Gemeentelijke
informatiepagina

Week 05 | 01 februari 2022

Testen op corona? Maak een afspraak!

Dode vogels door vogelgriep

Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid en/of koorts)
kan getest worden of hij/zij het virus bij zich draagt. Het is erg druk op de testlocaties
in de hele regio. Wilt u zich laten testen? Voorkom teleurstellingen en kom niet zonder
afspraak naar een testlocatie toe.

Er heerst vogelgriep in de omgeving. Kort geleden zijn er zieke en dode zwanen
aangetroffen in Spijkenisse. De vogelgriep is zeer besmettelijk onder watervogels. Ze
kunnen ernstig ziek worden en de kans op overlijden is groot. Alle gebiedsbeheerders
in de regio zijn druk bezig om de zieke dieren te redden of om dode vogels te ruimen.
Als u een dode watervogel aantreft in Nissewaard, raak deze niet aan en meld dit bij de
gemeente op www.nissewaard.nl/melden bij het item Openbare ruimte. De gemeente
zorgt er dan voor dat het dode dier wordt opgeruimd. We adviseren u een hond aan te
lijnen als u dode vogels ziet, om te voorkomen dat ze deze aanraken. Honden kunnen
ook ziek worden. De verschijnselen zijn koorts, hijgen en benauwdheid, sloomheid,
oogontsteking en soms oog- en neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen zoals trillen of
wankel lopen.

U kunt een afspraak plannen via www.coronatest.nl (met DigiD). Is er op dit moment geen
locatie beschikbaar? Probeer het dan later nog een keer. Of bel met 0800-1202 of 010443 80 31.

Meer over vogelgriep: www.rivm.nl/aviare-influenza

Openbare zittingen centraal stembureau
Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur vergadert het centraal stembureau in een
openbare zitting in het stadhuis om de kandidatenlijsten vast te stellen voor de
gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022. Tijdens deze zitting beslist het centraal
stembureau over:
•
•
•

de geldigheid van de kandidatenlijsten
het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
het handhaven van de lijstaanduiding

Tijdens deze zitting worden ook de lijsten genummerd. De groepering die de meeste
raadszetels heeft behaald in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoort.
Daarna wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot
om het lijstnummer.

Aanmelden Koninklijke onderscheiding
In Nissewaard zijn er mensen die
zich, zonder eigenbelang en in alle
bescheidenheid, inzetten voor allerlei
goede doelen. Mensen die deze bijzondere
diensten verrichten voor de samenleving
verdienen een lintje.

Openbare zitting hoofd- en centraal stembureau
De officiële/definitieve uitslag van de verkiezing wordt door het hoofd- en centraal
stembureau op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare
zitting in het stadhuis.
Online volgen
De zittingen zijn openbaar. Door de geldende coronamaatregelen kunnen
belangstellenden de openbare zittingen ook digitaal bijwonen. U kunt de zittingen volgen
op de website van de gemeente www.nissewaard.nl/verkiezingen.

Kent u iemand die in aanmerking komt
voor een Koninklijke onderscheiding? Dan
kunt u deze persoon daarvoor voordragen.
Voorwaarden
• De persoon die u voordraagt, moet in de gemeente Nissewaard wonen.
• De persoon moet bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben of hebben
gehad.
• In de afgelopen 25 jaar minimaal 15 jaar vrijwilligersactiviteiten hebben verricht. Dit
minimaal gedurende 1 dag per week.
• De afgelopen 5 jaar als vrijwilliger actief zijn geweest.
Lintjesregen 2023
Wilt u voor de Lintjesregen 2023 iemand voordragen voor een Koninklijke
onderscheiding? Ga dan naar de website Lintjes.nl. Daar kunt u alle informatie vinden.
U kunt een verzoek indienen via het online aanvraagformulier. De aanvraag moet
compleet met bijlagen ingediend zijn vóór 1 juni 2022.
Bij vragen kunt u contact opnemen met het kabinet van de burgemeester:
telefoon (0181) 696 196 of per e-mail via: kabinet@nissewaard.nl.

Heeft u de app van Reinis al?
Om het milieu een handje te helpen, is het goed scheiden van afval belangrijk. Maar waar
hoort nu wat? Mag bijvoorbeeld een lege chipszak bij het PMD of niet? In de app van
afvalinzamelaar Reinis kunt u dat eenvoudig opzoeken in de afvalscheidingswijzer. En er
is meer te vinden in de app. Bijvoorbeeld ook de afvalkalender, zo weet u exact wanneer
het afval wordt opgehaald in uw buurt. Via de app kunt u hier ook berichten over krijgen,
zo mist u nooit een ophaaldag of andere belangrijke updates. Wat ook mogelijk is via
de app: uw grofvuil en textiel aanmelden om op te laten halen. In de app staat ook een
overzicht van de dichtstbijzijnde inzamellocaties inclusief het mobiel milieustation. De
Reinis app is dus heel handig voor al uw afvalzaken en is gratis te downloaden via Google
Play of de App Store.

Hebben we dit jaar weer evenementen zoals
Koningsdag en SpijkenisseFestival?
Nu de overheid versoepelingen van de coronamaatregelen heeft doorgevoerd gaan we
er ook weer in geloven dat dit jaar de evenementen in Nissewaard kunnen doorgaan.
We starten daarom vol goede moed met de voorbereidingen voor Koningsdag en het
SpijkenisseFestival. Koningsdag vieren we elk jaar op diverse locaties in Nissewaard.
In Spijkenisse verwachten we dit jaar een ‘ouderwetse’ en altijd gezellige Koningsdag
met een braderie en kleedjesmarkt te kunnen neerzetten, misschien sluit dit keer zelfs
de Swan Market aan. En deze dag wordt natuurlijk nog gezelliger door de diverse
muziekoptredens door het centrum heen.
En zet ook maar alvast in de agenda: 26, 27 en 28 augustus staat het SpijkenisseFestival
gepland. Ook dit jaar weer in het centrum van Spijkenisse, op de Markt, de prachtige plek
tussen de moderne Boekenberg en de oude Dorpskerk. Via de website en social media
houden we u op de hoogte van de voortgang en van het programma. Met het programma
gaan we snel aan de slag, om verzekerd te zijn van een mooi programma met diverse
artiesten.
Naast deze twee evenementen,
worden ook andere
evenementen worden
voorbereid, zoals onder andere
de Paardenmarkt in Heenvliet,
Beleef Bernisse, Vliegerfestival.
En nog veel meer.
We hopen op een jaar
met mooie en gezellige
evenementen in Nissewaard!
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