n 75 tot 140 mensen om vanwege alcoholgebruik in
het verkeer. Alcoholgebruik heeft effect op het rijgedrag: de waarneming wordt minder,
het besturen gaat minder goed en de reactiesnelheid neemt af. Je overschat je eigen
mogelijkheden én onderschat de risico’s.
In Nederland mag een bestuurder maximaal 0,5 promille alcohol in zijn bloed hebben
tijdens deelname aan het verkeer. Dit promillage bereiken mannen na het drinken van
ongeveer twee glazen alcohol binnen een uur, vrouwen al bij iets minder. Voor beginnend
bestuurders (korter dan vijf jaar in het bezit van een rijbewijs) en (brom- en snor)fietsers
geldt een maximum bloedalcoholgehalte van 0,2 promille. Dit promillage bereiken
mannen na het drinken van ongeveer één glas alcohol binnen een uur, vrouwen al na
minder dan één glas. Rijden onder invloed is geen overtreding maar een misdrijf. Dus:
blijf veilig, rij nuchter, spreek vooraf af wie de BOB is.

Dunnen bosplantsoenen binnenkort van start
Ieder jaar voert de gemeente snoei- en rooiwerkzaamheden uit in de bosplantsoenen
in heel Nissewaard. Vorig jaar hebben we bij
deze jaarlijkse onderhoudsronde met name
bomen die gevaarlijke situaties kunnen
opleveren aangepakt en is de buitenrand
van de begroeiingen gesnoeid. De komende
periode gaat de aannemer de bosplantsoenen
in voor onderhoud. Dit keer ligt de nadruk
op het dunnen van de bosplantsoenen. Door
de bosplantsoenen uit te dunnen, krijgen
jonge bomen voldoende ruimte om goed uit
te groeien en verdrukken de bomen elkaar
niet. Als voorbereiding op het dunnen gaat de
aannemer vanaf 17 augustus de bomen die
plaats moeten maken, markeren met een stip,
een bles. Alle bomen die een bles hebben, gaat
de aannemer dit najaar vellen. Zo houden we de
bosplantsoenen gezond.
Meer info: www.nissewaard.nl/beheerbomen.

Nachtafsluitingen Hekelingseweg
Aanpassen kruising De Ritte - Hekelingseweg
Het aanpassen van de kruising De Ritte – Hekelingseweg is in volle gang. In de nacht van
12 op 13 augustus wordt de Hekelingseweg in beide richtingen nog eenmalig 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.
Op 14 augustus zijn de werkzaamheden afgerond. Het kruispunt is dan vijftien meter
opgeschoven, waardoor fietsers veiliger en makkelijker tot de ingang van de school
kunnen komen.
Onderhoud wegdek Hekelingseweg
In de nacht van 1 op 2 september is de Hekelingseweg ook afgesloten. Deze keer
vanwege onderhoud aan het volledige wegdek. De weg is van 20.00 tot 05.00 uur
dicht na de Heemraadlaan en tot aan de Gaard/ De Schouw. Verkeer wordt omgeleid
via de Heemraadlaan en De Schouw. De parkeerplaats van het metrostation is nog wel
bereikbaar via de Aspergedreef.

Uw mening: wat vindt u van de
openingstijden van de gemeente?
De gemeente Nissewaard werkt voortdurend aan de verbetering
van de dienstverlening. De gemeente wil daarom weten of de
openingstijden van het stadhuis en het Plein Werk en Inkomen,
zowel aan de balie als telefonisch, nog passen bij de wensen
en behoefte van bewoners. Eerst worden door middel van een
enquête de wensen van bewoners in kaart gebracht. Aan de hand
van de uitkomsten gaat de gemeente verder onderzoeken of de
openingstijden aangepast worden
en op welke manier.
Alle inwoners vanaf 18 jaar kunnen meedoen door een vragenlijst in te vullen. Dit kost
ongeveer 10 minuten. Scan de QR-code voor de enquête. De vragenlijst is ook te vinden
op www.nissewaard.nl/lopendeonderzoeken. Wie de vragenlijst liever op papier heeft,
kan deze opvragen bij de gemeente op telefoonnummer 14 0181.
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