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Meike de Wijk eerste

Aanslag gemeentelijke belastingen

Kinderstadsdichter
Meike de Wijk is zaterdag 1 februari
verkozen tot de eerste Kinderstadsdichter
van Nissewaard. Zij mag haar gedichten
voordragen bij kinderevenementen zoals
Kinderboekenweek en Sinterklaas. Meike
blijft Kinderstadsdichter voor één jaar.
Meike won de wedstrijd met een ode aan
de gemeente Nissewaard:
Nissewaard, een gemeente die met
alles en iedereen rekening houdt,
en ze maken geen ene fout.
Wat een goede gemeente denk je vast,
je wordt bediend als een gast.
Je hebt er veel speelplaatsen,
en leuke plekjes om te rolschaatsen.
Veel leuke plekjes om te vissen,
je wilt het echt niet missen.
Met onze mooie bibliotheek
en we vieren elk jaar de Kinderboekenweek.
Nu is het de week van de Poëzie,
over het thema harmonie.

Inwoners en bedrijven in de gemeente
Nissewaard ontvangen één of meer
aanslagen gemeentelijke belastingen.
Hiermee betaalt de gemeente de kosten
voor onder andere het verwerken van
huisvuil, het aanleggen en onderhouden
van rioleringen en het onderhouden van
groen. Op uw aanslagbiljet staat ook de
WOZ-waarde 2020. Dit jaar ontvangt u
de belastingaanslag rond 21 februari.
WOZ-waarde
Elk jaar wordt op grond van de Wet
Waardering Onroerende Zaken (Wet
WOZ) de WOZ-waarde van woningen en
panden bepaald. De WOZ-waarde 2020
wordt bepaald naar de waardepeildatum
1-1-2019 en is het bedrag dat de woning
of niet-woning bij een verkoop onder
normale omstandigheden op 1-1-2019 zou
hebben opgebracht. U kunt via
www.nissewaard.nl/belastingen uw
WOZ-waarde bekijken of het taxatieverslag
opvragen.
De belastingaanslag bestaat uit
rioolheffing, onroerende-zaakbelasting,
afvalstoffenheffing en eventueel
hondenbelasting.
Tarieven 2020
Rioolheffing
• woningen: € 125,00
• niet-woningen: € 250,00.

We hebben mooie sportvelden
en onze opruimhelden.
Er is zo veel over Nissewaard te vertellen
je kunt er een heel verhaal over stellen.

Afvalstoffenheffing
• gestapelde woning (flat) € 265,98
• niet-gestapelde woning € 345,24.
Deze tarieven afvalstoffenheffing worden
verminderd met € 27,55. Dit is om de
precariobelasting te compenseren die
Stedin en Evides aan u doorberekenen.

Maar de opdracht is een gedicht,
Dus alle thema’s zijn nu wel belicht.

Onroerende-zaakbelasting
• voor de eigenaar van een
woning 0,126370%
• voor de eigenaar van een
niet-woning 0,300764%
• voor de gebruiker van een
niet-woning 0,242106%
Het bedrag van de ozb-aanslag is de
WOZ-waarde maal het ozb-tarief.
Hondenbelasting
• € 87,50 voor de eerste hond
Meike de Wijk, de eerste Kinderstadsdichter,
en Kevin Mack, Stadsdichter van Nissewaard

• € 190,88 voor tweede hond en volgende
• € 620,35 voor een kennel
U kunt wijzigingen (zoals het overlijden
van een hond) meteen online melden.
Kwijtschelding
Als u een minimum inkomen heeft, kunt
u online kwijtschelding aanvragen. Dit
kan alleen voor de afvalstoffenheffing. U
kunt ook telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen via 14 0181.
Automatische incasso
Met automatische incasso betaalt u de
aanslag in tien maandelijkse termijnen.
Het maandbedrag wordt op de laatste
werkdag van de maand afgeschreven. Als
u hier nog geen gebruik van maakt, kunt
u zich aanmelden tot en met de laatste
vervaldag zoals die op het aanslagbiljet
staat. U kunt het met uw DigiD regelen op
www.nissewaard.nl/belastingen.
Aanslag ontvangen via MijnOverheid
MijnOverheid is uw persoonlijke website
voor overheidszaken. U kunt hier zien
hoe u bent geregistreerd bij de overheid,
berichten van de overheid ontvangen
en overzicht houden over uw zaken met
de overheid. Wilt u het aanslagbiljet
gemeentelijke belastingen digitaal
ontvangen, activeer dan nu uw account
en ontvang ook post van de gemeente
veilig en digitaal in uw berichtenbox van
MijnOverheid. Lees hier meer over op
www.mijnoverheid.nl.
Bezwaar maken
U kunt binnen zes weken na dagtekening
van de aanslag bezwaar maken. U
kunt met DigiD online bezwaar maken
of een brief sturen naar: gemeente
Nissewaard, afdeling Financiën t.a.v. de
heffingsambtenaar, postbus 25, 3200 AA
Spijkenisse. Onderteken uw bezwaarschrift
en vermeld uw naam en adres, uw subjectnummer en vorderingsnummer (op het
aanslagbiljet) en de reden waarom u het
niet eens bent met de aanslag.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de
gemeentelijke belastingen op
www.nissewaard.nl/belastingen.

Buurtcoach voor sporten met een beperking

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
via de app op smartphone of tablet of
rechtstreeks via e-mail. Ga hiervoor naar
overuwbuurt.overheid.nl
Om direct bij de gemeente Nissewaard
uit te komen, kunt u gaan naar
www.nissewaard.nl/bekendmakingen
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Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Daarom zet gemeente Nissewaard sinds
september een buurtcoach in die zich inzet voor de aangepaste sporter. Tessa Griffioen
haalt de vraag op bij inwoners met een beperking en brengt het bestaande sport- en
beweegaanbod beter in kaart. Tessa zoekt daarom contact met (sport)organisaties en
scholen, sporters en inwoners en iedereen die een vraag heeft of een idee over aangepast
sporten. Via een vragenlijst kunnen deelnemers hun interesses en knelpunten benoemen
of een vraag stellen aan de buurtcoach.
Uniek sporten
Het is soms lastig om de doelgroep te bereiken. ‘We hebben op verschillende manieren
geprobeerd vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Een mooi resultaat daarvan is
bijvoorbeeld onze deelname aan het platform www.unieksporten.nl. Toch hebben we het
idee dat het nog beter kan en Tessa gaat ons daar zeker bij helpen’, licht sportwethouder
Hamerslag toe.
Kansen voor aanbieders
Nissewaard heeft al een flink aantal sportaanbieders voor mensen met een beperking,
zoals g-sporten en rolstoeltennis. Daarnaast liggen er nog veel kansen voor aanbieders,
bijvoorbeeld om beweging te bieden aan inwoners met een mentale aandoening. De
gemeente Nissewaard biedt ondersteuning aan verenigingen die hiermee aan de slag
willen, door o.a. trainers op te leiden om met kwetsbare doelgroepen om te gaan.
Vragen? Bel 14 0181.

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.
Kent u iemand die in aanmerking komt
voor een Koninklijke onderscheiding?
Deze persoon kunt u dan aanmelden
bij de gemeente. Voor de uitreiking op
Koningsdag 2021 moet het complete
voorstel vóór 31 juli 2020 ingeleverd zijn.
U kunt hiervoor contact opnemen met het
kabinet van de burgemeester: telefoon
(0181) 696 196.
Aan de hand van de richtlijnen bepalen
we of de door u voorgedragen persoon
in aanmerking komt voor een Koninklijke
onderscheiding. Meer informatie en de
richtlijnen kunt u vinden op www.lintjes.nl.
Bij vragen kunt u ook contact opnemen
met het kabinet van de burgemeester.

Uw vermelding
in de gemeentegids
Ieder jaar verschijnt de gemeentegids. In
dit handige boekje vindt u de adressen van
vele verenigingen en clubs. Maar ook van
stichtingen, belangengroepen en andere
organisaties die in Nissewaard actief zijn.
Daarnaast staan ook de contactgegevens
van talrijke organisaties op het gebied van
(bijvoorbeeld) cultuur, vrijetijdsbesteding,
dieren, gezondheid, huisvesting, onderwijs,
sport, zorg en welzijn. Ook gegevens over
overheidsinstellingen als de provincie, de
politie, het waterschap en, uiteraard, de
gemeente staan erin.
Aanmelden of gegevens wijzigen
Staat uw vereniging of organisatie niet
in de gids? Dan kunt die aanmelden bij
de uitgever via www.lokaaltotaal.nl/
nissewaard. De gegevens worden dan
zo snel mogelijk in de digitale versie
opgenomen. De instelling moet wel in
Nissewaard
gevestigd zijn.
Het is ook
mogelijk om
een betaalde
advertentie in de
gids te plaatsen.
De papierengids
komt in oktober
uit.
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