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Op 14 januari start de gratis cursus 
Politiek Actief in de gemeente 
Maassluis. Deze cursus is bedoeld 
voor iedereen die meer wil weten over 
hoe de gemeente werkt. Ook is de cur-
sus zeer geschikt voor iedereen die in-
teresse heeft om politiek actief te wor-
den, maar nog niet precies weet wat 
de mogelijkheden zijn. Ben jij zo ie-
mand schrijf je dan snel in!

Wat doet de gemeente? Hoe werkt de 
besluitvorming in de gemeente? Wat 
doet een raadslid? Op deze vragen – en 
meer! – krijgen de deelnemers aan de 
cursus antwoord. Ook is er een training 
debatteren en zijn er ontmoetingen 
met politici en bestuurders uit de 
gemeente. 

Uit cijfers blijkt dat sommige groepen 
uit de samenleving minder goed ver-
tegenwoordigd zijn in de landelijke en 
lokale politiek, bijvoorbeeld jongeren, 
vrouwen en mensen met een niet-
westerse achtergrond. Burgemeester 
Edo Haan: “Het is een boeiende cursus 
en belangrijk om nieuwe mensen te 
betrekken bij de politiek. Wij zijn een 
diverse stad met allerlei belangen. In 
de cursus leren deelnemers hoe zij hun 
belang en mening goed naar voren kun 
brengen via de politieke kanalen. Dus 
ik roep alle Maassluizers graag op om 
deel te nemen aan de cursus”.

De cursus start 14 januari en bestaat 
uit 5 bijeenkomsten die om de twee 
weken in de avonduren plaatsvinden. 

Als het kan vindt de cursus plaats in de 
raadszaal van het stadhuis, maar als 
de coronamaatregelen dat noodzake-
lijk maken wordt de cursus in digitale 
vorm gegeven.

Meer weten en aanmelden?
De cursus heeft plek voor circa 25 
deelnemers. 
Aanmelden: stuur een mail naar René 
van der Hoek, griffier van de gemeen-
teraad griffier@maassluis.nl en geef 
daarin aan waarom je het leuk vindt 
om deel te nemen.
Meer informatie: www.maassluis.nl/
politiekactief     n

Maassluis steeds duurzamer maken 
is belangrijk. Gelukkig zijn veel in-
woners al duurzaam bezig. Daar zijn 
we als gemeente trots op. Daarom 
zetten we deze betrokken 
Maassluizers graag even in het zon-
netje. In de rubriek ‘Wat je doet telt’, 
laten we zien dat iedereen zijn of 
haar steentje kan bijdragen om van 
Maassluis een duurzame en milieu-
vriendelijke gemeente te maken. De 
mensen die hier aan het woord ko-
men, ontvangen van ons een duur-
zaam bedankje.

Marianne Smit is graag buiten maar 
haar wekelijkse wandeling van zo’n 
anderhalf uur door de wijk is niet 
alleen bedoeld om even een frisse 
neus te halen.  “Zo is wel begon-
nen”, vertelt Marianne. “Maar al snel 
begon ik me tijdens het wandelen te 
ergeren aan al die troep op straat. 
Om die reden ben ik toen iedere 
woensdag afval gaan oprapen. Zo 
combineer ik het nuttige met het 
aangename. ”

Overal liggen mondkapjes  
“Iedere keer als op pad ga, neem 
ik een paar lege pedaalemmerzak-
ken mee. En die zijn zo vol met van 
alles en nog wat”, vertelt Marianne. 
“Papier, plastic, lege flesjes en 
blikjes, volle luiers, noem maar op. 
Ik heb ook al een aantal keren een 
mes gevonden. En de laatste tijd 
liggen er overal mondkapjes. Die 
raap ik ook zoveel mogelijk op want 
er kan zo een vogel in verstrikt raken. 
Ik snap niet dat er mensen zijn die 
het normaal vinden om hun rommel 
gewoon op straat te gooien. Dat is zo 
slecht voor het milieu. Maar dat boeit 
ze niet waarschijnlijk. Die onverschil-
ligheid stoort me.”    

Meer bewustwording
Gelukkig wordt de inzet van Mari-
anne in de wijk zeer gewaardeerd. 
“Ik ontvang regelmatig positieve 
reacties als ik mijn vaste route via de 
Albert Schweizerdreef, de Sporthal 
en de Enthovendreef loop. Som-
mige mensen nemen zich voor om 
ook eens mee te lopen maar in de 
praktijk is dat nog niet gebeurd. Wel 
heb ik enige tijd terug van meneer 
van Deventer, ook een buurtbewoner, 
een grijpstok gekregen uit waarde-
ring voor mijn initiatief.  Ik vind een 
schone woonomgeving en een ge-
zond leefmilieu heel belangrijk. Dat 
is duurzaamheid voor mij. Ik denk 
dat het noodzakelijk is om mensen 
meer zorg voor de natuur bij te bren-
gen. Jong geleerd is oud gedaan.”    
 n

De voorbereidingen voor de feestda-
gen zijn in volle gang. Bent u ook zo 
druk met de inkopen? Misschien is 
het dan leuk om iets voor uw eigen 
comfort te bestellen?

Zeker wanneer u eigenaar bent van 
een wat oudere woning is dit een 
goed moment om na te denken over 
de verwarming van uw woning en hoe 
u energie kunt besparen. U kunt bij-
voorbeeld door te isoleren uw woning 
comfortabeler maken en ook nog eens 
geld besparen. Daarnaast is het goed 
voor het milieu. 

WoonWijzerBox voor woningeigenaren
Woningeigenaren kunnen met de 
WoonWijzerBox direct beginnen met 
kleinere stappen om energie te bespa-
ren. Hebt u deze box nog niet eerder 
besteld, dan kan dat nog steeds. 
Omdat het cadeautijd is zijn speciale 
boxen samengesteld die u kunt vinden 
op de website van de WoonWijzerWin-
kel. Zo is er bijvoorbeeld een smart 
home pakket, waarmee u met een app 
kunt instellen hoe lang de verlichting 
brandt. Of u kunt kiezen voor het snel 
besparen pakket, vol met slimme snuf-

jes om snel energie te besparen, zoals 
een waterbesparende douchekop en 
tochtstrips. En, wilt u geheel zelf bepa-
len wat u in huis haalt dan kunt u het 
pakket naar eigen wens samenstellen. 

Wat u ook kiest; een combinatie van 
pakketten of een pakket met eigen 
samenstelling, de gemeente geeft u 
een forse korting. U moet wel voor 
minimaal 100 euro bestellen. Bij de 
bestelling van 100 euro betaalt u zelf 10 
euro en krijgt u 90 euro cadeau van de 
gemeente! Dubbele winst voor u en uw 
huis. Wanneer u meer dan 100 euro wil 
besteden, dat kan ook. Dan wordt uw 
eigen bijdrage hoger.

Kijk op de site wat er mogelijk is 
https://www.woonwijzerwinkel.nl/
maassluis/  Bestellen kan met de 
kortingscode MAASSLUIS2020.  
  n

Burgemeester Haan heeft samen met 
initiatiefnemer en buurtbewoner 
Richard van Scherpenzeel een AED 
opgehangen in de Guido 
Gezellestraat. ,,Het is fantastisch dat 
wij zulke actieve en betrokken inwo-
ners hebben die zich actief inzetten 
om Maassluis veiliger te maken,’’ al-
dus de burgemeester.

Via het platform BuurtAED.nl van de 
Hartstichting is er geld opgehaald om 
zo samen een levensreddende AED te 
kopen. Met behulp van de buurtbe-

woners en  door de bijdrage van de 
gemeente is de actie succesvol!

De BuurtAED hangt in de Guido 
Gezellestraat bij de personeelsingang 
van IKC de Kindertuin. Mede dankzij 
schooldirecteur Peter-Paul Kleyn hangt 
de AED op een mooie en duidelijke 
plek.

Initiatiefnemer van de actie Richard 
van Scherpenzeel is blij dat de actie is 
gelukt: ,, Elke minuut telt! Het is heel 
belangrijk om een AED in de openbare 

ruimte te hebben en niet in een binnen-
ruimte. Als het in de openbare ruimte 
beschikbaar is kan er (buiten openings-
tijden) op tijd begonnen worden met 
reanimatie!’’

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in 
Nederland een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. In 70 procent van de geval-
len vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. 
De kans op overleven is het grootst als 
binnen 6 minuten gestart wordt met 
reanimeren met een AED. Het lukt de 
ambulance meestal niet om binnen die 
tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. 
Daarom is het belangrijk dat er in elke 
buurt een AED aanwezig is.

Om van heel Nederland zo’n ‘6-minu-
tenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s 
nodig die dag en nacht beschikbaar 
zijn en zijn aangemeld bij oproepsys-
teem HartslagNu. Op dit moment zijn 
in Nederland 15.000 AED’s aangemeld 
bij het oproepsysteem, waarvan er 
10.000 dag en nacht beschikbaar zijn. 
Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het 
realiseren van deze landelijke 6-minu-
tenzone.   n

Naar aanleiding van het aantal 
fietsendiefstallen in Maassluis heeft 
Buurtpreventie samen met Wijkbe-
heer een actie opgezet om bewoners 
attent te maken op het gebruik van 
twee sloten bij het parkeren van 
hun  fiets bij het winkelcentrum, 
het station of elders. De actie werd 
gehouden bij alle winkelcentra en 
metrostations.  Opvallend was dat 
als mensen een boodschap doen het 
tweede slot nog wel eens vergeten 

wordt. Echter op de stations bemerk-
ten wij dat er oude fietsen worden 
gebruikt en dat deze ook nog eens 
dubbel op slot worden gezet. Bewo-
ners reageerden positief op de actie. 
Wij gingen met hen in gesprek als zij 
een  fiets bij zich hadden en deze niet 
dubbel op slot werd gezet. Ook heel 
wat kinderfietsjes werden beloond 
met een mooi zadelhoesje. Komende 
maand wordt de actie herhaald.

    n

Duurzaamheid: wat je doet telt! 

Een comfortabel wintercadeau

Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief!

BuurtAED-actie in Guido Gezellestraat succesvol!

Actie tegen fietsendiefstal

Marianne Smit ruimt iedere week 
afval op in haar wijk. 

“Al die troep op straat is slecht  
voor het milieu”, zegt ze.
(Fotograaf: Annette Jansen).

Amra: Het helpt als je de weg weet in de 
politiek. Je kunt dan veel meer bereiken.

Tom en Nathalie: Politiek lijkt best ver 
van je bed, maar we hebben er allemaal 

mee te maken.

Richard van Scherpenzeel naast de AED samen met burgemeester Haan  
en directeur Peter-Paul Kleyn. Foto: gemeente Maassluis.


