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Avond fietsvierdaagse Nissewaard start 20 juni

Voorkom wachttijden, verleng uw rijbewijs digitaal

Het startschot voor de 42ste Avond fietsvierdaagse in en rondom Spijkenisse wordt
maandag 20 juni om 18.30 uur gelost. Gedurende vier avonden kunnen jong en oud,
rustige rijders en snelle trappers op de fiets genieten van de omgeving van de gemeente
Nissewaard en Hoogvliet. Ook dit jaar ligt de organisatie van het evenement in handen
van Toerclub Voorne-Putten. Deelnemers kunnen kiezen uit vier afstanden: 8, 15, 25 of
35 km.

U kunt op twee manieren uw rijbewijs verlengen: online via een aangewezen fotograaf
of aan de balie in het stadhuis (op afspraak). Online aanvragen is alleen mogelijk als u al
een rijbewijs in uw bezit heeft en u wilt deze verlengen of als u een categorie-uitbreiding
heeft op het huidige rijbewijs.

De avond fietsvierdaagse start op maandag 20 juni om 18.30 uur bij het clubgebouw aan
het Wielrenpad 2 (Sportpark Oostbroek). Iedere avond kunt u tussen 18.30 en 19.00 uur
starten. Elke avond is de finish op een andere locatie om daar dan de volgende dag weer
te starten.
Na vier avonden fietsen worden de deelnemers dit jaar op donderdag 23 juni ingehaald
bij het clubgebouw van PRC en Toerclub Voorne-Putten. Daar ontvangen zij een
herinneringsmedaille.
Inschrijven
Voorinschrijven kan bij
• Kees van Dijk Giant store, Theemsweg 1a, Spijkenisse
• Bike Totaal Fietsenwinkel, Marrewijklaan 105, Spijkenisse
• Gijs Gelderblom Sportfysiotherapie, Fitnespad 1, Spijkenisse
Inschrijven kan nog op maandag 20 juni vanaf 18.00 uur in het clubgebouw aan het
Wielrenpad 2 in Spijkenisse.
Bij voorinschrijving kost deelname € 3,50. Bij de start zijn de inschrijfkosten € 4,00.
Meer informatie kunt u vinden op www.tcvp.nl.

In Nissewaard kunt u uw rijbewijs online verlengen. U haalt het nieuwe rijbewijs dan al
na twee werkdagen in het stadhuis op. U kunt uw rijbewijs verlengen onder de volgende
voorwaarden:
• U staat ingeschreven in Nissewaard.
• U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Of u heeft de
nationaliteit van een van de EU-landen of EER-landen of Zwitserland.
• Uw rijbewijs is niet door de politie ingenomen. Lees meer op rijksoverheid.nl.
• U gaat uw rijbewijs verlengen of een categorie uitbreiden. Dus geen eerste rijbewijs.
Online aanvraag
U doet de online aanvraag gemakkelijk en snel:
• Laat een pasfoto maken bij een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine. Neem
uw huidige rijbewijs (of rijbewijsnummer) mee. U vindt een erkende fotograaf of
fotocabine met de RDW-locatiewijzer www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer.
• De fotograaf verstuurt uw pasfoto en handtekening voor het nieuwe rijbewijs
beveiligd en digitaal naar de RDW toe. Binnen een paar minuten krijgt u van de RDW
een e-mail. Hierin staat of uw aanvraag is goedgekeurd en of u het rijbewijs online
kunt verlengen.
• U doet een identiteitscheck met een mobiele telefoon. Heeft u nog geen DigiD-app
op uw telefoon? Download deze dan eerst. Daarna kunt u de identiteitscheck doen,
lees verder voor meer informatie over de identiteitscheck van DigiD.
• Vraag uw rijbewijs aan via de knop ‘Rijbewijs verlengen’.
• Betaal de kosten via IDEAL.
U krijgt twee werkdagen na de aanvraag een e-mail dat uw nieuwe rijbewijs klaar is.
U kunt uw rijbewijs dan zonder afspraak ophalen in het stadhuis. Doe dat wel binnen drie
maanden, want daarna kan dit niet meer. U moet dan een nieuwe aanvraag doen. Vergeet
bij het ophalen niet uw huidige rijbewijs mee te brengen, dat moet u inleveren.
Persoonlijk aanvragen op stadhuis
Als u op het stadhuis uw rijbewijs wilt aanvragen moet u twee keer persoonlijk naar
het stadhuis komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Voor de
aanvraag moet u eerste aan afspraak maken. Dit kan via www.nissewaard.nl/rijbewijs.
U kunt uw rijbewijs dan na zes werkdagen zonder afspraak ophalen. Een rijbewijs wordt
voor maximaal 10 jaar afgegeven.

Veteranendag in Nissewaard
De gemeente Nissewaard organiseert vrijdag 24 juni
weer de lokale Veteranendag. Deze Veteranendag is een
eerbetoon aan in Nissewaard woonachtige veteranen, om
onze blijk van waardering en erkenning te laten zien.

De veteranen in Nissewaard, die bekend
zijn bij het Veteraneninstituut, hebben
hiervoor van de gemeente een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.
Bent u wel veteraan en heeft u geen
uitnodiging ontvangen? Dan kunt u een
bericht sturen naar communicatie@
nissewaard.nl.
Heeft u de uitnodiging wel ontvangen, maar
zich nog niet aangemeld, dan zien wij uw
aanmelding graag tegemoet.
Heeft u zich al aangemeld? Dan ontvangt u
een week van tevoren de toegangskaart.

Berichten over uw buurt:
nieuwsbrief officiële bekendmakingen
Wilt u op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen en mededelingen van
de gemeente? Maak dan gebruik van de berichtenservice ‘Over uw buurt’. U
ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals
vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Dat kan rechtstreeks via e-mail.
Ga voor meer informatie naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Ga naar www.nissewaard.nl/bekendmakingen om direct bij de gemeente
Nissewaard uit te komen.
Andere werkwijze voor bestemmingsplannen
Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe wet, de Omgevingswet. Inwoners krijgen
hiermee meer zeggenschap over nieuwe ruimtelijke initiatieven. De gemeente
bereidt zich alvast voor op deze nieuwe wet. Daarom geldt er binnenkort een andere
werkwijze voor bestemmingsplannen.
Kijk op www.nissewaard.nl/bestemmingsplan voor meer informatie.
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