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Controle hondenbelasting

Beleef Bernisse: diverse activiteiten en foodtrucks

Namens de gemeente voert Holland-Ruiter de komende weken een huis-aan-huiscontrole uit voor de honden-belasting. Iedereen die één of meer honden houdt,
moet hondenbelasting betalen en is wettelijk verplicht daarvan zelf aangifte te doen
Aan de hand van gegevens van de gemeente controleert een aantal controleurs de
aanwezigheid van honden.

Zondag 11 september van 12.00 tot 17.00 uur organiseert de gemeente Nissewaard
‘Beleef Bernisse’, een gezellige familiemiddag bij het strandje naast natuurspeeltuin
Beverbos in Simonshaven.

De controleur kan bij een bewoner aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan
niet hebben van een hond. Als er niemand thuis is en de controleur heeft het vermoeden
dat op dit adres één of meerdere honden aanwezig zijn, dan laat hij een informatiebrief
met een aangiftebiljet hondenbelasting achter. De controleurs zijn in het bezit van een
legitimatiebewijs met pasfoto.
Bent u vergeten om uw hond aan te melden. U kunt dit doen via
www.nissewaard.nl/belastingen

Magisch Heenvliet 6,7 en 8 oktober
Een betoverde vijver, dansende bomen, een haardvuur en een kasteel dat tot leven komt,
maar ook het vliegerfestival en de eurobruggen komen op een spectaculaire manier
voorbij. Dit alles is te zien tijdens Magisch Heenvliet, een spectaculaire lichtshow, op
landgoed Ravesteyn in Heenvliet.
Wandelend door de prachtige tuin wordt u getrakteerd op een unieke beleving van licht,
geluid en beeld. De ruïne wordt het hoogtepunt in een spectaculaire show waar zowel
het verleden als het heden centraal staan. Door toepassing van bijzondere effecten en
muziek ontstaat er een verrassend mooi schouwspel voor jong en oud.
De lichtshow is dezelfde als die we in 2021 hebben vertoond. We hebben veel mensen
moeten teleurstellen, de kaartjes waren toen snel uitverkocht. Daarom bieden we
dezelfde lichtshow dit jaar weer aan. Iedereen vanaf 7 jaar is welkom!
Nieuwsgierig geworden?
U kunt dit unieke spektakel mee beleven. Op 6, 7 en 8 oktober presenteren wij drie
shows, om 20.00 uur, 21.00 uur en 22.00 uur. Om een show bij te wonen kunt u vanaf
1 september een kaart kopen via www.magischheenvliet.nl. De kaarten kosten slechts 5
euro per stuk. Een gedeelte hiervan is bestemd voor Stichting Stede en Vrye Heerlykheyt
en de tuin van de ruïne. Kijk voor meer informatie op: www.magischheenvliet.nl.

Wat is er te doen?
U kunt sportief bezig zijn, relaxen, muziek luisteren, en wat eten of drinken. Er is een
klimwand, u kunt gaan waterfietsen, kayakken of onder begeleiding gaan suppen. Ook
is er weer een demonstratie van Bootcamp waar u ook aan mee kunt doen. Stichting
Gevonden-Verloren is van de partij,
bij hen kunnen kinderen uitproberen
of ze met de metaaldetector metalen
voorwerpen kunnen opsporen. Bibliotheek
De Boekenberg organiseert ook weer
voorleeskwartiertjes. Kortom….. voor elk
wat wils!
Verder zijn er diverse foodtrucks met
lekkere hapjes en drankjes, een ijscoman
en een aantal kraampjes met lokale
producten. Nynke Westra, een talent van
muziekpodium Puls, zorgt samen met de
band Figure it Out voor de muziek

Nissewaard zoekt nieuwe stadsfotograaf
Gemeente Nissewaard zoekt een nieuwe stadsfotograaf. Danny van der Sluijs was de
eerste stadsfotograaf van Nissewaard. Na een jaar gaat hij het stokje overdragen. Wordt
u zijn opvolger?
Stadsfotograaf
De stadsfotograaf is een ambassadeur van Nissewaard en haar inwoners; hij of zij brengt
Nissewaard iedere maand op eigen wijze in beeld. Het is een eretitel waarbij het werk
van de stadsfotograaf zichtbaar wordt via de communicatiekanalen van de gemeente
Nissewaard en Er Op Uit Nissewaard.
Inschrijven
We hebben de inschrijving verlengd. Om toch ook de vakantiegangers de kans te
geven nog mee te doen! Wilt u onze nieuwe stadsfotograaf worden? Stuur dan
vóór 15 september drie foto’s via WeTranfer naar communicatie@nissewaard.nl o.v.v.
Stadsfotograaf. De drie foto’s moeten passen binnen het thema Actief in Nissewaard,
waarbij het herkenbaar is dat de foto’s in Nissewaard zijn gemaakt.
Winnaar
De inzendingen worden anoniem beoordeeld door een vakjury, die maximaal drie
kandidaten selecteert. Zijn of haar foto’s worden gepubliceerd op de Facebookpagina’s
van de gemeente Nissewaard en Er Op Uit Nissewaard. Uit de genomineerden kiest het
publiek één winnaar die zich een jaar lang Stadsfotograaf van Nissewaard mag noemen.
De winnaar wordt begin oktober bekend gemaakt. Behalve de eer krijgt hij of zij ook een
geldprijs van € 500,-.
Kijk voor de specificaties en voorwaarden op www.opvoorneputten.nl/op-stap-in/
nissewaard/stadsfotograaf

Adviesraad Nissewaard zoekt nieuwe leden

Provincie Zuid-Holland nodigt veteranen uit
De provincie Zuid-Holland wil haar veteranen extra bedanken voor hun inzet als militair,
nu en in het verleden. In samenwerking met het Veteraneninstituut organiseert de
provincie Zuid-Holland daarom een Beachvolleybal toernooi & Pubquiz speciaal voor
Zuid-Hollandse veteranen. Voor een bijpassend hapje en drankje zal worden gezorgd.
De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, nodigt Zuid-Hollandse
veteranen hiervoor van harte uit op zaterdag 24 september 2022 bij Habana Beach op
Kijkduin te Den Haag
12.45 – 13.00 uur: Verzamelen bij Habana Beach Kijkduin
13.00 – 14.00 uur: Ontvangst met lunch en welkomstwoord Jaap Smit,
commissaris van de Koning
14.00 – 16.00 uur: Beachvolleybal & pubquiz (inclusief drinks and bites)
16.00 – 18.00 uur: Barbecue met feestelijke prijsuitreiking
Via zuidhollandse-veteranen.pzh-events.nl kunnen veteranen zich opgeven voor het
evenement. Aanmelden kan tot 12 september 2022.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van Nissewaard is op zoek naar nieuwe leden.
Binnen de ASD is aandacht voor de volgende domeinen: Wmo, jeugd, ouderenzorg,
schuldhulpverlening en de Participatiewet. De adviesraad geeft de gemeente
gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van zorg en welzijn. Op dit moment
is er vooral behoefte aan inwoners die mee willen denken over communicatie met
onze inwoners in het algemeen en specifiek ook over de website van de ASD.
Toegankelijkheid
Verder zoeken wij leden die willen meedenken over de inrichting van de openbare
ruimte in Nissewaard en over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Daarvoor is een aparte werkgroep van de ASD actief die ook apart vergadert.
Zorg en welzijn
Hebt u over kennis of ervaring binnen op het brede gebied van zorg en welzijn en
weet u wat er leeft in de samenleving? Bent u in staat over (doelgroep)belangen
heen te kijken en mee te denken over het grotere geheel van voorzieningen en
regelingen op het gebied van zorg en welzijn? Neemt u dan vóór
15 oktober contact op met de ASD door een e-mail met motivatie
en cv te sturen naar secretaris@asdnissewaard.nl.
Wie weet kunt u ons dan komen versterken.
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