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Geldzaken in eenvoudige taal
Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk. Zo begrijp je de wereld om je heen, ook als
het om geldzaken gaat. Daarom helpen Bibliotheek de Boekenberg en Humanitas je met
de cursus Taal & Geld. Het is gratis!
In de cursus leer je meer over:
• Verschillende soorten (betaal)passen
• Opzeggen van een abonnement of lidmaatschap
• Online winkelen en betalen
• Verschillende soorten reclames en aanbiedingen
• Hoe je om kan gaan met onverwachte kosten
• Reiskosten
• Tips voor het repareren, ruilen van spullen of het besparen hierop
• Hobby’s, sport en uitstapjes
• Uitgaves voor kinderen zoals studiekosten en zakgeld

Stadhuis 16 maart alleen open voor stemmen
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het stembureau in
het stadhuis is open van 7.30 tot 21.00 uur.
Balies gesloten
In verband met de verkiezingen zijn de balies in het stadhuis en Plein Werk en
Inkomen de hele dag gesloten. De gemeente is ook telefonisch niet bereikbaar.
Veel medewerkers van de gemeente zitten op een stembureau of zijn op een
andere manier betrokken bij de verkiezingen en volgen een training.
Is er sprake van een noodsituatie en kan contact met de gemeente echt niet
wachten tot donderdag 17 maart? Dan kan gebeld worden naar 14 0181 voor
verdere instructies.

Kom naar het spreekuur in de Boekenberg voor meer informatie.
Dag en tijd:
Adres:
Contact:

Elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur
Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur & 13.00 tot 15.00 uur
Markt 40, 3201 CZ Spijkenisse
taalhuis@deboekenberg.nl | 06-8232 6258

Zin om plezier te maken?
Het nieuwe seizoen van de Rotterdampas
is van start! Met een Rotterdampas kunt u
gratis of met korting leuke dingen doen in
en om Rotterdam. Van zwemmen tot uiteten
en naar het theater. Het pasjaar 2022 loopt
vanaf 1 maart 2022 tot 28 februari 2023. U
kunt op ieder moment een pas aanschaffen.
Kijk op www.nissewaard.nl/rotterdampas.
voor meer informatie en om de pas aan te vragen

Heeft u de app van Reinis al?
Thierry Schut Fotografie

Koningsdag 2022
De gemeente en diverse andere organisaties zijn druk bezig met de organisatie van
Koningsdag op woensdag 27 april. Op deze dag is er weer een gevarieerd programma in
heel Nissewaard. Dit programma wordt later bekend gemaakt.
In Spijkenisse komt er ook weer een kleedjes markt, waar kinderen hun spulletjes kunnen
verkopen. Het is niet mogelijk om te reserveren voor deze kleedjesmarkt. In het centrum
staat aangegeven waar de kleedjes neergelegd mogen worden. Winkeliers geven ook aan
of ze een kleedje voor hun winkel willen of niet. Scouting Ruwaard van Putten is al vroeg
aanwezig om kinderen te begeleiden, ook geven zij de kinderen een vuilniszak om na
afloop van de markt hun afval in te kunnen doen.
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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.

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.

Diverse podia met DJ’s & Artiesten (tot 20:00 uur)
Braderie & SWAN market (tot 17:00 uur)

postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse | bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse

Kinderspeelplein
(tot 17:00 uur)
telefoon
14 0181 | e-mail gemeente@nissewaard.nl | www.nissewaard.nl
Food & Drankjes
www.twitter.com/gemnissewaard | www.facebook.com/gemeentenissewaard
Kinder Kleedjesmarkt (tot 15:00 uur)

