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In gesprek over Windpark Spui
Langs het Spui, tussen de kernen Nieuw-Beijerland en Piershil in de Hoeksche Waard,
staat windpark Spui. Veel mensen die hier vlakbij wonen hebben last van de windmolens.
Het windpark voldoet aan alle regels, maar toch hebben mensen vooral last van het
geluid. Na een vraag van een dorpsvereniging in de Hoeksche Waard gaat de Provincie
Zuid-Holland daarom in gesprek met de omwonenden.
Wie doen er mee?
Behalve omwonenden en de provincie doen de exploitant van het park, gemeente
Nissewaard, gemeente Hoeksche Waard en omliggende (dorps)verenigingen mee aan
het gesprek, ieder met maximaal twee mensen.
Hoe ziet het gesprek eruit?
In het gesprek willen de deelnemers kijken of er oplossingen zijn voor de ervaren
overlast. Daarvoor wil de provincie eerst informatie verzamelen over alle klachten die er
zijn sinds het windpark er staat. Met dit totale overzicht kunnen de deelnemers samen
zoeken naar oplossingen om de overlast te verminderen. Daarna wordt er gekeken welke
opties er uitgevoerd kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Het belangrijkste doel is
hierbij om de geluidsoverlast te verminderen.
Onderzoek
Om precies te weten hoe erg de geluidsoverlast is, wordt er ook een onderzoek gedaan
naar het geluid van de windmolens. In het gesprek zullen de deelnemers bespreken
hoe dit onderzoek precies gedaan moet worden en of bewoners kunnen helpen bij het
onderzoek.
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Sluiting in verband met feestdagen
Het stadhuis is gesloten op de volgende data:
Hemelvaartsdag: 26 mei 2022 & Pinksteren: 5 en 6 juni 2022

Amateurfestival Talent op Straat zoekt deelnemers
Zaterdag 18 juni van 11.30 tot 17.00 uur is op het plein in de Uitstraat in Spijkenisse het
amateurfestival Talent op Straat. Op dit open podium kunnen amateurs hun kunsten laten
zien.
Ben je goochelaar, beginnende cabaretier, singer-songwriter, slam poet, stand-up
comedian of lid van popbandje en wil je daar optreden, meld je dan voor i juni aan op
cultuurinnissewaard.nl.
Talent op straat wordt georganiseerd door Stichting Cultuur in Nissewaard, winkeliersvereniging Winkelhart Spijkenisse, De Boekenberg, Centrum voor de Kunsten, Galerie RAR
en Theater de Stoep.

Uitnodiging voorjaarsreceptie gemeente
Het gemeentebestuur is blij dat het
weer kan en organiseert daarom een
alternatieve nieuwjaarsreceptie:
de voorjaarsreceptie. Zo kunnen we
elkaar ontmoeten en onder het genot
van een hapje en een drankje de
afgelopen twee jaar doornemen.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn.

Onderzoek naar Spijkhopper: online of per post
Op dit moment loopt er een onderzoek naar Spijkhopper en naar het vervoer op VoornePutten in zijn algemeenheid en de verbinding met de haven van Rotterdam. Wilt u hieraan
meedoen, dan kan dat online via www.nissewaard.nl/onderzoekvervoer. Beschikt u niet
over internet of vindt u een onderzoek invullen via de computer lastig? Bij de receptie
van het stadhuis kunt u een papieren versie van het onderzoek ophalen. U kunt ook uw
adresgegevens telefonisch aan ons doorgeven via 14 0181, dan sturen we het onderzoek
met retourenvelop naar uw huisadres op. In totaal duurt het invullen van de vragenlijst
ongeveer tien minuten. U kunt de vragenlijst tot 2 juni 2022 invullen of op de post doen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Wanneer: 7 juni 2022
Hoe laat: 19.30 - 23.00 uur
Waar:
Stadhuis gemeente Nissewaard,
Raadhuislaan 106
in Spijkenisse
Burgemeester Van Oosten houdt om
20.00 uur een toespraak.

Prikken zonder afspraak in Spijkenisse MC in mei
Op dinsdag 24 mei, 31 mei en 7 juni is in het Spijkenisse Medisch Centrum een
priklocatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond geopend. Hier kunnen inwoners in en
rond de gemeente Nissewaard gratis én zonder afspraak terecht voor vragen over
het coronavirus, of een eerste, tweede of boosterprik. Een tweede boosterprik (de
herhaalprik) is alleen mogelijk voor mensen van 60 jaar en ouder.
De vaccinatielocatie is open op dinsdag 24 mei, 31 mei en 7 juni van 16.00 tot 22.00
uur. Een afspraak maken is niet nodig, maar kan wel via telefoonnummers
0800 7070 of 010 - 443 80 31.
Meer informatie: www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/prikkenzonderafspraak
Parkeren is gratis voor mensen die komen voor een prik. Graag eerst melden bij de
GGD-ontvangstbalie bij de hoofdingang van het ziekenhuis.
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