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Kom naar de Veiligheidsdag op 15 oktober in Spijkenisse
Wie meer wil weten over veiligheid is zaterdag 15 oktober tussen 10.00 uur en 16.00 uur van harte welkom
op de Veiligheidsdag in het centrum van Spijkenisse. Ook dit jaar is er op het Havenplein en de Oostkade van
alles te zien en te beleven. Uiteraard is Bumper de politiehond aanwezig wat garant staat voor spectaculaire
demonstraties. Defensie, politie, brandweer en andere hulpdiensten organiseren verder doorlopend
verschillende uitdagende activiteiten. Burgemeester Foort van Oosten opent om 11.00 uur officieel de dag.
De hele dag zijn er verschillende realistische demonstraties op en rond de Rademacherstraat. Zo ligt er een
autowrak in het water en wordt er een autodak opengeknipt. Aanwezig zijn verder diverse beveiligingsinstanties,
veiligheidsacademie Zadkine, Defensie, politie, brandweer, ambulances, douane, het Rode Kruis, Burgernet,
Buurtpreventie en de BOA’s. Er hangt een touwbrug van de Scouting en voor de echte durfals is er een klimwand
van 9 meter hoog. En uiteraard is er ook aan de allerkleinsten gedacht. Zij kunnen zich laten schminken en
verkleden. Aan de Oostkade zijn verder diverse kramen te vinden met informatie over veilig wonen en leven.

Programma
Veiligheidsdag

Banenmarkt
Nieuw dit jaar is de banenmarkt. Op de banenmarkt zijn
politie, brandweer, Staatsbosbeheer, Dienst Justitiële
Inrichtingen, stichting Veilige Steden, Beveiliging Privaat GBI,
de dierenambulance en Jongerenwerk JOZ aanwezig om te
laten zien hoe leuk het is om bij hen aan de slag te gaan.
Heb je vragen of wil je meer informatie, kom dan vooral even
langs!
De banenmarkt is te vinden in ‘De Jongens van’, Havenplein 7
in Spijkenisse en is open van 10.00 tot 16.00 uur.

© Defensie

Groot onderhoud gemalen
Maatregelen koopkracht
Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor de energietoeslag van
€ 1.300,--? U vindt de voorwaarden op www.nissewaard.nl/energietoeslag.
Het kabinet heeft ook voor 2023 energietoeslag toegezegd.
Op www.rijksoverheid.nl/koopkracht kunt u nog eens nalezen welke maatregelen tijdens Prinsjesdag zijn aangekondigd om de inflatie en energiekosten
voor de bevolking te compenseren.
Inwoners die bang zijn in de schulden te raken, kunnen terecht bij het
Preventieteam van de gemeente voor hulp en advies. Een afspraak maken kan
via 14 0181 of per e-mail preventie@nissewaard.nl.

De gemeente Nissewaard voert groot onderhoud uit aan een aantal gemaalinstallaties in Spijkenisse en Zuidland. Begin september is de aannemer gestart met
de werkzaamheden op diverse locaties.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vernieuwen van het leidingwerk
en het vervangen van de pompen. Naast de pompput wordt een gat gegraven voor
het vernieuwen van de aansluitleiding op de pompput. De pompput zelf blijft intact.
Na afloop brengt de aannemer alles terug in de oude staat.
Omwonenden die direct last kunnen ervaren worden vooraf door een bewonersbrief
geïnformeerd. Ook ondervinden inwoners mogelijk hinder, doordat doorgaande
routes tijdelijk (maximaal twee weken) worden afgesloten. Het betreft vooral kleine
straten en stukken van fiets- en looppaden. Omleidingsroutes worden aangegeven.
De werkzaamheden duren naar alle waarschijnlijkheid tot eind van het jaar.
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