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Herinrichting Borgtweg eind juli klaar
Op dit moment is de gemeente bezig om de Borgtweg in Spijkenisse veiliger te maken
voor fietsers. Deze reconstructie verloopt goed, maar minder snel dan vooraf gedacht.
De verwachting is dat de reconstructie ongeveer vier weken langer duurt en eind juli
gereed is. De laatste werkzaamheden van de reconstructie bestaan met name uit
asfalteringswerkzaamheden. Hiervoor is nog één nachtafsluiting van de Borgtweg nodig.
Die stond gepland voor 24 juni, maar is verplaatst naar 14 juli vanaf 21:00 uur ’s avonds
tot 06:00 uur ’s ochtends. Voor meer informatie: www.nissewaard.nl/borgtweg
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Vlieger- en foodtruckfestival op
3 juli aan de Maasboulevard
Het Vlieger- en foodtruckfestival vindt dit jaar
plaats op zondag 3 juli aan de Maasboulevard in
Spijkenisse. Het festival, een echt familie evenement,
begint om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur.
Het festival draait uiteraard om vliegers.
Er zijn prachtige vliegers te bewonderen die bij
goed weer de hele dag in de lucht hangen. Er zijn
demonstraties en voor de kleintjes zijn er vliegertjes
om zelf in elkaar te zetten en te versieren waarna
ze zelf aan de slag kunnen met hun eigen vlieger.
Voor de kinderen zijn er ook allerlei andere activiteiten.
De Scouting is aanwezig en organiseert superleuke
activiteiten waar de kinderen zich heerlijk uit kunnen
leven. Er is een mini kinderboerderij, een clown die suikerspinnen uitdeelt en ook kunnen
kinderen zich weer verkleden voor een fotoshoot. Ook is er een zomeractiviteitenmarkt
waar diverse stichtingen en verenigingen zich presenteren en demonstraties geven.
De foodtrucks met overheerlijk eten en drinken maken het festival compleet
en bieden ruimte om met elkaar te genieten van het festival.

Sluiting stadhuis
Het stadhuis is op 22 juni 2022 vanaf 13.00 uur gesloten in verband met
een personeelsbijeenkomst.

Check de coronaregels
in jouw vakantieland!
Ga goed voorbereid op reis!

Feestelijke opening Graffiti
kunstproject op metropalen
Op zaterdag 25 juni is de feestelijke opening van het Graffiti kunstproject op
de metropalen tussen metrostation Heemraadlaan en Spijkenisse-Centrum.
U bent van harte uitgenodigd!

Paspoort

Zonnebrand

Zwembroek

Coronaregels
bekend

Vragen over reizen en corona? Kijk op
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/coronaenreizen

Coronabewijs

010 443 80 31
Of scan de QR-code

Om 14.00 uur opent wethouder Jeroen Postma van Cultuur de kunstpromenade samen
met Bernice en Mathilde van het cultuurplatform ZoBlits, de dragers van dit project.
Natuurlijk zijn er ook een aantal graffiti artists aanwezig die een toelichting op hun
werk kunnen geven. Naast het bewonderen van de prachtig gepainte palen worden
ook de resultaten van de deelnemers van de workshop Graffiti geëxposeerd. DJ Quintexx
zorgt voor de juiste vibe en er is een free-run training van de leerlingen van RooftopKings o.l.v. Redouan.
Er is drie weken hard gewerkt aan dit kunstproject dat is mogelijk gemaakt door de
gemeente Nissewaard, Cultuurplatform ZoBlits, Centrum voor de Kunsten en de inzet
van de kunstenaars en de deelnemers van de workshops. Met elkaar is er en mooie
kunstpromenade gemaakt in de kleuren van de regenboog, met verschillende facetten
van de natuur erin verwerkt. Hierdoor heeft Nissewaard meer kleur gekregen!
Wij zien je graag onder het traject van de metrobaan tussen metrostation Heemraadlaan
en metrostation Centrum, vanaf de Marckenburg. De festiviteiten vinden plaats tussen
14.00 en 16.00 uur.

P+R’s in Nissewaard verbeterd
Heeft u deze bus al zien rijden? We willen hiermee onze uitgebreide en verbeterde P+R’s
(parkeer en reizen) onder de aandacht brengen. De P+R’s dragen bij aan een betere
bereikbaarheid binnen de regio. Met de verbeterde P+R van De Akkers en Heemraadlaan
bieden we reizigers de gelegenheid de auto gratis, snel, veilig en prettig te parkeren en
door te reizen met het openbaar vervoer.
Slim reizen
Het gebruikmaken van een P+R en het OV is een slimme keuze en heeft veel voordelen:
sneller reizen (vooral in de spits), vermijden van files (daardoor een betrouwbare reistijd),
relaxt reizen (onderweg bijvoorbeeld een boek lezen) en het is goed voor de gezondheid
door meer beweging.
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