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Testlocatie verhuisd naar SMC
Sinds 19 april heeft GGD Rotterdam-Rijnmond een testlocatie
op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC)
aan de Ruwaard van Puttenweg. De testlocatie in de
Michaëlkerk in Spijkenisse is sinds 17 april gesloten.
Voor wie?
Sinds 11 april is het landelijk testbeleid gewijzigd. Een positieve zelftest hoeft niet meer
bevestigd te worden met een test bij de GGD. Voor bepaalde groepen adviseert de GGD
nog wel steeds een PCR-test: zorgmedewerkers; mensen die wonen in een verpleeghuis
of in een andere instelling voor personen met een kwetsbare gezondheid; mensen die
thuis wonen en naar een dagbesteding gaan; mensen die geen zelftest kunnen doen,
ook niet als zij daarbij hulp krijgen.
Openingstijden
De testlocatie is open van maandag t/m zaterdag van 8.30 - 16.00 uur en zondag van
9.30 - 16.00 uur. Op de website van GGD www.ggdrotterdamrijnmond.nl staan de actuele
openingstijden.
Afspraken voor een coronatest kunnen nog steeds gemaakt worden via www.coronatest.nl
of via het afsprakennummer 0800-1202. Ook kunt u zonder afspraak binnenlopen.
Bezoekers van de testlocatie kunnen op het terrein van Spijkenisse Medisch Centrum
gratis parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplekken.
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Sluiting in verband met feestdagen
Het stadhuis is gesloten op de volgende data:
Koningsdag: 27 april 2022 & Bevrijdingsdag: 5 mei 2022

Bevrijdingstocht Nissewaard
Op zaterdag 7 mei organiseren de Heeren van Heenvliet een Bevrijdingstocht door
Nissewaard. Deze toertocht met authentieke legervoertuigen is vanwege corona
al twee keer uitgesteld. Gelukkig kan het dit jaar wel doorgaan om onze vrijheid
te vieren. En dat vrijheid niet vanzelfsprekend is blijkt nu weer door de oorlog die
momenteel plaatsvindt in Oekraïne.
De toertocht van authentieke legervoertuigen uit de periode 1940-1945 gaat door
alle kernen van Nissewaard. De tocht start op de Markt in Spijkenisse. Veteranen
die zich hebben opgegeven stappen hier in om mee te rijden via Hekelingen,
Simonshaven, Biert, Geervliet, Abbenbroek en Zuidland naar Heenvliet.
In Heenvliet eindigt de tocht waar de dag afgesloten wordt met een
muziekevenement. Op het Marktplein van Heenvliet wordt livemuziek ten
gehore gebracht in de sfeer van de meidagen van 1945. De legervoertuigen
parkeren op de Markt, Visserszijde, Branderf en Korte Welleweg.
Omdat het om legervoertuigen gaat, zijn de vluchtelingen
uit Oekraïne op de hoogte gesteld van dit evenement.

Herinrichting Borgtweg
gaat tweede fase in
De Borgtweg in Spijkenisse is een belangrijke verbinding voor fietsers naar het
Botlekgebied. De weg ligt tussen de Groene Kruisweg en Markenburgweg en
via deze route kunnen fietsers de Hartelbrug oversteken. Op dit moment is de
gemeente bezig om de Borgtweg veiliger te maken en de werkzaamheden van
de eerste fase zijn bijna gereed.
Dat betekent dat vanaf maandag 2 mei de Mosterweg weer bereikbaar is als
vanouds en we gaan starten aan de tweede fase. Dan volgt er een afsluiting
van de Borgtweg vanaf de Mosterweg in de richting van Rijks Justitiële
Jeugdinrichting De Hartelborgt. De omleidingsroute voor gemotoriseerd
verkeer naar De Hartelborgt blijft daarom nog van kracht tot zaterdag 9 juli.
Fietsers kunnen hun weg met een korte omleidingsroute vervolgen via het
Hartelpark. Voor meer informatie: www.nissewaard.nl/borgtweg.

Dodenherdenking
Op woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking
plaats bij het Oorlogsmonument aan de Vredehofstraat in
Spijkenisse met om 20.00 uur twee minuten stilte. Daarna
spreekt burgemeester Foort van Oosten de aanwezigen toe
en is er de kranslegging.
Voorafgaand aan de plechtigheid is er om 18.45 uur in de
Dorpskerk een herdenkingsbijeenkomst, gevolgd door een
stille tocht naar het monument. Bij het Oorlogsmonument is
vanaf 19.15 uur zang van Interkerkelijk koor Rejoice te horen
onder begeleiding van muziekvereniging TOGIDO. U bent
hierbij van harte welkom.
In Zuidland vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats bij het monument aan de
Kerkstraat. Wethouder Jan Willem Mijnans legt namens de gemeente een krans.
Om 19.45 uur start het programma bij Brasserie De Hartenwens, Ring 2 te Zuidland.

Wat zijn uw ideeën en wensen voor
het masterplan Park Vogelenzang?

Vlaggen voor het stadhuis
tijdens Koningsdag en op 4 en 5 mei

Bewonersmarkt en enquête
Samen met de stad denken we na over een toekomstvisie voor Park Vogelenzang.
Graag horen we of u bijvoorbeeld nieuwe paden wilt, extra bankjes of juist meer ruimte
om te spelen. We hopen verrast te worden met leuke suggesties! Vul tussen 27 april en
17 mei de vragenlijst in op www.nissewaard.nl/parkvogelenzang. Heeft u geen internet?
Bij de balie van het gemeentehuis is de vragenlijst op te halen. Of deel uw wensen
en ideeën met ons tijdens de bewonersmarkt. U bent welkom op zaterdag
7 mei tussen 13.00 - 16.00 uur of woensdag 11 mei tussen 15.00 - 19.00 uur
op het evenemententerrein (terrein Kinder Vakantie Spelen) in Park Vogelenzang.

Het uitsteken van de Nederlandse vlag op Koningsdag en op 4 en 5 mei gebeurt
dit jaar eenmalig bij het voormalig stadhuis aan het Koningin Julianaplein in
Spijkenisse en niet voor het huidige stadhuis van Nissewaard aan de Raadhuislaan.
In verband met werkzaamheden voor de ingang van het stadhuis aan de
Raadhuislaan is het vlaggen hier dit jaar niet mogelijk.

Masterplan Park Vogelenzang
Park Vogelenzang is een bijzondere plek om een wandeling te maken of dieren te
spotten. Toch staat het park onder druk. Voor een toekomstbestendig en gezond bos
is ingrijpen nodig. Daarom stellen we samen met bewoners, stichtingen en andere
belanghebbenden een masterplan op. Met als eindresultaat een bospark voor iedere
Nissewaarder met behoud van natuur en ruimte voor natuurrecreatie. Zo blijft het een
groene plek voor planten, dieren en mensen.
Park Vogelenzang moet weer een stadspark worden: de thuisbasis voor een groot
deel van de flora en fauna in de stad en een plek waar jong en oud graag komt.
Wilt u op de hoogte blijven van project Park Vogelenzang? Download dan gratis de app
‘Park Vogelenzang’ via de Google Play- of Appstore.

Voor het uitsteken van de Nederlandse vlag vanaf rijksgebouwen geldt een
algemene vlaginstructie, die door de minister-president wordt uitgevaardigd.
De instructie werd in 1981 vastgesteld en voor het laatst gewijzigd in 2009 naar
aanleiding van de viering van Veteranendag.
De instructie geldt voor het uitsteken van de vlag van de gebouwen van de
Rijksoverheid. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt
provincies, gemeenten en andere overheden zich bij deze vlaginstructie aan te
sluiten. De instructie maakt een onderscheid tussen uitgebreid vlaggen, vanaf
alle rijksgebouwen en beperkt vlaggen, alleen vanaf de hoofdgebouwen.
Voor particulieren en instellingen en bedrijven bestaat er geen vlaginstructie,
maar hen wordt verzocht de vlaginstructie voor rijksgebouwen te volgen.
Wilt u thuis ook de vlag uithangen? Kijk op
www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/vlaggen-en-vlaginstructie/vlaginstructie
voor alle data wanneer we in Nederland de vlag uithangen.
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