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Wethouder  
Sjoerd Kuiper houdt 
zijn spreekuur 'Koffie 
met Kuiper' vanwege 
de coronamaatrege-
len niet op locatie in 
de stad. Hij houdt 
een telefonisch/ 
digitaal spreekuur op vrijdag 20  
november van 11.00 tot 12.00 uur.  
U kunt met hem spreken via de tele-

foon maar ook via MS Teams. 
Aanmelden kan tot de dag van het 
spreekuur via telefoon nummer  
010-5931741 of  
s.kuiper@maassluis.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
spreekuren van het college van  
B en W en hun portefeuilles op  
www.maassluis.nl/college.   n

Wilt u telefonisch/digitaal spreken 
met wethouder Kuiper?

De gemeente wil graag weten hoe 
Maassluizers denken over de manier 
waarop binnen de gemeente be-
sluiten worden genomen en worden 
uitgevoerd. 
Is voor iedereen duidelijk hoe dat 
gaat en vindt iedereen dat dit op een 
goede manier gebeurt?

Kunt u, als Maassluizer, voldoende 
meedenken, meebeslissen en aan de 
uitvoering meewerken als u dat wilt? 
Kortom: hoe democratisch werken 
wij in onze gemeente?

Online-vragenlijst
Geef uw mening door een korte 
online-vragenlijst in te vullen, de 
Quick Scan Lokale Democratie.  
U vindt de vragenlijst via  
www.maassluis.nl/democratie.  
Invullen kan tot 4 december.  
Wilt u meer informatie? Neem  
contact op met mevrouw R.R.  
Westhoff via 06-52506062 of  
via griffier@maassluis.nl.

Anonieme resultaten
U wordt van harte uitgenodigd om 

mee te doen aan het onderzoek. Dat 
ook wordt ingevuld door raadsle-
den, burgemeester, wethouders en 
ambtenaren. Op die manier kunnen 
we zien of wij allemaal hetzelfde 
denken over de Maassluise democra-
tie. Uw antwoorden worden anoniem 
gebruikt in het eindrapport. Aan 
de hand van de conclusies van het 
onderzoek kan iedereen die dit wil, in 
gesprek om de samenwerking tussen 
raad, college en inwoners te verbe-
teren. Zo bouwen we samen aan een 
nog betere lokale democratie.  n

Nederland is van oudsher een fiets-
land. Fietsen levert voor nagenoeg ie-
dereen plezier, gezondheid en mobili-
teit op. Het succes van het 
fietsgebruik brengt ook een nadeel 
met zich mee: ze zijn betrekkelijk ge-
makkelijk te stelen. Ook in Maassluis 
komt fietsendiefstal voor.

Soms komt diefstal voor omdat fietsen 
niet of niet goed op slot staan. Vandaar 
dat de gemeente de komende weken 
aandacht vraagt voor het voorkomen 
van fietsendiefstal. Wat u zelf kunt 
doen om te voorkomen dat uw fiets 
wordt gestolen, is vaak niet moeilijk en 
niet per se heel duur. Het belangrijkste 
is: u moet het wel even doen.

ART-slot
Zet uw fiets altijd op slot en gebruik 
altijd twee sloten, een ring- en een 
kettingslot. Maak uw fiets met het 
kettingslot vast aan bijvoorbeeld het 
fietsenrek. Koop een goedgekeurd ART-
slot. De ART-kwalificatie van een slot 
geeft de diefstalbestendigheid aan. 
Een ART2-slot wordt door verzekeraars 
geaccepteerd voor fietsen. Stal de fiets 
in de schuur of bewaakte stalling én 
zet 'm op slot.

Maak foto’s
Noteer het merk, model en framenum-
mer van uw fiets. Of nog makkelijker, 
maak er foto’s van. Van de fiets zelf, 

met eventuele accessoires erop. Zo 
kunt u beter aantonen dat het uw fiets 
is. Berg deze gegevens op waar u het 
kunt terugvinden als de fiets gestolen 
wordt. U kunt hierbij gebruikmaken 
van een fietsregistratiekaart.

Elektrische fietsen
Voor elektrische fietsen is het mogelijk 
om een verzekering af te sluiten 
inclusief een track&trace-systeem. Een 
gestolen fiets wordt dan zo snel moge-

lijk opgespoord. Heeft uw e-bike een 
afneembaar display? Haal deze dan 
altijd van de e-bike af als u niet fietst. 
Zo is de e-bike niet meer als elektrische 
fiets te gebruiken.

Gestolen? Doe aangifte
De politie kan alleen iets doen aan 
fietsdiefstal als de eigenaar aangifte 
doet. Aangifte doet u online via  
politie.nl, telefonisch via 0900-8844 of 
na afspraak op een politiebureau. 
Na aangifte komen de gegevens van 
uw fiets in het Fietsdiefstalregister dat 
geraadpleegd wordt door onder meer 
politie, boa's en fietsverkopers. 7% van 
de gestolen fietsen wordt teruggevon-
den.  Voor het doen van aangifte is het 
handig als je zoveel mogelijk kenmer-
ken van de fiets kunt opnoemen. Zoals 
het merk, type, kleur, serie-, frame- en 
chipnummer.      n

Dinsdag 24 november halen de 
gemeente en Klein Recycling het oud 
papier op in de Vertowijk, muziek-
vereniging Kunst na Arbeid doet dat 
in de Componistenbuurt en bij de 
flats aan de Merellaan (elke laatste 
dinsdag van de maand).

Vanaf 17.30 uur
U kunt het oud papier en karton in 
deze wijken/buurten vanaf 17.30 uur 

gebundeld of in dozen klaarzetten 
op de gebruikelijke aanbiedplaatsen 
voor afval. Kijk voor meer informatie 
op www.maassluis.nl/opk en doe 
ook mee. Zo draagt u een steentje bij 
aan het afval scheiden en het milieu.
Wat je doet telt!
  n

Alle gemeenten in Nederland zijn 
verplicht om de gemeentelijke regel  - 
geving digitaal bekend te maken via 
www.officielebekendmakingen.nl. 
Bent u benieuwd of er ergens een 
omgevingsvergunning voor is afge-
geven? Of wilt u weten of er een be-
stemmingsplan ter inzage ligt? Bekijk 

daar direct alle officiële publicaties 
en bekendmakingen van de gemeen-
te Maassluis. Lokale regelingen van 
de gemeente Maassluis vindt u op 
www.overheid.nl. 
Klik op ‘Lokale regelingen’ om te 
zoeken binnen de regelingen. 
 n

Waar wordt oud papier opgehaald?

Leg uw fiets aan de ketting,  
gebruik altijd een tweede slot

Hoe denkt u over de manier waarop in
Maassluis de besluiten worden genomen?

De gemeente gaat samen met De gemeente gaat samen met 
buurtpreventie tijdens de eerste buurtpreventie tijdens de eerste 
week van de campagne bij de week van de campagne bij de 
metrostations en winkelcentra metrostations en winkelcentra 
aandacht vragen voor het dubbel aandacht vragen voor het dubbel 
op slot zetten van uw fiets. Dit op slot zetten van uw fiets. Dit 
doen ze door het bevestigen van doen ze door het bevestigen van 
zadelhoesjes met een tekst. De zadelhoesjes met een tekst. De 
acties zijn op 24 en 28 november.acties zijn op 24 en 28 november.


