Week 48

Resultaten enquête duurzaamheid

Maassluizers steunen verduurzaming
Bent u benieuwd naar de resultaten
van de enquête over duurzaamheid die
afgelopen zomer is gehouden? U kunt
deze inzien op de gemeentewebsite
via www.maassluis.nl/duurzaam.
De resultaten laten over het algemeen
zien dat Maassluizers duurzaamheid
een belangrijk thema vinden en dat
zij daar zelf een bijdrage aan willen
leveren.
Enkele resultaten
Het merendeel van de mensen die
de vragen hebben beantwoord (de
respondenten), is bereid afval te
scheiden en neemt een eigen tas mee
bij het boodschappen doen. Ook willen
de meeste mensen die de enquête
invulden, investeren in het verduurzamen van hun woning als dit goed
is voor het milieu, als dit financiële
besparingen oplevert of juist meer
comfort oplevert. Minder vlees eten
en minder vaak op vliegvakantie gaan,
zijn niet zo populair. En slechts 7% van
de respondenten reist dagelijks met

het openbaar vervoer. Maassluizers
pakken vaak de auto voor ritjes in de
directe omgeving. Daarnaast spelen
gebrek aan kennis en geld een rol in
de beslissing om duurzame stappen
te zetten. Veel van de deelnemers aan
de enquête verwachten informatie en
steun van de gemeente om hier verder
mee te komen.
Aan het werk met resultaten
De enquête kon worden ingevuld door
alle inwoners van Maassluis. Hiervoor
zijn oproepen geplaatst in de Maassluise Courant, op de gemeentewebsite en op sociale media met daarbij
een link naar het onderzoek. Ook het
bewonerspanel van Kenniscentrum
MVS deed mee aan de enquête. Ruim
450 mensen hebben meegedaan. De
enquête moet inzicht geven in de
standpunten van Maassluizers over de
verschillende onderwerpen die onder
duurzaamheid vallen, zoals energie,
afval, biodiversiteit, mobiliteit en
klimaatadaptatie (inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals

bijvoorbeeld hevige regenval). Met de
resultaten gaat de gemeente aan het
werk om bewoners nog beter te ondersteunen in het samen duurzaam maken
van Maassluis.
Digitaal bewonerspanel
U kunt ook meepraten over Maassluis.
Regelmatig worden enquêtes gehouden door Kenniscentrum MVS. Bent u
nog geen lid van het bewonerspanel?
Elk nieuw lid is welkom. E-mail naar
kenniscentrum@mvs-gemeenten.nl
voor meer informatie of om u aan te
melden.
Meer informatie over duurzaam Maassluis vindt u op www.maassluis.nl/
duurzaam. Hier kunt u ook de resultaten van de enquête downloaden.  n

MijnOverheid: uw persoonlijke website
voor onder meer WOZ zaken
De overheid biedt haar diensten
steeds vaker digitaal aan.
MijnOverheid biedt toegang tot
uw berichten, uw persoonlijke
gegevens en uw lopende zaken.
Overzichtelijk, veilig en altijd
beschikbaar.
MijnOverheid?
Wilt u uw post van de overheid liever
digitaal ontvangen? Dat kan met de
Berichtenbox van MijnOverheid. In
uw persoonlijke Berichtenbox ontvangt u berichten over onder meer
uw toeslagen, uw kinderbijslag en
het verlopen van uw APK. U ontvangt
automatisch een e-mail als er nieuwe
berichten zijn.
Gemeentelijke aanslag
Het is ook mogelijk om uw aanslag gemeentelijke belastingen/
WOZ beschikking van de gemeente
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Maassluis te ontvangen en in te
zien. U kunt dan uw aanslagen/WOZ
beschikkingen altijd raadplegen,
bijvoorbeeld bij het invullen of controleren van uw aangifte inkomstenbelasting. Hoe u dit kan aangeven
in MijnOverheid kunt u nalezen op
www.maassluis.nl/WOZ.
Eind januari 2021 worden de
gemeentelijke belastingen/WOZ
beschikking weer verstuurd in
Maassluis. Wilt u uw deze aanslag
en beschikking voortaan digitaal
ontvangen, geef dat dan aan op
mijn.overheid.nl.

u altijd inzicht in uw actuele WOZwaarde en het taxatieverslag met de
waarderingsgegevens van uw woning
en onderbouwende verkoopcijfers
van vergelijkbare woningen.

Actuele WOZ-waarde
Op MijnOverheid ziet u in één oogopslag welke persoonlijke gegevens
de overheid van u heeft vastgelegd.
Zo kunt u controleren hoe u bij het
Kadaster en de Basisregistratie
Personen geregistreerd bent en heeft

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten
over uw WOZ waarde, neem dan
contact op met de afdeling belastingen van de gemeente via telefoon:
010-5931999 of e-mail:
belastingen@maassluis.nl. 
n

Stadsbedrijf ruimt bladafval op
Vanaf de maand november verliezen
de bomen hun bladeren. Stadsbedrijf
ruimt in deze tijd van het jaar het
bladafval op. Dat is nodig want afgevallen bladeren kunnen gladheid veroorzaken.
Maar niet alle bladeren hoeven verwijderd te worden. Bladeren bevatten ook voedingstoffen en bieden de
grond bescherming tegen kou.
Veegwagens en bladblazers
Medewerkers van Stadsbedrijf
ruimen afgevallen bladeren op en
proberen er zo voor te zorgen dat wegen, fietspaden, trottoirs en andere
delen van de openbare ruimte niet

glad worden. Daarvoor zet Stadsbedrijf enkele weken extra veegwagens
en bladblazers in. Met name deze
bladblazers kunnen zorgen voor
geluidshinder. Stadsbedrijf probeert
de hinder die dit oplevert voor de
omwonenden zoveel mogelijk te
beperken.
Bladafval uit eigen tuin
Bladeren die zijn gevallen in uw
eigen tuin, kunt u kwijt in uw groene
minicontainer. Bladafval kunt u ook
gratis bij de milieustraat aanbieden.
De milieustraat is voorlopig alleen op
afspraak open. U kunt hiervoor een
afspraak maken via
www.maassluis.nl/milieustraat.  n

Hoe denkt u over de manier waarop
besluiten worden genomen?
De gemeente wil graag weten hoe
Maassluizers denken over de manier
waarop binnen de gemeente besluiten
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 raadsleden, burgemeester, wethouders en
ambtenaren. Op die manier kunnen
we zien of wij allemaal hetzelfde
denken over de Maassluise democratie. 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 verbeteren. Zo bouwen we samen aan een
nog betere lokale democratie. 
n

Waar wordt oud papier opgehaald?
Dinsdag 1 december haalt Gereformeerde Kerk Het Kompas het oud papier op in/aan de Vogelbuurt, Burgemeesterswijk, Weverskade, Elysium,
Kapelpolder, Balkon, ’t Hoofd en in
het buitengebied (Vlaardingsedijk
en Zuidbuurt) (elke 1e dinsdag van de
maand).
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. Wat je doet telt! 
n

