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De gemeentegids komt er aan
De nieuwe gemeentegids met informatie van en over de gemeente
Nissewaard komt er aan. De gemeentegids wordt tussen 10 en
19 september bezorgd bij alle huishoudens in Nissewaard
Geen gids ontvangen?
Heeft u 20 september nog geen gemeentegids ontvangen, stuur
dan een e-mail naar de uitgever van het boekje, LokaalTotaal/
FMR Producties.
Stuur uw bezorgklacht voor 1 oktober naar info@lokaaltotaal.nl

en vermeld uw adres, huisnummer, postcode, woonplaats en
eventueel uw telefoonnummer.
U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven via:
t. (0223) 661 425. De uitgever regelt de nabezorging.
Nee-nee-sticker
Heeft u een nee-nee-sticker op de brievenbus, dan mag de gids
wettelijk niet bezorgd worden. U kunt dan een gids afhalen op het
stadhuis aan de Raadhuislaan 106 in Spijkenisse.

Gemeentegids 2018
Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen,
Simonshaven, Spijkenisse, Zuidland

www.nissewaard.nl

Afvalstoffenverordening 2019 ligt ter inzage
In Nissewaard is een andere manier
van afval ophalen van start gegaan. Dat
gebeurt om zoveel mogelijk afval te
scheiden en zo weinig mogelijk restafval
over te houden.
Deze manier van grondstoffen en restafval
inzamelen wordt gefaseerd ingevoerd.
Hiervoor heeft de gemeente nieuwe
regelingen geschreven, die in 2019 ingaan.

3.

Welke voorstellen zijn er?
1. In de Afvalstoffenverordening
2019 staat dat afval moet worden
gescheiden, wie dat mag inzamelen
en hoe dat moet gebeuren. Verder
zijn er artikelen over het tegengaan
van zwerfafval en over de handhaving
opgenomen.
2.

In het Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening 2019 wordt
precies geregeld welke afvalstoffen
moeten worden gescheiden, welke
worden opgehaald en hoe vaak dat
wordt gedaan. Afval dat niet wordt
opgehaald, moet naar de Stadswerf
worden gebracht.

4.

In de Regeling plaatsing
ondergrondse containers en
verzamelcontainers staat waar deze
containers worden neergezet. De
tekeningen staan in de bijlage op
naam van de wijk.
Voor de inspraak over de locaties
van de containers in Abbenbroek,
Geervliet, Heenvliet, Simonshaven en
Zuidland worden in september 2018
inloopavonden georganiseerd.
Voor de inspraak over de locaties
in Spijkenisse in de wijken De
Elementen, De Hoek en MaaswijkMidden-Zuid, Maaswijk-Zuidoost
en Maaswijk-Oost ontvangen de
inwoners in december 2018 nader
bericht.

gemeenteblad gevoegd, waarin deze
kennisgeving is geplaatst.
U kunt de voorstellen inzien:
• op www.nissewaard.nl/
afvalstoffenverordening
• op afspraak in het stadhuis,
Raadhuislaan 106,
3201 EL Spijkenisse
Reageren?
U kunt tot en met woensdag 17 oktober
2018 een reactie indienen. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk.
Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

Gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en
wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse
Per e-mail: gemeente@nisswewaard.nl.
Vermeld in de onderwerpregel: ‘reactie
concept Afvalstoffenverordening 2019’.
Voor een mondelinge reactie kunt
u een afspraak maken met de
beleidsmedewerker Afval & milieu via
telefoonnummer 14 0181.

In de Inzamel- en subsidieregeling
oud papier en karton 2019-2020
staan de instanties die oud papier en
karton mogen inzamelen.

Waar kunt u de voorstellen vinden?
Bovenstaande voorstellen zijn als bijlage
bij de elektronische uitgave van het

Feestelijke opening van het sportseizoen
De aftrap van het sportseizoen van
2018 - 2019 is vrijdagavond 21 september
in Theater de Stoep in Spijkenisse.
Bestuurders, trainers, commissieleden,
scheidsrechters, ouders en andere
vrijwilligers die betrokken zijn bij een
sportvereniging zijn van harte welkom
bij de feestelijke opening van het nieuwe
seizoen.

Na de pauze is er aandacht voor het
High Five Jaarprogramma voor de
sport-verenigingen. Aansluitend reikt
wethouder Léon Soeterboek de High
Five tegels uit. Na afloop kunnen de
aanwezigen in de foyer ervaringen delen
met andere verenigingen en kennis maken
met verschillende medewerkers van de
gemeente Nissewaard

Programma
U bent vanaf 19.00 uur welkom in Theater
de Stoep. Het programma begint om
19.30 uur. Na het welkomstwoord van
de combinatiefunctionarissen, spreekt
Margot van Beusekom over de toekomst
van de sportvereniging.

Trendwatcher Margot van Beusekom
neemt deelnemers mee in de nieuwste
ontwikkelingen, trends en uitdagingen
voor de sportvereniging. Hoe betrekt
u millennials bij uw sportvereniging?
Waarom nog iedere maandagavond
vergaderen? Hoe wordt u bewust van
de verschillende culturen en generaties
in uw sportvereniging? Wat kan u als
trainer doen om ouders meer bij het
verenigingsleven te betrekken?
Aanmelden
Bent u betrokken bij een sportvereniging
en komt u ook graag naar de opening?
Meldt u dan aan, stuur een e-mail naar
combinatiefunctionaris@nissewaard.nl.

Waar staan de bekendmakingen van
de gemeente en hoe maakt u bezwaar?
Hoe kunt u zien wat er besloten wordt door
de gemeente en hoe kunt u bezwaar maken
als u het er niet mee eens bent?
Besluiten die genomen worden door de
gemeente en die meer dan één persoon
aangaan, worden, nadat ze in het college
zijn behandeld, digitaal gepubliceerd in
het Gemeenteblad. Deze is te vinden op
www.overheid.nl. Om direct bij de gemeente
Nissewaard uit te komen, kunt u gaan naar
www.nissewaard.nl/bekendmakingen.
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. U kunt hier zelf instellen welke
berichten u wilt ontvangen en over welk

gebied. U kunt ook instellen van welke
overheid, bijvoorbeeld de gemeente, de
provincie of het waterschap u berichten
wilt ontvangen. Ga hiervoor naar
overuwbuurt.overheid.nl.
Bezwaar maken tegen een besluit
Als de gemeente een besluit neemt
waarmee u het niet eens bent, kunt u, als
belanghebbend bent, daartegen bezwaar
maken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld
een besluit over een af te geven
vergunning, een voorziening, uitkering of
minimaregeling. Hoe een bezwaar gemaakt
kan worden, staat in het besluit.
U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken,
dus niet per e-mail.
Let op: bezwaar tegen een parkeerboete
of de afvalstoffenheffing kunt u met DigiD
doen via www.nissewaard.nl.
Kijk voor meer informatie over het indienen
van een bezwaar op de website van de
gemeente: www.nissewaard.nl/bezwaar.

