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Sinds maandag 14 december kunnen 
inwoners meldingen in de openbare 
ruimte aan de gemeente doorgeven 
via een app en daarbij gemakkelijk 
een foto toevoegen. Fixi, het nieuwe 
systeem voor meldingen dat de ge-
meente nu in gebruik heeft genomen, 
biedt voordelen voor inwoner én de 
gemeente. Het doen van een melding 
is intuïtiever en voor medewerkers van 
de gemeente is het eenvoudiger om de 
inwoner op de hoogte te stellen van de 
status van de melding. 

Hoe werkt het? 
Een melding doen kan via een app of 
via de website van de gemeente (www.
maassluis.nl/melding-openbare-ruim-
te). De inwoner kan de app zijn locatie 
laten bepalen of een ander adres 
invoeren. Vervolgens kiest de inwoner 
een categorie waaronder de melding 
valt, omschrijft de melding en voegt 
een foto toe. De melding komt dan bij 
de verantwoordelijke persoon bij de 

gemeente terecht. De gemeente pakt 
de melding op en stuurt de inwoner na 
afloop een bericht met een foto van de 
opgeloste melding.
De Fixi-app is te downloaden in de 
Appstore en Google Playstore.
Appstore:

Google Playstore: 

Meer weten? 
Kijk op www.maassluis.nl/
melding-openbare-ruimte   n
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De feestdagen brengen we dit jaar 
door in kleine en huiselijke kring. 
Maar met wat creativiteit en vin
dingrijkheid kunnen we tijdens de 
feestdagen toch bij elkaar zijn. 
Bijvoorbeeld door met een digitale 
verbinding samen te eten. Tijdens 
de kerstdagen (24, 25 en 26 decem
ber) is het toegestaan om drie per
sonen thuis te ontvangen in plaats 
van twee. 

Tijdens de feestdagen is het extra be-
langrijk dat we de basismaatregelen 
blijven naleven. We houden anderhal-
ve meter afstand van mensen uit een 
ander huishouden, ook aan tafel of tij-
dens de viering. Kies waar mogelijk 
voor de plek met de meeste ruimte, 
zodat je makkelijker afstand kunt 
houden. We wassen vaak onze han-
den, bijvoorbeeld als je ergens bin-
nenkomt of voor je gaat eten. En bij 
klachten, hoe mild ook, blijven we 
thuis, gaan we niet naar buiten of bij 
anderen op bezoek en we laten ons 

testen. Wie besmet is, roept hulp in 
van anderen. Bijvoorbeeld voor bood-
schappen en andere klusjes, zodat de 
besmette persoon thuis kan blijven. 

Ook bij de voorbereidingen op de 
feestdagen is dat van belang. Alle 
niet-essentiële winkels zijn dicht, 
maar supermarkten, bakkers, slagers 
etc zijn wel open voor de eerste basis-
behoeften. Doe gericht inkopen, win-
kel ’s ochtends of doordeweeks en ga 
alleen. Gemeenten en winkeleigena-
ren nemen maatregelen die mensen 
helpen om zich aan de regels te hou-
den en drukte te beperken.

Aandacht voor elkaar
Juist tijdens de decembermaand is 
het van belang om wat extra naar el-
kaar om te kijken. Vooral mensen die 
zich eenzaam voelen of mensen die 
het lastig vinden om te gaan met de 
lockdown, hebben in deze periode 
extra behoefte aan een telefoontje, 
bezoek of kaartje. De campagne 

‘Aandacht voor Elkaar’ verzamelt  
initiatieven uit het hele land en ver-
spreidt verhalen die ook anderen 
kunnen inspireren om iets extra’s te 
doen voor de mensen om ons heen. 
Zie de website: 
www.aandachtvoorelkaar.nl 
voor meer informatie. n

Tijdens de jaarwisseling zijn veel 
hulpverleners niet thuis. Zij zijn hard 
aan het werk om ervoor te zorgen 
dat de jaarwisseling zo veilig moge
lijk verloopt.

Zo zijn alle brandweerposten volledig 
bemenst en zijn er 60 brandweereen-
heden inzetbaar. Ook zijn er in de re-
gio veel ambulances paraat om direct 
de nodige medische hulp te kunnen 
verlenen. En tot slot en niet  

onbelangrijk: de politie is maximaal  
paraat om waar nodig te kunnen op-
treden. 

Vorig jaar rukte de brandweer tijdens 
de jaarwisseling 709 keer uit, onder 
meer voor 46 woningbranden en 42 
autobranden. De ambulance kreeg 
170 meldingen. Er wordt van de hulp-
diensten veel gevraagd. 

Geweld tegen hulpverleners
Laat de hulpverleners tijdens de jaar-
wisseling daarom hun werk doen! 
Wie hulpverleners belaagt, krijgt 
straks gegarandeerd celstraf. Geweld 
tegen agenten, ambulancebroeders 
en brandweermannen zal niet meer 
worden afgedaan met een taakstraf 
of boete maar wordt beschouwd als 
een misdrijf.  n

Door het coronavirus is de werkdruk 
in ziekenhuizen en bij hulpverleners 
erg hoog. Daarom heeft het kabinet 
besloten dat tijdens deze jaarwis
seling geen vuurwerk verkocht en 
afgestoken mag worden.

Eenmalig verbod oud en nieuw
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is 
het verboden vuurwerk te verkopen, te 
vervoeren, te bezitten en af te steken. 
Het verbod is gekomen op verzoek van 
onder andere de Tweede Kamer, veilig-
heidsregio’s, zorgverleners, politie en 
BOA’s. 
Zij willen de druk verminderen op zie-
kenhuizen, huisartsposten en handha-
vers op straat. Tijdens de jaarwisseling 
moesten vorig jaar bijna 1.300 slachtof-
fers van vuurwerk naar het ziekenhuis 
of een huisartsenpost. 
Door dit jaar geen vuurwerk af te ste-
ken draagt iedereen bij aan het ontlas-
ten van de medewerkers in de zorg, 

hulpverlening, politie en BOA’s.

Sterretjes mogen wel
Het verbod op het verkopen, vervoeren 
en afsteken van vuurwerk geldt voor al 
het oudejaarsvuurwerk (waar op het la-
bel categorie F2 of F3 staat). Fop- en 
schertsvuurwerk afsteken (categorie 
F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knal-
erwten en sterretjes mag wel. Dit vuur-
werk is het hele jaar te koop en mag 

vanaf 12 jaar worden gekocht en ge-
bruikt.

Toch vuurwerk, kans op straf
Wie toch vuurwerk afsteekt en wordt 
betrapt, krijgt een straf. Afhankelijk van 
hoe zwaar het misdrijf is, krijgt de da-
der een boete of gevangenisstraf. De 
minimale boete is € 100 en een aante-
kening in het strafblad. De gevangenis-
straffen kunnen flink oplopen.  n

Omwonenden van gebouwen worden 
aangespoord om extra sociale con-
trole uit te oefenen en overtredingen 
of verdachte situaties bij de politie 
(112) te melden. Het is altijd mogelijk 
om ook het nummer van Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000) te 
bellen.

Camera’s
Bedrijven en ondernemers wordt ge-
adviseerd om de omgeving van hun 
pand zo opgeruimd mogelijk te ma-

ken zodat de kans dat er iets wordt 
vernield of in brand wordt gestoken 
zo klein mogelijk wordt gemaakt.
Heeft u beveiligingscamera’s? Zorg er 
dan voor dat de beelden ook opge-
slagen worden zodat de politie deze 
eventueel later kan gebruiken om da-
ders te achterhalen.

Huisvuil
Ondergrondse containers zijn afge-
sloten en zo leeg mogelijk gemaakt. 
Zet er geen vuil naast!    n

In deze bijzondere tijden zijn mensen 
meer thuis dan normaal, ook met de 
feestdagen. Toch blijven  de feestda-
gen zoals kerst, oud en nieuw popu-
lair bij het dievengilde.
Gaat u er met de feestdagen op uit 
en heeft u geen zin in ongenode gas-
ten? 

Doe altijd alle ramen en deuren goed 
op slot, zorg bij afwezigheid voor een 
bewoonde indruk. Dus niet 1 of 2 
lampjes, maar laat net alsof je thuis 
bent alle verlichting aan. Zet des-
noods een tijdschakelaar op je ver-
lichting. En zorg dat je kostbare spul-
len uit het zicht zijn.  n

De periode rond oudejaarsavond kan 
stressvol zijn voor hun. De plotselin-
ge knallen van vuurwerk kunnen ont-
zettend beangstigend zijn voor die-
ren. Hoewel het afsteken van 
vuurwerk verboden is dit jaar, kan het 
toch zo nu en dan knallen. Huisdieren 
kunnen daar last van hebben.

Je hond uitlaten
Laat je hond op tijd uit, het liefst voor 
het donker is. Houd je hond aan de 
lijn op oudejaarsdag. 
Honden kunnen schrikken of bang 
worden van plotselinge geluiden of 

erger: een rotje of sterretje tegen het 
lijf lopen.

Houd je huisdieren binnen
Houd je huisdieren binnen! Ze kun-
nen in paniek raken van het vuurwerk 
en vluchten, dus het is een goed idee 
ze veilig binnen te houden. Houd de 
gordijnen dicht, zodat ze niet schrik-
ken van het licht. Laat konijnen en 
knaagdieren die in buitenhokken le-
ven buiten zitten. Het temperatuur-
verschil tussen buiten en binnen is te 
groot.   

n
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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  
iemand, 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-wes-
terse achtergrond. Burgemeester Edo 
Haan: “Het is belangrijk om nieuwe 
mensen te betrekken bij de politiek. 
Wij zijn een diverse stad met allerlei 
belangen. In deze boeiende 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 vijf 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@maassluis.nl, 
en geef daarin aan waarom je het leuk 
vindt om deel te nemen.
Meer informatie: www.maassluis.nl/
politiekactief     n

Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief!

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.

Het platform samenzijnwijmaassluis.
nl is online. De website is een online 
ontmoetingsplaats voor inwoners, 
maatschappelijke organisaties en ver
enigingen in Maassluis. 

“Doel van deze website is om de 
onderlinge betrokkenheid tussen de 
Maassluizers te vergroten, en daarmee 
ook eenzaamheid onder inwoners 
tegen te gaan”, vertelt wethouder 
Sjoerd Kuiper (o.a. sociale cohesie). 
“De gemeente heeft het platform op-
gezet, maar nu is het aan inwoners en 
organisaties om het verder in te vullen, 
dus maak vooral een profiel aan!” 
Op de website vind je een sociale kaart 
met alle maatschappelijke organisa-

ties, verenigingen en initiatieven in 
Maassluis. Ook is er een Marktplaats 
voor koop en verkoop, een Agenda 
om inzicht te krijgen in wat er allemaal 
wordt georganiseerd in de stad, een 
plek om berichten te plaatsen en 
een onderdeel Elkaar helpen, waar 
organisaties en inwoners hun diensten 
aanbieden. 
 “De coronacrisis heeft ons niet alleen 
geleerd dat online een goede aanvul-
ling of alternatief is”, stelt wethouder 
Kuiper, “maar ook dat steeds meer 
mensen ook online mee kunnen doen. 
Via samenzijnwijmaasluis.nl kunnen 
Maassluizers elkaar makkelijk vinden 
en contact leggen.”

n
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