Week 49

Mondkapje verplicht in openbare ruimtes
Om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, is sinds 1 december
de Tijdelijke Wet Maatregelen
COVID-19 van kracht. Onderdeel van
deze wet die voorlopig 3 maanden
geldt, is de mondkapjesplicht in
openbare ruimtes.
Het mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder
andere winkels, musea, restaurants
en theaters.
Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moet een
mondkapje worden gedragen. Het
mondkapje kan af tijdens de les,
wanneer iedereen een vaste zit- of
staanplaats heeft.
Voor contactberoepen geldt de
mondkapjesplicht zowel voor de
klant als de professional, zoals de

kapper of de rijinstructeur.
In het openbaar vervoer was een
mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en
bij bus- en tramhaltes.
Neus en mond volledig bedekt
Een mondkapje moet de neus en
mond volledig bedekken en ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm
(faceshield) bedekt de neus en mond
niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een
mondkapje. Ook een sjaal of bandana
mogen niet als mondkapje worden
gebruikt.
Uitzonderingen
De verplichting geldt niet voor mensen
die door een beperking of ziekte geen

mondkapje kunnen dragen of opzetten. Politie en boa’s kunnen mensen
vragen zelf aannemelijk te maken dat
deze uitzondering voor hen geldt.
Mondkapjes zijn ook niet verplicht
tijdens het sporten, acteren, muzikale
repetities en optredens.
Meer informatie over de mondkapjesplicht: Rijksoverheid.nl/ mondkapjes.
De Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 vervangt de noodverordening
in de regio Rotterdam-Rijnmond.
De noodverordening die sinds 18
november van kracht was, is daarom
ingetrokken. Lees meer over de
tijdelijke wet op Rijksoverheid.nl of
RijnmondVeilig.nl.
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Bewaakte fietsenstalling Uiverlaan vernieuwd
Wethouder Sjoerd Kuiper heropende
donderdag 26 november de gratis bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum Koningshoek, waar een nieuwe
beheerdersunit is geplaatst. Het nieuwe, duurzame en meer comfortabele
onderkomen is in overleg met de stallingsbeheerders ontworpen om de
dienstverlening aan de klanten te verbeteren.
Wethouder Sjoerd Kuiper: “De gratis
bewaakte fietsenstalling zorgt ervoor
dat bezoekers aan de Koningshoek,
bibliotheek en Koningshof veilig hun
fiets kunnen stallen. Dat helpt om meer
mensen de auto te laten staan. Het
maakt de stad veiliger en we belasten
het milieu minder. Daarnaast zorgen
we met de fietsenstalling al meer
dan 10 jaar voor een nuttige publieke
dienst, waar inwoners vanuit de bijstand weer de stap naar werk zetten
en arbeidsritme opdoen. Heel mooi
dat we met het nieuwe onderkomen de
beheerders die hier iedere dag in weer
en wind staan, weer goede arbeidsomstandigheden kunnen bieden.”
Persoonlijk en veilig
De beheerders van de gratis bewaakte
fietsenstalling zijn het gezicht van

Een deelnemer aan Burgernet ontvangt vanuit de politiemeldkamer een
kort bericht met de vraag om uit te
kijken naar een persoon of voertuig.
Vaak gaat het om een vermissing,
diefstal, een overval of een verdachte
situatie. Als de ontvanger iets ziet,
kan hij rechtstreeks bellen met de
meldkamer van de politie. Deelnemers

www.maassluis.nl

Om de veiligheid van overstekende
fietsers en voetgangers te vergroten, wordt er de komende weken gewerkt aan de kruisingen van de
Dr. Albert Schweitzerdreef met de
Stadsmolen en de Röntgendreef. De
werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 18 december.
De kruisingen blijven ook tijdens
werkzaamheden zo veel mogelijk te
gebruiken door al het verkeer. De
omliggende woningen blijven bereikbaar. Alleen tijdens het asfalteren
in de nacht van donderdag 17 op
vrijdag 18 december zijn de kruisingen volledig afgesloten voor verkeer.
Bewoners kunnen die avond en nacht
de wijk in- en uitrijden via de Dr. Jan
Schoutenlaan en de Einthovendreef.
Houd tijdens de werkzaamheden
rekening met enige verkeershinder. Op 17 december is er mogelijk
geluidsoverlast vanwege het frezen
van het asfalt.

Op een drempel
De verkeerssituatie wordt veiliger
gemaakt door de oversteekplaats
voor fietsers en voetgangers (met
zebrapad) op een brede drempel te
plaatsen. Automobilisten moeten
daarom bij de oversteekplaatsen
snelheid verminderen en overstekende voetgangers voorrang verlenen.
Begin 2021 worden de oversteekplaatsen ook voorzien van extra
verlichting.

Ook werk aan Industrieweg
In de nacht van donderdag 17 op
vrijdag 18 december vinden er
ook wegwerkzaamheden plaats
aan de Industrieweg. Het asfalt
op de kruising met de Govert van
Wijnkade wordt vervangen. De
Industrieweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Omleidingsroutes worden
aangegeven. Het werk duurt tot
uiterlijk 18 december 6.00 uur. n

Spreken met een wethouder?

Wethouder Sjoerd Kuiper en beheerder Stephanie van den Berg
(Fotograaf: Annette Jansen).

Biesieklette. Een van de beheerders is
Stephanie van den Berg: “Het mooie
aan mijn werk is het contact met de
klanten. Gewoon eventjes een praatje,
vooral voor ouderen zijn de contactmomenten de afgelopen maanden erg
schaars. Dat merk je.” Natuurlijk wordt
rekening gehouden met de persoonlijke veiligheid van klanten. Vanwege
Corona wordt de anderhalve meter
afstand in acht genomen. Wat betreft
de veiligheid van de gestalde fietsen
en scooters is het nieuwe gebouw ook
verbeterd. De ramen geven goed zicht
waardoor het voor de beheerders makkelijker wordt om een oogje in het zeil
te houden.

Wanneer open?
De bewaakte fietsenstalling is open
op maandag van 11.00 tot 18.30 uur,
dinsdag tot en met donderdag van
8.30 tot 18.30 uur, vrijdag van 8.30
tot 19.30 uur, zaterdag van 8.30 tot
18.30 uur en op koopzondagen
(laatste zondag van de maand) van
11.00 tot 18.30 uur.
De fietsenstalling is een samenwerking van de gemeente Maassluis,
Stroomopwaarts MVS en Biesieklette.
Wereldhave, eigenaar van winkelcentrum Koningshoek, heeft een financiële
bijdrage geleverd.
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Samen de buurt veiliger maken?
Download de Burgernetapp
Werk samen met de gemeente en de
politie aan veiligheid in uw buurt.
Elke deelnemer aan Burgernet maakt
de buurt een stukje veiliger. Want hoe
meer mensen deelnemen, hoe sneller
een persoon of voertuig wordt gevonden.

Veiliger oversteekplaatsen aan
de Dr. Albert Schweitzerdreef

krijgen altijd bericht over het resultaat
van de actie, ook als iemand niet is
gevonden.
Burgernetapp
Met de Burgernetapp krijgen deelnemers berichten over incidenten in
de omgeving waar de deelnemer zich
bevindt. De berichten kunnen eenvoudig worden gedeeld, bijvoorbeeld in
WhatsAppgroepen. Nieuw is dat met
foto’s het zoeken naar personen of
voertuigen eenvoudiger is gemaakt.
De politiemeldkamer stuurt dan een
foto mee met het Burgernetbericht en
deelnemers kunnen tijdens de actie
foto’s sturen naar de meldkamer zodat

de politie sneller weet of de gezochte
persoon is gevonden.
Buurtonderzoek
Bij een buurtonderzoek ontvangt een
deelnemer een e-mail van de politie,
bijvoorbeeld wanneer er is ingebroken
in de straat. Wanneer de deelnemer
iets heeft gezien of gehoord, kan
hij dit eenvoudig doorgeven via een
reply-knop.
De app is gratis te downloaden via de
App-store en de Play Store. De app
gebruikt de locatiegegevens van de
deelnemer maar deze worden niet
opgeslagen. 
n

Wethouder
Sjoerd Kuiper houdt
woensdag 9 december
van 10.00 tot 11.00 uur
een telefonisch/digitaal
spreekuur. U kunt met
hem spreken via de telefoon maar
ook via MS Teams of WhatsApp
beeldbellen als u vragen of opmerkingen heeft over onderwerpen uit
zijn portefeuille. U kunt zich tot de
dag van het spreekuur aanmelden
via telefoonnummer 010-5931741 of
s.kuiper@maassluis.nl.

Wethouder
Fred Voskamp houdt
woensdag 9 december
van 14.30 tot 15.30 uur
telefonisch spreekuur.
U kunt zich tot de dag
van het spreekuur aanmelden via
telefoonnummer 010-5931514 als u
vragen of opmerkingen heeft over
onderwerpen uit zijn portefeuille.

Meer informatie en de portefeuilles
van de wethouders vindt u op
www.maassluis.nl/college.
n

Gastvrouwen en -heren
gezocht voor stadhuis
De gemeente zoekt vrijwillige gastvrouwen en -heren voor het stadhuis.
Zij heten inwoners en ondernemers
die het Publiekscentrum bezoeken,
welkom en staan hen te woord als zij
even moeten wachten.
De gastvrouwen en -heren informeren
inwoners en ondernemers hoe zij iets
kunnen regelen op het stadhuis. Deze
vrijwilligersfunctie is een mogelijkheid
werkervaring op te doen voor inwoners
die re-integreren op de arbeidsmarkt.
Ook mensen die op vrijwillige basis
een steentje willen bijdragen aan de
samenleving zijn welkom.
Gezocht worden mensen die het leuk
vinden om in een dynamische omgeving bezoekers te ontvangen. Is werken

met mensen u op het lijf geschreven,
stapt u makkelijk op mensen af, wordt
u blij van het helpen van andere mensen, behoudt u overzicht, vindt u het
fijn om samen te werken en heeft u een
klantgerichte instelling? Dan is deze
functie mogelijk iets voor u.
Van de gastvrouw of -heer wordt
verwacht dat zij één of twee dagdelen
in de week (4 tot 8 uur) beschikbaar
zijn, dat zij met een computer overweg
kunnen en voldoende beheersing
van de Nederlandse taal hebben. De
gemeente zorgt voor begeleiding,
coaching, gratis trainingen, een kleine
onkostenvergoeding en het jaarlijkse
vrijwilligersuitje.
Interesse? Stuur uw motivatie en cv
naar publiekscentrum@maassluis.nl of
bel voor informatie met 14 010. 
n

Waar wordt oud papier opgehaald?
Leden van korfbalvereniging CKC
Maassluis halen dinsdag 8 december
het oud papier op in de Dalenbuurt
(Weverskade - bloemenstraten),
Wilgenrijk, Sluispolder-West en de
Binnenstad (elke 2e dinsdag van de
maand).
Woensdag 9 december halen medewerkers van verenigingsgebouw De

Schans het oud papier op in Steendijkpolder-Noord en Steendijkpolder-Zuid
(elke 2e woensdag van de maand).
OPA bij de Ark/Iona haalt vrijdag
11 december het oud papier op in
Sluispolder-Oost (elke 2e vrijdag van
de maand).
Kijk voor meer informatie op
www.maassluis.nl/opk. 
n

