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U stemt toch ook? Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart
Woensdag 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Ook op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart is al een
aantal stembureaus open. Door uw stem uit te brengen,
bepaalt u mee wat er de komende jaren in uw gemeente
gebeurt.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van
de gemeenteraad in Nissewaard. Dit zijn mensen die in
de gemeente wonen. Zij beslissen de komende 4 jaar
over de plannen voor de gemeente. En zij beslissen waar
de gemeente geld aan uitgeeft. De gemeenteraad beslist
over plannen en regels, bijvoorbeeld over afval, verkeer
en woningbouw. De kandidaten met de meeste stemmen
komen als raadslid in de gemeenteraad. Door te stemmen,
bepaalt u mee wie in Nissewaard de beslissingen neemt.
Invloed gemeenteraad op de besluiten van de gemeente
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de
gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden)
nemen beslissingen die voor de gemeente belangrijk
zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of welke
belasting we aan de gemeente betalen en hoeveel. Andere
taken van de raadsleden zijn:
• controleren of het college van burgemeester en
wethouders het beleid goed uitvoert;
• contact hebben met inwoners om te weten wat er
speelt;
• het behandelen van veel praktische zaken in de
gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg,
cultuur en sport;
• het maken van algemene regels (verordeningen)
waar inwoners van de gemeente zich aan moeten
houden;

•

de begroting vaststellen en het financiële jaarverslag
van de gemeente controleren.

Op www.nissewaard.nl/verkiezingen staat alle informatie
over het stemmen. Ook vindt u hier de uitslagen van de
vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Verkiezingskrant
Tegelijk met deze krant wordt ook de Verkiezingskrant
bezorgd in Nissewaard. Hierin vindt u veel informatie over
hoe en waar u kunt stemmen. Ook hebben de 12 politieke
partijen die meedoen, ieder een hele pagina in de krant.
Hierin staan hun standpunten. Deze krant is ook digitaal
beschikbaar op www.nissewaard.nl/verkiezingen en af te
halen op de afhaalpunten van Groot Nissewaard.

Stempas
Heeft u op 2 maart nog geen stempas ontvangen of
bent u een stempas kwijt? Dan kunt u vanaf 3 maart
een nieuwe stempas online met DigiD aanvragen bij
de gemeente. Dit kan tot 11 maart 17.00 uur. U kunt
ook in het stadhuis, zonder afspraak, tot vrijdag 11
maart 17.00 uur een nieuwe stempas aanvragen.
Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Verkiezingsavond in stadhuis
Spijkenisse

Stemwijzer
Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nissewaard is een
stemwijzer gemaakt als extra hulmiddel bij het kiezen. Wilt
u weten welke partijen het beste bij u passen? Kijk dan op
Mijnstem.nl/nissewaard.

Wie woensdagavond 16 maart benieuwd is naar
het laatste verkiezingsnieuws, is vanaf 20.30 uur
van harte welkom in het stadhuis in Spijkenisse,
Raadhuislaan 106. U kunt hier lokale politici
ontmoeten, er zijn tafelgesprekken en tussentijdse
uitslagen van stembureaus. Het stadhuis blijft open
tot uiterlijk 00.30 uur.

Servicenormen gemeente Nissewaard
Bewoners van Nissewaard komen elke dag in contact met de gemeente. Wij vinden het
belangrijk dat u goed geholpen wordt. Daarom hebben we servicenormen gemaakt.
We doen ons uiterste best om deze normen te halen. .

Bellen

Afspraak

Belt u ons? Dan proberen we uw
vraag direct te beantwoorden. Kunnen
wij u niet direct antwoord geven?
Dan bellen wij u binnen 2 werkdagen
terug.

Melding over de openbare
ruimte

Heeft u een afspraak in het stadhuis?
Dan bent u binnen 10 minuten aan
de beurt.

Social media
Vraagt u ons iets via Twitter of
Facebook? Dan reageren wij van
maandag tot en met vrijdag binnen
4 uur. Als we meer tijd nodig hebben,
laten we dat weten. Via WhatsApp
reageren we op werkdagen binnen
4 uur.

Klacht

Doet u een melding over de openbare
ruimte? Dan handelen wij die binnen
10 werkdagen af. Voor sommige
meldingen zijn wij afhankelijk van
andere partijen. De oplossing kan
dan langer duren. Wij houden u
tussendoor op de hoogte.

Heeft u een klacht? Dan krijgt
u altijd zo snel mogelijk een
ontvangstbevestiging. Een klacht
handelen we binnen zes weken af.
Als het langer gaat duren, informeren
we u daarover.

Als u vindt dat gemeente Nissewaard niet heeft voldaan aan de bovenstaande
servicenormen, dan kunt u dit online melden op www.nissewaard.nl/service.
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E-mail of brief
Stuurt u ons een e-mail of een brief
per post? Dan sturen we u binnen
5 werkdagen een reactie.
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Wordt u onze energiecoach in Maaswijk?

Afhaalpunten gemeentegids

Vindt u het leuk om als vrijwilliger bewoners te adviseren over energiebesparing, meld u
dan aan als energiecoach. Als vrijwillige energiecoach leert u alles over energie besparen.
Dat is sowieso handig voor uw eigen huis natuurlijk, maar als energiecoach geeft u ook
uw buurtbewoners tips over de manier waarop ze hun energierekening kunnen verlagen.

Ieder jaar geeft de gemeente Nissewaard een gemeentegids uit. De gids is een handige
wegwijzer voor zowel inwoners als nieuwkomers in de gemeente. In de gids staan o.a.
adressen en telefoonnummers van organisaties en verenigingen. De gemeentegids 2022
is online te raadplegen of op diverse afgiftepunten gratis af te halen. De gids wordt in
een kleinere oplage geproduceerd en niet meer huis-aan-huis verspreid. Dit past bij de
ambitie van de gemeente Nissewaard om een duurzame gemeente te zijn.
De digitale gids kunt u online bekijken op www.nissewaard.nl/gemeentegids

Wat gaat u doen?
Als vrijwillige energiecoach helpt u uw buren (huurders en woningeigenaren) op weg
met energie besparen. U kijkt samen welke energiebesparing ze kunnen realiseren en
bespreekt met hen de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen.
Wat bieden we u?
U ontvangt van ons een gratis training waarin we u alles leren over energie besparen.
We leren ook hoe u de tips in een adviesrapport kunt zetten. Natuurlijk is er in de training
ook aandacht voor gesprekstechnieken.
Samen gaat aan de slag, net als vier andere vrijwilligers uit Maaswijk. U ontmoet elkaar
geregeld om bij te praten en om nieuwe ideeën op te doen voor een duurzaam en leuker
Maaswijk.
Interesse?
Meld u dan vandaag nog vrijblijvend aan. Stuur een e-mail
met uw contactgegevens naar Nissewaard@energiebox.org.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het
maken van een kennismakingsafspraak.

De afhaalpunten zijn :
Dorpshuis Abbenbroek
Dorpshuis Hekelingen
Boodschappencentrum Ad Bevaart
Sociaal Cultureel Centrum De Haveling
Stadhuis
Wijkcentrum Noord Winston
Wijkcentrum Groenewoud
Wijkcentrum de Akkers
Wijkcentrum Maaswijk/Schenkel
Infocenter Gemeente Nissewaard
Bibliotheek de Boekenberg
Bernissesteijn

Kerkplein 7
3216 AK Abbenbroek
Lede 13
3209 AT Hekelingen
Toldam 5
3218 AW Heenvliet
Pr. Julianaplein 1
3211 XX Geervliet
Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse
Churchilllaan 227
3202 GN Spijkenisse
Eikenlaan 88-E
3203 BM Spijkenisse
Lenteakker 5-A
3206 TB Spijkenisse
M. Rutgers-Hoitsemastraat 2 3207 EJ Spijkenisse
Nieuw Hongerlandsedijk 1 3201 LS Spijkenisse
Markt 40
3201CZ Spijkenisse
Driesprong 1
3214 DA Zuidland

WOZ te hoog? Maak zelf bezwaar!
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.

Op excursie in het Bernissegebied
Vanaf april worden vier leuke excursies in
het Bernissegebied georganiseerd. Zo kunt u
onder begeleiding van een natuurgids vogels
gaan spotten, op zoek gaan naar de bever in
het Bernissegebied maar ook twee uur aan de
slag gaan met Macro natuurfotografie. Deze
excursies worden aangeboden tegen een
tarief van € 15,00 p.p. voor een excursie van
twee uur. De minimum leeftijd is 12 jaar, er
kunnen maximaal 10 deelnemers per excursie
mee. Dit is weer een prachtkans om het mooie Bernissegebied beter te leren kennen!
Welke excursies zijn er en wanneer?
Weidevogels in de Bernisse op 30 april. Reserveren kan via
goldcrestnaturetours.nl/tour-informatie/nederland/weidevogels-in-de-bernisse/
Vogelexcursie in de Bernisse op 15 mei. Reserveren kan via:
goldcrestnaturetours.nl/tour-informatie/nederland/vogelexcursie-in-de-bernisse/
Macro natuurfotografie in de Bernisse op 9 juli. Reserveren kan via:
goldcrestnaturetours.nl/tour-informatie/nederland/macro-natuurfotografie-in-debernisse/
Beverexcursie in de Bernisse op 9 juli. Reserveren kan via
goldcrestnaturetours.nl/tour-informatie/nederland/beverexcursie-in-debernisse/

Half februari ontvangen de inwoners
van Nissewaard weer de aanslag van
de gemeentelijke belastingen. Voor het
bedrag van de aanslag onroerendezaakbelasting is de WOZ-waarde van een
woning/pand van belang. Via de QR-code
bij het aanslagbiljet kan men zien hoe de
gemeente de WOZ-waarde bepaalt. De
gemeente stelt de ozb-tarieven zodanig
vast, dat de ozb-aanslag gemiddeld
slechts stijgt met percentage van reguliere
prijsstijging. Tegenover een stijging van
de WOZ-waarde staat een daling van het
ozb-tarief.
Als een eigenaar van een woning/pand
vindt dat de gemeente de WOZ-waarde
te hoog heeft ingeschat, dan kan die
daartegen bij de gemeente eenvoudig
bezwaar maken. Blijkt de WOZ-waarde
inderdaad te hoog, dan past de gemeente
deze aan en verlaagt zij het bedrag van de
onroerende-zaakbelasting.
No-Cure-No-Pay bureaus
Er zijn bureaus die beweren dat inwoners
een grotere kans op verlaging van de
WOZ-waarde maken, door die bureaus
in te schakelen. De bureaus maken dan
namens de betreffende persoon bezwaar,
maar sturen de factuur naar de gemeente

die de rekening met gemeenschapsgeld
moet betalen. Dit lijkt voordelig, maar toch
is dit meestal niet de beste oplossing voor
de inwoners.
Geen extra moeite
Zo’n bureau dient een standaard bezwaar
in zonder inhoudelijke onderbouwing. Het
wil vooral de vergoeding van de gemeente
opstrijken. Het doet dus vaak geen extra
moeite voor de betrokken inwoner. Een
bezwaar van een dergelijk bureau wordt
daarom vaker afgewezen. Ook duurt de
afhandelingstermijn van een bezwaar via
deze bureaus vele maanden langer.
Beter zelf doen
Wij adviseren daarom de inwoners, om
zelf bezwaar te maken. Dat kan heel
eenvoudig met DigiD via Mijn Belastingen
(www.nissewaard/belastingen) of door
de gemeente een brief te sturen (zie het
artikel elders op deze pagina voor het
adres). Als het bezwaar terecht is, wordt
de WOZ-waarde van de woning/pand
verlaagd en daarmee ook het bedrag van
de onroerende-zaakbelasting. Daar hoeft
geen bureau aan te pas te komen en geen
gemeenschapsgeld aan verspild te worden.

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.
Andere werkwijze voor bestemmingsplannen
Dit najaar of begin 2023 komt er een nieuwe wet, de Omgevingswet. Inwoners
krijgen hiermee meer zeggenschap over nieuwe ruimtelijke initiatieven. Wanneer de
Omgevingswet precies ingaat, is nog niet bekend. Maar de gemeente bereidt zich wel
alvast voor op deze nieuwe wet. Daarom geldt er binnenkort een andere werkwijze
voor bestemmingsplannen.
Kijk op www.nissewaard.nl/bestemmingsplan voor meer informatie.

postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse | bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
telefoon 14 0181 | e-mail gemeente@nissewaard.nl | www.nissewaard.nl
www.twitter.com/gemnissewaard | www.facebook.com/gemeentenissewaard

