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Collegebesluiten
De nieuwe besluiten van het college van burgemeester 
en wethouders staan iedere woensdag op de website. 
Kijk op www.vlaardingen.nl/collegebesluit.

Okee… er staat hier dus iemand te trappelen! Het 
is onze nieuwe burgemeester Bert Wijbenga, die 
afgelopen donderdag officieel geïnstalleerd is. Een 
haringkop worden, dat gaat niet vanzelf, daarvoor 
moet je je immers onderdompelen in een school of 
desnoods in een haringvaatje. En dus duikt onze 
kersverse burgemeester graag de stad in. Helpt u hem 
een handje tijdens zijn kennismaking met onze stad?

Bert Wijbenga en zijn vrouw Cora van Nieuwenhuizen 
zijn al naar Vlaardingen verhuisd en voelen zich, na het 
warme welkom van vorige week, al aardig thuis. Maar je 
kunt natuurlijk geen stad besturen als je de mensen niet 
kent. Dus hoopt onze kersverse burgemeester dat u het 
leuk vindt om hem te ontmoeten en hem thuis te laten 
worden in de straten van onze stad. Neemt u hem mee 
op ontdekkingstocht? 

Op www.vlaardingen.nl/ontmoetdeburgemeester kunt u 
vertellen waarom de burgemeester juist naar uw 
stichting, vereniging, wijk, bedrijf, school of wat dan ook 
moet komen. Uit de aanmeldingen maken we een 
selectie om hem met zoveel mogelijk verschillende 
mensen, activiteiten en wijken in aanraking te laten 

komen. Het wordt een kennismakingsprogramma dat 
hij niet snel zal vergeten! Staat bij u de koffie voor hem 
klaar? Laat het ons snel weten.

Installatie
U leest meer over de installatie van onze nieuwe 
burgemeester op de volgende pagina. En u kunt het 
terugzien via vlaardingen.raadsinformatie.nl. 

Ontmoet burgemeester Bert Wijbenga

Afgelopen maandag vierde mevrouw Bal-Woerlee dat zij 
101 jaar geleden geboren werd. Een gedenkwaardige 
verjaardag die je niet zomaar voorbij kan laten gaan. 
Daarom bracht burgemeester Bert Wijbenga mevrouw Bal 
een felicitatiebezoekje en nam een feestelijke taart mee.

Fotografie: Roel Dijkstra

Herstel fietspad tunnel 
Marathonweg van start
Maandag 20 september start het herstel van het 
fietspad aan de Marathonweg. Door verzakkingen 
was het fietspad in de tunnel die onder de metrolijn 
door gaat, de afgelopen tijd afgesloten. De 
komende weken, wordt dit probleem verholpen. 
Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding 
voor voetgangers en fietsverkeer.

De Vlaardingse bodem is soms weerbarstig. Dat leidde 
tot verzakkingen op het fietspad onder de tunnel. De 
afgelopen tijd is in beeld gebracht hoe de ontstane 
schade gerepareerd moet worden. Het fietspad wordt 
nu opgehoogd met licht ophoogmateriaal om 
toekomstige nieuwe verzakkingen te voorkomen. 

Vanwege de werkzaamheden, is de tunnel enkele 
weken afgesloten voor langzaam verkeer. Voor hen 
komt er een omleidingsroute. Ook het autoverkeer kan 
enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. 

De verwachting is dat de werkzaamheden enkele 
weken zullen duren. Daarna kunnen fietsers weer 
ongestoord via het tunneltje onder het metrospoor 
door karren! 

Werken voor Vlaardingen

101 jaar!

Fotografie: Sander Schenkel

Elke dag World Cleanup Day
“Ruim je rotzooi nou 
toch eens achter 
je kont op!” Menig 
ouder schreeuwt 
het geregeld met 
enige wanhoop. 
Snoeppapiertjes, 
vuile was, smerige 
gympen. Die rommel 
wil je niet door het hele huis. Misschien kunnen deze 
ouders zich de frustratie voorstellen van veel mensen 
die werken aan een schone stad. 

Op 18 september is het World Cleanup Day. Hier staan 
we graag even stil bij die Vlaardingers voor wie het elke 
dag Cleanup Day is. De buitenmedewerkers van 
Stroomopwaarts, de medewerkers van wijkbeheer en 
die groeiende groep Vlaardingers die in hun vrije tijd 
gewapend met prikstok en vuilniszak onze stad in 
trekken. Een volgepoepte luier bij de speelplaats, de 
resten van een fastfood-feestmaal bij het stoplicht, 
fladderende plastic zakken en verkreukelde blikjes met 
of zonder rottende restjes in het struikgewas, ontelbare 
hoeveelheden zwaar vervuilende sigarettenpeukjes 
rondom elk bankje. Zij deinzen nergens voor terug. Zij 
ruimen, prikken, vegen onvermoeibaar door, om de zooi 
van anderen op te ruimen. Prikt u op zaterdag 18 
september, tijdens World Cleanup Day, een dag met hen 
mee? Super! Op www.worldcleanupday.nl vindt u meer 
informatie en een aantal Vlaardingse initiatieven waarbij 
u zich aan kunt sluiten.

En wilt u iedereen die werkt aan een schone stad 
bedanken? Dat kan eenvoudig door alle dagen van het 
jaar zorgvuldig om te gaan met uw afval en, als u toch 
naar de container loopt, een stukje zwerfafval weg te 
gooien. 

Op dit moment heeft de gemeente Vlaardingen de 
volgende vacatures:

Constructief inspecteur bouw- en woningtoezicht
Opleiding: HBO 36 uur per week 

Beheerder Identity & Acces Management
Opleiding: HBO 36 uur per week 

Functioneel Beheerder
Opleiding: HBO 36 uur per week 

Gegevens- en Stelselmanager
Opleiding: WO 36 uur per week 

Jurist bouw- en woningtoezicht
Opleiding: WO 36 uur per week 

Bouwinspecteur (handhaving en toezicht)
Opleiding: HBO 36 uur per week 

Strategisch financieel adviseur ruimtelijk domein
Opleiding: WO 36 uur per week

Handhaver openbare ruimte
Opleiding: MBO 36 uur per week

Interesse? Kijk voor de vacatureteksten en sluitings-
data op www.werkenvoorvlaardingen.nl.

Alles uit de bezemkast in de VOP!
De groep bewoners die maandelijks met elkaar de VOP 
opruimt wordt steeds groter. Sluit u ook aan? U krijgt 
er een gezellige ochtend, leuke contacten en een goed 
gevoel voor terug. De eerstvolgende schoonmaakactie 
is op zaterdag 18 september, op World Cleanup Day! 

Iedere eerste zaterdagochtend van de maand ruimen 
actieve bewoners de VOP op. De meeste deelnemers 
verzamelen om 10.30 uur bij de Buurtkamer voor een 
opstartmoment met koffie en iets lekkers. Als de vuilnis-
zakken en afvalprikkers zijn uitgedeeld, gaat iedereen een 
uur aan de slag. Na afloop staan de deuren van de 
Buurtkamer weer open om gezellig na te kletsen. 

Veel actieve bewoners
Angela van Peufflik is opbouwwerker bij Minters en 
coördineert de boel vanuit de Buurtkamer. Zij vertelt: “Ik 
weet precies wie waar schoonmaakt. Daardoor kunnen 
we de druk goed spreiden. In sommige straten zijn er veel 
actieve bewoners die zelfs wekelijks of dagelijks de 
handen uit de mouwen steken, in andere straten gebeurt 
nog niks. Hopelijk worden in september veel VOP’ers 
geïnspireerd en wordt de groep nog groter!” 

Op 18 september: World Cleanup Day
Op 18 september sluit ook de VOP aan bij World Cleanup 
Day. Overal ter wereld én door heel Vlaardingen zetten 
mensen zich die dag fanatiek in om het afvalprobleem te 
verminderen en de straten schoner te maken.  
Doe je mee in de VOP? Meld je aan bij Angela via 
buurtkamerdevop@minters.nl of wandel binnen in de 
Buurtkamer aan de Valeriusstraat 28. 

Sluit u zich aan bij 
Angela van Peufflik en 
Gina Huigen-Hebels voor 
de schoonmaakactie op 
18 september in de VOP? 
Gina Huigen-Hebels 
(rechts) piekert er 
ondanks het gebruik van 
een elektrische rolstoel 
niet over om te stoppen 
met afval rapen. “Ik wil 
het goede voorbeeld aan 
mijn kinderen blijven 
geven.” Fotografie: Dappere Britt
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Tijdens de extra Raadscommissie van 7 september heeft 
de Raadscommissie gesproken over de lijst van ingeko-
men stukken, de mobiliteitsagenda, het actieplan 
luchtkwaliteit en de wensen en bedenkingen achtervang-
overeenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
Daarnaast was er een ophaalsessie Strategische beleidsvi-
sie Stroomopwaarts, een presentatie over de visie Westha-
venkade tegenover de Pelmolen en werd er gesproken 
over het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2021-
2030.

Ingekomen stukken
Het college werd om aanvullende informatie verzocht 
met betrekking tot de afdoening van ingekomen stukken 
van Dok99 en de Stadsboerderij.

Mobiliteitsagenda
De Mobiliteitsagenda werd oordeelsvormend besproken. 
Het woord ging direct naar de commissie. De PvdA 
kondigde een amendement aan inzake het opnemen van 
de Strategie Klimaatadaptatie in de Mobiliteitsagenda. 
D66 gaf daarnaast aan voornemens te zijn een motie in te 
dienen waarin het college wordt opgeroepen om een 
bredere visie te ontwikkelen op elektrische 
laadinfrastructuur.  Na discussie over het voorstel en de 
aangekondigde motie en het amendement werd besloten 
dat het onderwerp als bespreekpunt kan worden 
behandeld in de raadsvergadering van 16 september. 

Actieplan Luchtkwaliteit
Het Actieplan Luchtkwaliteit werd ook oordeelsvormend 
besproken. Het woord ging direct naar de commissie. 
GroenLinks gaf aan mogelijk moties of amendementen in 

te willen dienen om maatregelen in het plan aan te 
scherpen met betrekking tot het gebruik van bladblazers, 
houtstook en vervuiling door voertuigen met veel 
uitstoot. Na discussie over het voorstel en de 
aangekondigde moties en amendementen werd besloten 
dat het onderwerp als bespreekpunt kan worden 
behandeld in de raadsvergadering van 16 september. 

Wensen & bedenkingen Achtervangovereenkomst 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
De commissieleden gaven aan geen wensen of 
bedenkingen te hebben. 

Ophaalsessie Strategische beleidsvisie 
Stroomopwaarts
In opdracht van en in samenwerking met de gemeenten 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam maakt 
Stroomopwaarts een strategische visie op het gebied van 
werk en inkomen, Schuldhulpverlening en 
armoederegelingen. Stroomopwaarts wilde van de 
Vlaardingse gemeenteraad weten waar volgens de 
gemeenteraad de prioriteiten moeten liggen. Er zou 
maatwerk moeten komen voor mensen die een uitkering 
krijgen om hen zo snel mogelijk aan de slag te helpen. Er 
wordt verschillend gedacht over het investeren in 
inwoners die langdurig een uitkering ontvangen en een 
grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Er is een 
wisselend beeld van hoe Stroomopwaarts omgaat met de 
opsporing en handhaving van mogelijke fraudegevallen. 
Hierbij werd ook gesproken over de huidige regels, hoe 
streng deze regels zijn en de mogelijkheden van 
maatwerk.   

Presentatie visie Westhavenkade tegenover de 
Pelmolen
Er is een visie ontwikkeld door een stedenbouwkundige 
in samenwerking met een ontwikkelaar voor het gebied 
aan de Westhavenkade tegenover de Pelmolen. Die visie 
werd met de gemeenteraad gedeeld. Het gebied wordt in 
de visie veranderd tot een woongebied. In de visie zijn 
130 woningen, zowel appartementen als huizen, 
opgenomen. De appartementencomplexen worden vier, 
vijf en één keer 11 bouwlagen hoog. In de visie is ook een 
parkeergarage opgenomen. Betaalbaarheid van de 
woningen, die op die manier kunnen zorgen voor 
doorstroming op de woningmarkt, is van belang. De 
Westhavenkade tegenover de Pelmolen blijft zichtbaar.
In de visie is een gebied opgenomen dat alleen voor 
fietsers en voetgangers bedoeld is. 
 
Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2021-2030 
Tot 2020 werkte de gemeente voor het onderhoud aan 
het vastgoed met een jaarplan. Vanwege een 
wetswijziging is het voorstel nu om het onderhoudsplan 
meerjarig vast te stellen, in dit geval tot 2030. De 
dislocaties van scholen zijn meegenomen in het 
beheerplan. Het onderhoud van de reguliere gebouwen 
van scholen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid 
van de scholen. Wanneer het financieel mogelijk is, is het 
de wens om eerst de andere gebouwen dan die van de 
gemeente te verbeteren en dan pas de gemeentelijke 
gebouwen. Er volgt een apart plan om de gemeentelijke 
gebouwen te verduurzamen. Het raadsvoorstel komt als 
hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van  
16 september aanstaande. 

Nieuws uit de gemeenteraad
Op deze pagina informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissie en de 

gemeenteraadsvergaderingen en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings raadslid. 

Op donderdag 16 september vindt vanaf 20.00 uur de 
raadsvergadering plaats op het stadhuis. Vanwege de 
coronamaatregelen is deze raadsvergadering zonder 
publiek. De volgende onderwerpen staan op de 
agenda: 

•  Terinzagelegging onttrekking openbaar verkeer 
parkeerplaats Breeweg

• Mobiliteitsagenda
• Actieplan luchtkwaliteit
•  Verordening beheer woonruimtevoorraad  

Vlaardingen 2021
• Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2021-2030
•  Zienswijze begrotingswijziging 2021 Gemeen-

schappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
• Heroriëntatie Rekenkamerfunctie
• Vergaderschema 2022

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op 
vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de 
vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u 
ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in september 2021
• Raadscommissie op donderdag 23 september 
• Raadscommissie op donderdag 30 september 

Sprekersplein
Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over 
een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid 
tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein 
voorafgaand aan de vergaderingen van de 
Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. 
Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie
voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via 
griffie@vlaardingen.nl. 

Namens de 
gemeenteraad heette 
Lianne van Kalken 
burgemeester Bert 
Wijbenga-van 
Nieuwenhuizen van 
harte welkom in 
Vlaardingen.

Terugblik extra Raadscommissie 7 september 2021

Terugblik extra raadsvergadering 9 september 2021
Op donderdag 9 september vond een bijzondere 
raadsvergadering plaats in de Grote Kerk die geheel 
in het teken stond van de installatie van de nieuwe 
burgemeester, Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen. 

Vanwege de coronamaatregelen was deze vergadering 
alleen toegankelijk voor een beperkt aantal 
genodigden. Na de opening van de vergadering en de 
huishoudelijke agendapunten werd het Koninklijk 
besluit voor de benoeming van de nieuwe 
burgemeester per 9 september 2021 voorgelezen door 
de griffier. Vervolgens werd de nieuwe burgemeester 
geïnstalleerd door het afleggen van de verklaring en 
belofte en de ondertekening van de beëdigingsakte. 

Daarna volgden toespraken van de commissaris van de 
Koning, de plaatsvervangend voorzitter van de 
Vertrouwenscommissie, de locoburgemeester, de 
burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad en de nieuwe 
burgemeester zelf. Hem werd hierbij de ambtsketen 
omgehangen door zijn echtgenote en hij kreeg de 
voorzittershamer overhandigd door de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad. 
Vanwege de coronamaatregelen was er geen receptie 
maar konden de aanwezigen op weg naar de uitgang 
wel proosten met de nieuwe burgemeester en zijn 
echtgenote.

De vergadering is in het geheel na te kijken en te 
luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. 

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat 
gepland op donderdag 16 september om 20.00 uur en 
zal zoals gebruikelijk weer plaatsvinden in de Raadszaal 
op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze 
vergadering nog zonder publiek.

Agenda

Fotografie: Roel Dijkstra
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18 tot en met 26 september
Maak kennis met uw stad tijdens de Open Deuren Dagen! 

Wilt u weten én ervaren wat uw stad allemaal 
te bieden heeft op het gebied van met sport, 
vrijwilligerswerk, cultuur, welzijn of zorg?  
Dat kan tijdens de Open Deuren Dag van 18 tot en  
met 26 september.

Vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, culturele- en 
zorginstellingen doen letterlijk hun deuren voor u open 
en organiseren tijdens de Open Deuren Dagen op één of 
meerdere dagen leuke activiteiten, clinics, een kijkje 
achter de schermen, rondleidingen en nog veel meer! 

Maar liefst 90 verschillende organisatie uit Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam openen voor jong en oud hun 
deuren van zaterdag 18 september tot en met zondag 26 
september in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam! 

Laat u verrassen!
Nieuwsgierig wat deze organisaties te bieden hebben? 
Laat u verrassen! U vindt een pagina met de activitei-
tenagenda van de Open Deur Dagen elders in deze krant 
of check www.klikvrijwilligers.nl/open-deuren-dagen. Hier 
staat ook de volledige en actuele agenda! De deuren 
staan voor u open! 

Zag u vorige week in de VOP ineens kinderen met afvalprikkers door de wijk rennen? Dat kan kloppen, want in 
de VOP staat de hele maand september in het teken van bewust omgaan met afval en zwerfvuil. Basisschool Het 
Visnet had van 6 tot en met10 september een projectweek over zwerfafval. 

Alle 220 kinderen kregen in hun klassen een grijper en 
vuilniszak en ruimden na schooltijd het zwerfvuil in hun 
buurt op. Op woensdag gingen alle klassen een uurtje 
‘ploggen’. Bij ploggen ren je zachtjes van het ene stukje 
zwerfafval naar het andere en stop je alleen even om 
het op te ruimen. Het woord komt van de Zweedse 
benaming voor verzamelen (‘plocka’) in combinatie met 
het woord joggen. Elke klas eindigde in een andere 
straat in de VOP, die door de leerlingen van die groep 
vervolgens geadopteerd is voor de rest van het 
schooljaar. Samen met de bewoners houden zij  

dat deel van de wijk op orde en de plantenbakken 
netjes.

Het afvalproject is een samenwerking van basisschool 
Het Visnet, Stichting Vlaardingen In Beweging, Irado, de 
gemeente en Waterweg Wonen. Naast themalessen 
bevatte de actieweek nog meer leuks, zoals trommelen 
op rommel. Op de laatste dag werden de kinderen als 
beloning voor hun inzet getrakteerd op een grappige 
theatervoorstelling over afval. 

Herstelactie na iepentragedie
64 Nieuwe bomen voor de 
Westwijk

‘Aan een boom zo vol 
geladen, mist men vijf, 
zes pruimen niet’, aldus 
het oeroude versje over 
Jantje. Maar als er geen 
pruimen verdwijnen, 
maar hele bomen, dan is 
het gemis al snel groot! 
Vorig jaar vond er een 
ware iepentragedie plaats 
in de Westwijk. Langs de 
dr. Wiardi Beckmansingel 
moesten 58 zieke bomen 
geveld worden. Ze lieten 
een grote lege plek 
achter. Die plek wordt nu 
uitgebreid en opgevuld. 
Het resultaat? Meer 
variatie en meer groen. 

Aan beide zijdes van de dr. Wiardi Beckmansingel zijn 
de groenstroken vergroot. Een stapel van 11.000 
stoeptegels moest het veld ruimen! De dr. Wiardi 
Beckmansingel krijgt 59 nieuwe bomen en 5 exem-
plaren worden geplant langs de Van Baerlestraat. Om 
het feest compleet te maken komen er ook nog 11 
grote solitaire sierheesters terug en een hoop onder-
beplanting en bollen. Een flinke klus waar enkele 
weken aan gewerkt zal worden. 

Uitersten
Dat extra groen kan de Westwijk wel gebruiken. De 
wijk kent relatief veel verharding. En dat is zonde, 
door klimaatverandering is groen in de stad belangrij-
ker dan ooit. We krijgen steeds vaker te maken met 
uitersten in het weer: zeer hevige regenbuien, lange 
periodes van grote droogte of extreme warmte. Groen 
zorgt er voor dat regenwater gemakkelijker in de 
grond kan zakken, het zorgt voor verkoeling op hete 
dagen en biedt voedsel en beschutting voor insecten, 
vogels en andere dieren. En, het is natuurlijk een 
kwestie van smaak, maar we vinden het ook gewoon 
een stuk mooier!

In geuren en kleuren
Om in de toekomst kaalslag door ziektes te voorko-
men, krijgt het groen nu meer diversiteit met tien 
verschillende boomsoorten. En daar zitten mooie 
exemplaren tussen! De smalbladige es, de valse 
christusdoorn en de amberboom zorgen straks voor 
een kleurrijk najaar met hun bladeren die verkleuren 
in rode en gele herfsttinten. De magnolia, sierkers en 
sierpeer zorgen voor een fleurig voorjaar. De valse 
acacia en lindes maken tijdens hun bloei dat het groen 
niet alleen fraai is om te zien, maar ook nog eens 
heerlijk geurt! Of wat te denken van de Katsuraboom, 
die niet alleen bekend staat om zijn mooie herfstkleu-
ren, maar ook heerlijk schijnt te geuren in de herfst. 
Daar dankt de boom zijn bijnaam ‘Koekjesboom’ aan, 
al zijn er ook mensen die bij de geur eerder aan 
suikerspinnen denken. Ook bij de heesters die geplant 
worden, is er gedacht over afwisseling en ecologische 
waarde. Zo vindt u hier straks de voorjaarsbloeiende 
Judasboom, enkele toverhazelaars en de Japanse 
sneeuwbal. Met daaronder als onderbeplanting 
struikkamperfoelie, sneeuwbal en tweekleurige spirea.

Tegels ruimen het veld
De uitbreiding van het groen in de Westwijk tikt 
aardig aan: de Westwijk is straks ongeveer 1.000 m2 
groen rijker. De 11.000 verwijderde tegels melden we 
natuurlijk aan bij www.nk-tegelwippen.nl. Dat kan nog 
net voor eind september! Een mooie bijdrage aan de 
stand van deze wedstrijd die als doel heeft om 
bewoners, gemeenten, ondernemers en andere 
organisaties te motiveren om verharding te vervan-
gen door groen. Zelf ook bijdragen aan een groenere 
stad met meer ruimte voor de natuur en betere  
afvoer van regenwater? Kijk eens naar mogelijkheden 
om uw tuin, balkon of dak te vergroenen en meld  
uw ’gewipte’ tegels nog snel aan op  
www.nk-tegelwippen.nl. Dan tellen uw punten ook 
mee voor de Vlaardingse tegelstand!

Buurtschoonmaakactieweek geslaagd
Leerlingen Het Visnet geven het goede voorbeeld

Leerlingen van Het Visnet gooiden aan het eind van hun actieweek hun verzamelde afval in een vuilniswagen die hier 
speciaal voor langskwam.

De Katsuraboom staat 
niet alleen bekend staat 
om zijn mooie herfst-
kleuren, maar schijnt ook 
heerlijk te geuren in de 
herfst.

Fotografie: Gemeente Vlaardingen
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DONDERDAG 30 SEPTEMBER

■ Opening door wethouder  
Jacky Silos in Het Buurtpunt

Wethouder Jacky Silos opent om 10.30 
uur de Week van de Ontmoeting Vlaardin-

gen met een activiteit in Het Buurtpunt. 

Er is elke donderdagochtend (van 10.00 
tot 12.30 uur) een gymgroep onder 

begeleiding van een fysiotherapeut in de 
grote benedenzaal. Deelname is gratis.

■  KADE40: Koffie met tasje erbij? 
Iedereen kan langs komen voor een kopje 

koffie en docent  Suzanne gaat met 
iedereen een tasje naaien. Gezellig in de 
hal van KADE40 van 10.00 tot 12.00 uur.   

VRIJDAG 1 OKTOBER

■  Tentoonstelling Bassie & Adriaan in 
Museum Vlaardingen 

Bezoek deze tentoonstelling met een 
schat aan herinneringen en drink erna 

nog een lekker kopje koffie of thee in het 
museum (gratis voor alle 60-plussers, 

leeftijdslegitimatie verplicht) zie  
www.museumvlaardingen.nl.   

■ De Stadsvrienden: Wilt u naar het 
theater, maar weet u niet met wie? 

De Stadsgehoorzaal heeft om de maand 
een theaterbijeenkomst voor mensen die 

het gezellig vinden om met andere mensen 
van een avondje uit te genieten. Zie 

https://stadsgehoorzaal.nl/stadsvrienden 
(gratis toegang, wel even 

aanmelden aub).   

ZATERDAG 2 OKTOBER

■  Wandeling in de Broekpolder
Van 10.00 tot 12.00 uur wandelen in de 

Broekpolder met een natuurgids en 
onderweg mooie foto’s maken (met 

camera of telefoon). Aanmelden kan tot 
uiterlijk 29 september via 

broekpoldergidsen@federatiebroekpolder.
nl. Deelname is gratis en er is plek voor 

max.15 personen. 

■  Optreden tributeband Frank Zappa
In de Kroepoekfabriek is er om 20.30 uur 
een optreden van een tributeband van 

Frank Zappa. 
Er zijn 15 gratis tickets beschikbaar voor 

mensen die hier belangstelling voor 
hebben (1 ticket per persoon).  

Stuur vóór 1 oktober een mailtje naar 
info@kroepoekfabriek.nl met hierin uw 
volledige naam en vermelding ‘Week  

van de Ontmoeting.’

ZONDAG 3 OKTOBER

■ Herfstwandeling met een  
wandelcoach

Twee wandelcoaches staan om 11.00 uur 
en om 13.00 uur klaar bij de Polderpoort 

om met u op pad te gaan voor een 
inspirerende herfstwandeling van max. 
1,5  uur in een rustig tempo. Daardoor is 
er voldoende tijd voor een goed gesprek 

en verbinding met anderen. Er is plek 
voor max. 8 personen per groep. De 

wandeling is gratis. Graag aanmelden via  
Ingrid.sonneveld@vlaardingen.nl. 

MAANDAG 4 OKTOBER

■ Inloopochtend vanaf 09.30 uur in  
De Windwijzer met een boekenmarkt en 

weggeefwinkel. 

DINSDAG 5 OKTOBER

■  Broodlunch in De Windwijzer
U bent welkom in de Buurtkamer van De 

Windwijzer voor een broodlunch met 
aansluitend een activiteit om nieuwe 

mensen te leren kennen. De lunch is van 
12.45 tot15.30 uur en deelname is gratis.  

■  MediaCafé in de bibliotheek 
In het gezellige mediacafé kunt u tussen 
10.00 en 11.30 uur en van 19.00 tot 22.30 

uur al uw vragen stellen over tablets, 
smartphones, laptops en e-readers. Onder 
begeleiding van deskundige vrijwilligers 

ligt het accent op het uitwisselen van 
ervaringen onder het motto: leer en deel. 

 
■  Contactochtend in 

ontmoetingscentrum De Bijenkorf
Vindt u het leuk om naar de film, een 

museum of uit eten te gaan, maar heeft u 
geen zin om dit alleen te ondernemen? 
Kom dan naar onze contactochtend op 

dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in 
Ontmoetingscentrum De Bijenkorf, 

Reigerlaan 100 en ontmoet leeftijds-
genoten met dezelfde interesse. Wij 

geven ook tips en een overzicht van ‘Wat 
te doen in Vlaardingen’.  Aanmelden bij 

Marjolein van Dooren tel. 06- 57314468 of per 
mail naar mvandooren@seniorenwelzijn.nl  

WOENSDAG 6 OKTOBER

■  KLiK Vrijwilligers 
Medewerkers van KLiK Vrijwilligers 

vertellen van 10.00 tot 11.30 uur en van 
14.00 tot 15.30 uur over vrijwilligerswerk 
en over de voordelen van het doen van 

vrijwilligerswerk. Wist u bijvoorbeeld dat 
vrijwilligerswerk mensen echt gelukkiger 

maakt? Iets betekenen voor een ander 
maakt jezelf ook blij. Tijdens het 

vrijwilligerswerk ontmoet u nieuwe 
mensen, leert u nieuwe dingen en heeft u 
gezellige contacten. KLiK vertelt er graag 

meer over. U bent van harte welkom!! 
Locatie: Stadhuis Markt 11 Vlaardingen. 

Wilt u zich aanmelden, dan kan dat via het 
contactformulier onder het kopje contact 

op de pagina www.klikvrijwilligers.nl dan 
zorgen wij dat de koffie klaar staat. We 

kijken uit naar uw komst.  

DONDERDAG 7 OKTOBER

■  Koffie met lekkers bij De Buurtvrouw
Bij De Buurtvrouw (Trimpad 32) bent u 
van harte welkom tijdens de wekelijkse 

inloop om 10.00 uur voor een kopje koffie 
en iets lekkers.  

■  Dansworkshop in park naast  
De Buurtvrouw

Na de koffie is er van 10.30-11.30 uur een 
beweegactiviteit: Samen buiten bewegen 

is niet alleen gezond maar verbindt en 
verbroedert ook. Buiten in het park naast 

De Buurtvrouw neemt Vlaardingen in 
Beweging u mee om dit te ervaren tijdens 
een dansworkshop. Deze is geschikt voor 

iedereen! 

De wijkmanager is ook aanwezig en 
vertelt over de mogelijke 

bewonersinitiatieven in uw wijk. 

■  Afsluiting Week van de Ontmoeting
Tussen 14.00 -16.00 is iedereen welkom bij 
‘Thee in de Tuin’ in Buurtkamer van de VOP. 

Kom kennismaken met deze gezellige 
buurttuin en je buren uit de VOP!

■  Warm Onthaal: Samen eten in  
De Windwijzer

Met elkaar eten geeft mooie gesprekken. 
Daarom organiseert De Windwijzer een 
etentje met een driegangenmenu voor  

€ 5,-. Vrijwilligers staan achter het fornuis. 
U ontmoet nieuwe mensen en bent er 
even helemaal uit. Het Warm Onthaal 

staat iedere tweede en vierde donderdag 
van de maand op het programma, de 

inloop start om 17.30 uur. Aanmelden via 
aanmelden@dewindwijzer.nl. 

Week van de Ontmoeting: 30 september tot en met 7 oktober
Ontmoeting en verbinding staan centraal
Eenzaamheid aanpakken begint met contact maken 

Veel Vlaardingers voelen 
zich wel eens eenzaam. Op 
die momenten lukt het 
niet om verbinding te 
voelen met anderen en 
contact te maken. 
Wethouder Jacky Silos: 
“Je eenzaam voelen is niet 
alleen naar. Het is ook niet 
goed voor je gezondheid, 
zowel fysiek als mentaal. 
Het is fijn als je voelt dat je 
niet de enige bent en dat 

je er niet alleen voor staat. Daarom organiseren wij ook 
dit jaar weer allerlei activiteiten. Want het aanpakken van 
eenzaamheid begint met het ontmoeten van anderen en 
het maken van verbinding. Kom erbij! 

Binnen de gemeente hebben we een netwerk 
‘Vlaardingen Veerkracht’ in het leven geroepen. Het idee 
is om samen eenzaamheid te verminderen door 
aandacht te geven aan verbondenheid. Door mensen net 
even dat steuntje in de rug te geven. Dat doen we niet 
alleen voor elkaar, maar vooral ook met elkaar. Lees er 
meer over op www.vlaardingen.nl/veerkracht. Mensen 
kunnen veel op eigen kracht en initiatief, maar het helpt 

als er iemand is die je even omhoog trekt of een duwtje 
in de goede richting geeft.
 
Vanuit de gemeente vinden wij het belangrijk om dit met 
zoveel mogelijk mensen in de stad te doen. Daarom 
hebben wij een netwerk opgebouwd van mensen die de 
acties en ideeën van Vlaardingen Veerkracht willen 
uitdragen. Ambassadeurs, (zorg)organisaties, inwoners 
en iedereen die zich graag inzet voor verbondenheid. En 
in de Week tegen Eenzaamheid, die we vanaf dit jaar de 
Week van de Ontmoeting noemen geven we samen extra 
aandacht aan dit onderwerp.”Fotografie: Ron van Rossum

Ambassadeurs Vlaardingen Veerkracht
In Vlaardingen zijn veel professionele organisaties en 
vrijwilligersorganisaties actief met het thema eenzaam-
heid, veerkracht en verbinding. Bijna wekelijks worden er 
(sociale) activiteiten georganiseerd. Hier vindt u enkele 
ambassadeurs van Vlaardingen Veerkracht op een rijtje. 
Neem eens een kijkje op hun websites.

Cultuur
• KADE40, www.kade40.nl
• Museum  Vlaardingen, www.museumvlaardingen.nl
• Stadsgehoorzaal, www.stadsgehoorzaal.nl
• Kroepoekfabriek, www.kroepoekfabriek.nl

• Bibliotheek, www.debibliotheekdeplataan.nl
• Omroep Vlaardingen, www.omroepvlaardingen.nl

Sport 
• Vlaardingen in Beweging,  www.stichtingvib.nl

Natuur
• Federatie Broekpolder,  www.federatiebroekpolder.nl

Ontmoeting
• Minters, www.minters.nl
• Seniorenwelzijn, www.seniorenwelzijn.nl

• De Windwijzer, www.dewindwijzer.nl
• Yets Foundation, www.yetsfoundation.nl
• Buurtvrouw, www.buurt-vrouw.nl
• De Oproepcentrale, www.oproepcentrale.nl
• Buurtpunt Groot Ambacht
• Buurtkamer VOP

Vrijwilligerswerk
KLiK Vrijwilligers Vlaardingen, www.klikvrijwilligers.nl

Programma Week van de Ontmoeting 
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Veel Vlaardingers - vooral Westwijkers - wandelen dage-
lijks met hun hond in het Krabbepark. Dat wordt er straks 
alleen maar leuker op. Ook de huidige hondenstrandjes 
blijven bestaan. Het hondenstrandje bij Jofel aan de Plas 
blijft op dezelfde plek, het hondenstrandje aan de 
zuidkant van de plas wordt waarschijnlijk een stukje 
verplaatst.

Honden en hun baasjes 
blijven welkom

Natuur en recreatie krijgen impuls in nieuwe Krabbepark
De gemeente is vorige week gestart met de aanleg 
van het nieuwe Krabbepark, zo noemen we het 
gebied rondom de Krabbeplas. Vanaf september 
2021 tot en met april 2022 zorgt aannemer Van Dijk 
Maasland ervoor dat het Krabbepark op een duur-
zame en doortastende manier een flinke facelift 
krijgt. Het gebied rondom de Krabbeplas wordt 
recreatiever, toegankelijker en brengt natuur en 
mensen samen. In het nieuwe Krabbepark kunnen 
bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, 
de hond uitlaten, zwemmen, vissen, evenementen en 
horeca.

Wethouder Bart Bikkers benadrukt dat de herinrichting 
van het Krabbepark door brede samenwerking mogelijk 
is: “Na het landelijke besluit tot aanleg van de Blanken-
burgverbinding, waar onze gemeente jarenlang tegen 
protesteerde, werken we nu constructief samen met alle 
betrokkenen in dit gebied. We kunnen het nieuwe 
Krabbepark realiseren dankzij financiële bijdragen van 

het Rijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de 
Provincie Zuid-Holland en onze gemeente. Dankzij een 
intens proces van plannenmakerij samen met bewoners, 
ondernemers en professionals komt er een park met 
voor elk wat wils. Overigens willen we vooral de mooie 
kanten van het huidige gebied versterken.” 

Kleur en fleur
Bezoekers van het Krabbepark ervaren straks nog meer 
kleur en fleur, door onder meer natuurvriendelijke 
oevers langs de Poeldijkse Wetering en bloemrijke 
graslanden. De bosvakken worden opener met meer 
duurzame en gevarieerde boomsoorten, struiken en 
kruiden. De bosvakken krijgen eigen karakters: er komen 
bijvoorbeeld vogelbossen, kleurenbossen, populieren-
bossen en wilgenbossen. Verder onttrekken rietkragen 
langs de plas de nieuwe snelweg straks aan het oog.

Recreatie rond de plas
Rondom de Krabbeplas komt een extra fiets- en wandel-
pad - het Rondje Krabbeplas - dat breed genoeg is voor 
zowel skaters als wandelaars. Langs dit pad komen twee 
hoge uitkijkstoelen. Het strand wordt groter en er komt 
een steiger de plas in. Ook het evenemententerrein 
ondergaat een flinke verbeterslag: het terrein komt meer 
los van het strand en de Krabbeplas te liggen en wordt 
bruikbaar voor allerlei sport-, spel- en muziekevenemen-
ten.

Tankgracht  en herinneringsbos
Aan de rand van het Krabbepark ter hoogte van de brug 
over de A20 wordt een tankgracht uit de Tweede 
wereldoorlog beter zichtbaar gemaakt. De tankgracht 
maakte deel uit van een Duitse verdedigingslinie. Om 
aandacht te geven aan dit erfgoed uit de Tweede 
Wereldoorlog komt er een informatiebord en wordt het 
verloop van de tankgracht gevisualiseerd. 

Inmiddels heeft het Krabbepark, ten oosten bij paviljoen 
Jofel aan de Plas, een herinneringsbos gekregen. Hier 
kunnen mensen een boom planten ter herinnering aan 
een gebeurtenis of persoon. De Stichting Boombehoud 
Vlaardingen was mede-initiatiefnemer van het herinne-
ringsbos. Wie er meer over wil weten, kan terecht bij de 
Stichting Memory Trees via memorytrees@outlook.com.

Herinrichting Krabbepark is gestart

Fotografie: Roel Dijkstra

Sietse Hogenes, directeur van Van Dijk Maasland, en 
wethouder Bart Bikkers gaven op woensdag 8 september 
het startsein voor de herinrichting van het Krabbepark met 
de onthulling van het bouwbord.

Kwaliteitsprogramma 
Nieuw Waterland
Het nieuwe Krabbepark is onderdeel van het 
kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, een programma 
ter compensatie van de aanleg van de 
Blankenburgverbinding. Aan beide kanten van de rivier 
komt een ‘Nieuw Waterland’ dat nog beter past bij de 
steden, het landschap, de historie en vooral ook bij de 
bezoekers. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, de 
provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer 
en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben onder 
regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dit 
kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland gemaakt. 
Zie www.nieuw-waterland.nl.

Sfeerimpressie nieuwe Krabbepark

Schiereilandjes voor 
sportvissers
Sportvisser Marcel van der Ham van Sportvisserij  
Belangen Delfland (links op de foto) was actief betrokken 
bij de plannenmakerij voor het nieuwe Krabbepark.

De sportvissers dachten mee over nieuwe plekken om op 
onder andere karpers en brasems te kunnen vissen. Hier 
komen nu schiereilandjes en rietkragen voor aan de 
westkant van de plas. Marcel kreeg bij de start van de 
herinrichting van de gemeentelijke projectleider de 
inheemse plant Krabbescheer aangeboden, om te water 
te laten in de Krabbeplas. Deze waterplant houdt van 
schone sloten. Krabbescheer komt als symbool terug in 
het Krabbepark, op de wandelpaden en de informatie-
borden.

Aannemer duurzaam en 
natuurvriendelijk aan de slag
Aannemer Van Dijk Maasland voert het werk uit in opdracht 
van de gemeente Vlaardingen. De aannemer heeft bij de 
uitvoering duurzaamheid en natuurvriendelijkheid hoog in 
het vaandel staan. Zo vinden vrijwel alle werkzaamheden die 
vogels kunnen verstoren buiten het broedseizoen plaats. 
Ook hergebruikt de aannemer grond uit het gebied om de 
bestaande grondsamenstelling niet te verstoren. En de 
CO2-uitstoot van de in te zetten machines wordt gedurende 
de uitvoering gecompenseerd en beperkt.

Tijdens de werkzaamheden blijven het Krabbepark en 
paviljoen Jofel aan de Plas bereikbaar voor bezoekers. 
Omleidingen voor fietsers en wandelaars worden op borden 
aangegeven. Sietse Hogenes, directeur van Van Dijk Maas-
land licht toe: “Door een slimme planning kunnen we de 
herinrichting kort maar krachtig in acht maanden realiseren. 
We zorgen dat het evenemententerrein vernieuwd is voor de 
start van het evenementenseizoen 2022. De ligweide aan het 
strand zaaien we tijdig met gras in, zodat deze weide klaar is 
als in 2022 het zonnige weer aanbreekt. Ook plannen we 
onze werkzaamheden zo dat bezoekers er zo min mogelijk 
hinder van ondervinden.” 

Vragen en meldingen
Op de bouwplaats heeft de aannemer een ‘Keet van de 
Toekomst’ geplaatst. Die wordt voorzien van zonnestroom.  
Bezoekers kunnen hier iedere eerste woensdag van de 
maand van 14.00 tot 15.00 uur terecht voor vragen. De 
bouwkeet staat op het depot naast Jofel aan de Plas.
Voor eventuele calamiteiten of andere meldingen is de 
aannemer bereikbaar. Dat kan door tijdens kantooruren te 
bellen naar (010) 599 1818 en buiten kantooruren naar  
06 - 5147 7777 (alleen voor calamiteiten). Mailen kan ook 
naar krabbepark@vdijk.nl. 

Elke vierkante meter bos die 
weg moest, komt ook terug
De opknapbeurt van het Krabbepark startte in 
augustus 2020 met het kappen van zieke en dode 
essen. Zij hadden last van essentaksterfte. “Het risico 
was dat ze om zouden vallen of dat het bij slecht 
weer takken zou regenen. Stervende bomen nemen 
ook geen CO2 meer op”, aldus een boswachter van 
Staatsbosbeheer (de beheerder van het gebied). Het 
uitdunnen van bosvakken geeft andere bomen ook 
meer ruimte om gezond verder te groeien. “En elke 
vierkante meter bos die weg moest, komt terug in 
het gebied”, beloofde de boswachter. 

Staatsbosbeheer besprak de boskap van augustus 
2020 met de gemeente en met Stichting Boombe-
houd Vlaardingen, een onafhankelijke stichting die 
vragen stelt en advies geeft. Ook bekeken mensen 
van Stichting Boombehoud Vlaardingen in de 
praktijk samen met Staatsbosbeheer en de 
gemeente welke bomen tijdens de boskap in 
augustus 2020 behouden konden blijven. Wethou-
der Bart Bikkers: “Het is heel goed om een kritische 
externe partij te hebben, die vanuit een eigen visie 
hierbij betrokken was.”

Fotografie: Angelique van Woerkom

Fotografie: Roel Dijkstra
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De gemeente Vlaardingen publiceert alle bekend-
makingen op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich 
via deze site abonneren op een e-mailservice. Dan krijgt u 
bericht als er een bekendmaking wordt gepubliceerd in 
uw buurt. Makkelijk en handig in gebruik is ook de 
OmgevingsAlert app. Met deze app houden we u op de 
hoogte van alle bekendmakingen in uw buurt. De 
OmgevingsAlert app van Gemeente Vlaardingen is te 
downloaden in de  App Store en Google Play (zoek op 
Vlaardingen OmgevingsAlert). Meer informatie vindt u  op 
www.vlaardingen.nl/bekendmakingen.

Hieronder staan de bekendmakingen van week 36:

• Verleende omgevingsvergunningen:
  Populierendreef 180, Deltaweg 80 (wijziging),  

De Loper 18, Laan van Hooglede 33,  
Dirk de Derdelaan 11-13

• Vertrokken met onbekende bestemming:
 C. Kaya, Tarun Singh Sachdeva, A.J. Ferencz, 
 M.P. Krysiak
• Verkeersbesluit:
  Intrekken gehandicaptenparkeerplaats  

Terschellinghoeve 67

Bekendmakingen

Gemeentelijke informatie
Stadskantoor
Bezoekadres: Westnieuwland 6 
Postadres: postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen
Telefoon: (010) 248 4000
Maak voor bezoek een afspraak via  www.vlaardingen.nl/afspraak.

Spreekuren wethouders 
De wethouders houden iedere maandag (onder voorbehoud) een 
spreekuur van 16.00 tot 17.00 uur over de onderwerpen in hun 
takenpakket. Bel voor een afspraak naar (010) 248 4000 of stuur een 
e-mail naar spreekuurbw@vlaardingen.nl. 
Het college wordt gevormd door burgemeester Bert Wijbenga-van 
Nieuwenhuizen en wethouders Bart Bikkers, Bart de Leede, Jacky Silos 
en Ivana Somers. De portefeuilleverdeling vindt u op 
 www.vlaardingen.nl/college.

Wijkspreekuren wijkmanagers gemeente Vlaardingen 
In iedere wijk worden wijkspreekuren georganiseerd waar u kunt 
meedenken en meepraten over veiligheid, activiteiten, initiatieven of 
aandachtspunten in uw wijk. Door het coronavirus vinden deze niet 
plaats. Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan via (010) 248 
4000 of  www.vlaardingen.nl/contactformulier contact op met de 
wijkmanager van uw wijk.

Melding openbare ruimte/De Buitenlijn
Maak een melding via www.vlaardingen.nl/buitenlijn of via de Buiten 
Beter-app.

Wachtdienst gemeente
Voor spoedeisende situaties in de openbare ruimte buiten kantooruren, 
bijvoorbeeld gaten in het wegdek of verstoppingen in het riool: telefoon 
(010) 248 4777.

Wonen
Spreekuur Servicepunt Woningverbetering
Informatie, vragen of het maken van een afspraak via 06-50006966 of  
vvehelpdesk@vlaardingen.nl. 

Milieuklachten
DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon (0888) 333 555 of
www.dcmr.nl/overlast-melden.

Gas- of stroomstoring
Stedin, telefoon (0800) 9009.

Vragen/klachten/afspraak grof vuil:
Irado, telefoon (010) 262 1000 of  www.irado.nl/vlaardingen.nl

BurenBemiddelaar
Minters, tel. (010) 435 1022

Zorg, werk en ondersteuning
Inloopspreekuren Wijkteams Vlaardingen 
Voor vragen over zorg, opvoeden, relaties of geldzaken. 
www.wijkteamsvlaardingen.nl of bel naar (010) 473 1033.

Stroomopwaarts - werk en inkomen, ondernemen
Vanwege corona is Stroomopwaarts alleen telefonisch te bereiken. Heeft 
u een vraag of wilt u een afspraak maken met Stroomopwaarts? Bel met 
telefoonnummer: (010) 246 5555 (werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur). 
Meer informatie:  www.stroomopwaarts.nl.

Formulierenbrigade
Voor hulp bij het invullen van formulieren. Neem contact op via 
(010) 246 5555.

Rogplus
Heeft u een vraag? Neem telefonisch contact op via (010) 870 1111 op 
werkdagen van 08.30 tot 14.00 uur. Of stuur een e-mail naar 
info@rogplus.nl. Kijk op www.rogplus.nl voor meer informatie over 
zelfstandig blijven.

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Telefoon (010) 248 4048

Thuisadministratie
Hulp bij geldzaken, www.humanitas.nl

Schuldhulpmaatje Vlaardingen
www.schuldhulpmaatjevlaardingen.nl

Spreekuur (kinder)ombudsman
Maak een afspraak maken voor het spreekuur in Rotterdam. 
Kinderombudsman: 0800-234 5111 of
info@kinderombudsmanrotterdam.nl
Gemeentelijke ombudsman:  (010) 411 1600 of 
info@ombudsmanrotterdam.nl

Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen
E-mail: adviesraadsociaaldomein@vlaardingen.nl
www.adviesraadsociaaldomein-vlaardingen.nl

Bibliotheek de Plataan
www.debibliotheekdeplataan.nl 
info@debibliotheekdeplataan.nl

Sporten en bewegen
Vlaardingen in Beweging, www.stichtingvib.nl.

KLiK Vrijwilligers Vlaardingen
KLiK is voor iedereen die vrijwilligers wil inzetten of 
vrijwilligerswerk wil doen.  www.klikvrijwilligers.nl

Voorgenomen besluiten uitschrijving BRP 
Voorgenomen besluiten tot uitschrijving 
Basisregistratie Personen:
H. Sahin   (10-07-1988), 
D.R.M. Patty  (22-02-1996), 
M. Borkowska  (19-02-1969)

Weet u waar deze personen verblijven of wordt uw 
naam hier genoemd? Neem contact op met de 
gemeente via (010) 248 4000.

Wat staat er te gebeuren in de buurt?
Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omge-
vingsvergunning hebben gekregen? Of wilt u weten of 
en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

Gemeenten in Nederland zijn verplicht gemeentelijke 
regelgeving digitaal bekend te maken via  
www.officielebekendmakingen.nl. Bekendmakingen zijn 
bijvoorbeeld verkeersbesluiten, een nieuw 
bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, 
een verbouwing, het plaatsen van een dakkapel of het 
kappen van een boom.

Op de website www.officielebekendmakingen.nl kunt u 
wet- en regelgeving, officiële bekendmakingen en lokale 
bekendmakingen terugvinden. Rijksoverheid, provincie, 
waterschappen en gemeenten plaatsen hier hun 
publicaties en bekendmakingen. Als u op de website 

zoekt op postcode en 
woonplaats, kunt u bekijken 
welke vergunningen er in die 
omgeving zijn verstrekt.

Per e-mail of 
OmgevingsAlert app
U kunt zich via www.officielebekendmakingen.nl 
abonneren op een e-mailservice. Dan krijgt u bericht als 
er een bekendmaking wordt gepubliceerd in uw buurt. 
Makkelijk en handig in gebruik is ook de OmgevingsAlert 
app. Met deze app houden we u op de hoogte van alle 
bekendmakingen in uw buurt. De OmgevingsAlert app is 
te downloaden in de App Store en Google Play (zoek op 
Vlaardingen OmgevingsAlert). 
Meer informatie vindt u op 
www.vlaardingen.nl/bekendmakingen.

Zo blijft u op 
de hoogte van 

voor u belangrijke 
vergunningen en 

bestemmings-
plannen.

Wie mag collecteren in Vlaardingen?
Inzamelen van geld aan de deur of op straat 
(collecteren) is alleen toegestaan als men hiervoor 
een vergunning van de gemeente heeft.

De komende periode mogen de volgende organisatie 
collecteren in Vlaardingen:
• Tot en met  18 september Prinses Beatrix Spierfonds
• 19 tot en met 25 september Nierstichting

Blijf alert
Staat er een collectant aan uw deur? Vraag altijd  naar 
een kopie van de vergunning en zijn of haar 
identiteitskaart. Die moeten collectanten bij zich 
hebben. Vertrouwt u het niet? Bel dan de politie via  
(0900) 8844.

Begraafplaats Holy
Aankondiging ruiming algemene graven
In het voorjaar van 2022 wordt een aantal algemene 
graven op begraafplaats Holy geruimd.
 
Het gaat om de graven in de vakken C en I waarin in de 
hieronder vermelde periode bijzettingen hebben plaats-
gevonden:
 
Vak C:   tussen 08-12-2001 en 29-07-2004
Vak C:   tussen 30-07-2004 en 18-05-2007
Vak I:    tussen 21-03-1995 en 04-10-2002
 
Gedenktekens, vazen en andere memorabilia die op de 
graven aanwezig zijn, worden in de maand voor de 
ruiming verwijderd. Wilt u het grafmonument of andere 

aanwezige spullen meenemen, laat dit dan voor 31 
december 2021 aan ons weten.
 
De stoffelijke resten en de overblijfselen van kisten 
worden volgens wettelijk voorschrift in een afgesloten 
gedeelte van de begraafplaats begraven.
 
Meer weten?
Er is de mogelijkheid stoffelijke resten bij te zetten in een 
particulier (familie)graf. Daaraan zijn wel kosten verbon-
den. Voor informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact 
opnemen met de coördinator van de begraafplaats via 
(010) 474 2189. Met hem kunt u ook de bestemming van 
de gedenktekens regelen.
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Open huis bij scouting!
Willem de Zwijgergroep (Watersportweg 20)
10.00 -17.00

Welkom bij het repaircafé! 
De Windwijzer (Schiedamseweg 95)
10.00 - 12.00

Open deuren bij vv Zwaluwen  
VV Zwaluwen (Zwaluwenlaan 500)
vanaf 10.00 uur 

Word jij onze keukenprins(es)? 
VFC Voetbal (Sportlaan 130)
11.00 - 16.00

Kanospelen voor kids (7-11 jaar) 
Zeeverkennersgroep de Geuzen (Hoflaan 120)
14:00 - 16:00 

Inloopactiviteiten in de ochtend voor kinderen
Scouting Tono Groep (Sweelincksingel 7)
10.00 - 12.00 (>6jaar) en 13.30 - 15.30 (< 7 jaar)

Verven met bloemen en thee uit de tuin
Maastuin (Jachthavenlaan 7)
10.30 - 13.30 
Kom meezingen of kijken bij de  
wekelijkse repetitie
Stichting Rolantino’s (Wijkcentrum de Erker Jan 
van Avennesstr 32)
10.30 – 12.00 

Vrouwen ontmoeten vrouwen
Wijkcentrum West    
(Professor Teldersstraat 10)
9:30 -  11:30 uur

Welkom bij het repaircafé!
De Windwijzer (Schiedamseweg 95)
10.00 - 12.00

Workshop voor scholieren:  
Kleurrijke toekomst voor iedereen 
PAX Ambassade voor de vrede KADE40 
(Westhavenkade 54)
13.30 tot 15.30 voor scholieren van het VOS-ISK 
en het Geuzencollege 

Vredesmaaltijd met dialoog: Iedereen hoort 
erbij, portretten in woord en beeld
PAV en Schrijfwerk 
(Pax Christikerk, Reigerlaan 51) 
Vanaf 17.30 

Bij de bijenles!  
Duurzaamheidscentrum Maassluis (Dr. Albert 
Schweitzerdreef 433 - naast de Indoorspeeltuin)
10.30 - 11.00 uur of 13.00 - 14.30 uur

Een kijkje bij de flexibele dagbesteding! 
De Tweemaster; Argos Zorggroep (Vondelpark 2)
10.30 - 12.00 uur 

Kaarten maken met smartphone
Senioren Computerclub Koningshof
13.30 -14.30

Open deuren Kindertuinen Vlaardingen
Kindertuinen Vlaardingen; Stadslandbouw Van 
Ruytenburch - (Hofsingel 82)
10.00 - 12.00

Vrijwilligers welkom op de Boei!
Ipse de Bruggen, locatie dagcentrum de Boei  
(Nettenboetsterstraat 11) 
Tussen 9:30 uur en 14:00 

Gezellige middag in de Buurtkamer
Buurtkamer Oost - Schiedamseweg 195
12:30-15:30

Proefles line-dansen
Ontmoetingscentrum de Bijenkorf  
(Reigerlaan 100 ) 
10.30- 12.00 uur

Workshop leren Bridgen 
Algemene Bridge Vereniging Maassluis - Theater 
Koningshof, Uiverlaan 20)
19.30 - 22.00

Kennismaken met de Bovenkamer  
in de Windwijzer
De Bovenkamer / Windwijzer  
(Schiedamseweg 95) 
Inloop vanaf 9.30 uur tot 13.00 uur

Vrijwilligerswerk bij de Tweemaster iets  
voor jou?  
De Tweemaster ; Argos Zorggroep (Vondelpark 2)
10.00 -11.00

Achter de schermen bij Fief!
Fief - Westlandseweg 1
vanaf 13.30

Bij de bijenles!  
Duurzaamheidscentrum Maassluis (Dr. Albert 
Schweitzerdreef 433 - naast de Indoorspeeltuin)
10.30 - 11.00 uur of 13.00 - 14.30

Vrijwilligerswerk bij DrieMaashave iets  
voor jou?  
DrieMaasHave, Stadsmolen 101
14.00 -16.00

Koffiemoment in ‘De Groene Luiken’
Aanloophuis De Groene Luiken  
(Oosthavenkade 8  Vlaardingen ) 
11.00 -16.00 

Op ontdekkingsreis met nieuwkomers
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland loc. 
Vlaardingen- Rotterdamseweg 176 1e etage
9.30 tot 12.30 uur

“Inburgering” Wat is dat? 
Steunpunt Inburgering Vlaardingen 
(Rotterdamseweg 176 2e etage)
13.30 - 16.00 uur 

Open deuren Kindertuinen Vlaardingen
Kindertuinen Vlaardingen ; Stadslandbouw Van 
Ruytenburch (Hofsingel 82 )
14.00 - 16.00 uur

Open deuren dag Buurtpunt
Buurtpunt (Rotterdamseweg 174- 2e etage)
10.00 – 12.30

Rondleiding toekomstige gastheer/gastvrouw
Immanuelkerk - (Lange Boonestraat 5)
10.30 - 15.00

Open deuren bij inloophuis de Vlaardingse Boei 
(Hoogstraat 168 a) 
10.00 - 14.00 uur

Open deuren Buurtpunt diverse activiteiten o.a. 
gymles voor dames
Het Buurtpunt aan de Rotterdamseweg 174
10.00 tot 12.30.

Koffie met de buren!
Bibliotheek Vlaardingen - (Waalstraat 100)
10.00 -12.00

Inloopmiddag voor belangstellende  
vrijwilligers bij Minters
Minters ( Burgemeester van Lierplein 51 ) 
15.00 tot 17.00 uur

Rondleiding op de Hudson!    
Museumschip (Hudsonbinnenhaven van  
Maassluis bij het Sleepvaartmuseum
13.00 -17.00

Open dag De Hooftzaak: 
ontdek hoe jij het verschil maakt
Stichting Onder Een Dak (P.C. Hooftlaan a.)
10.00 – 15.00 u

Open deuren vv Zwaluwen 
VVZwaluwen- Zwaluwenlaan 500) 
vanaf 10.00 uur 

Open deuren bij inloophuis de Vlaardingse Boei 
(Hoogstraat 168 a) 
10.00 - 14.00 uur

Ben jij onze  keukenprins(es)?
VFC Voetbal - (Sportlaan 130)
11.00 - 16.00

Kom naar de Oogstmarkt!
Stadslandbouw van Ruytenburch 
(Westlandseweg 250)
12.00 - 16.00

Burendag verbindt 
Wijkcentrum West - (Professor Teldersstraat 10)
12: 00 t/m 16:00 uur 

Bijpraten met bewonersvereniging 
Schiedam Zuid
Bewonersvereniging Schiedam Zuid
(Leliestraat 10, Schiedam)
15.00 - 17.00 

Zaterdag 18 september 

Maandag 20 september 

Dinsdag 21 september 

Woensdag 22 september 

Woensdag 22 september 

Donderdag 23 september 

Vri jdag 24 september 

Zaterdag 25 september 

Zondag 26 september 

Prikstokken actie ‘Schone Schie’
Maastuin (Jachthavenlaan 7)
10.00 - 12.00 

Met Zwerfie en Zwerfina leren over zwerfafval!
Pimp je wijk! (Esther Pieterse)
Maastuin (Jachthavenlaan 7)
10.00 - 12.00

Struintocht in het Getijdenpark
(verzamelen bij Maastuin)
Stichting Ark- Maastuin (Jachthavenlaan 7)
10.00 - 12.00

Interactieve historische rondleiding over de 
Nederlandse polder in de Babbersmolen!
Babbersmolen (Schiedamsedijk 2A, Schiedam)
11.00 - 16.00

Barbeque, knutselmiddag en sporten
Stichting Believe in Hope 
(Bbq veld, Prinses Beatrixpark)
14.00 - 19.00 

Uniek inkijkje in het Jenevermuseum
Jenevermuseum & Museummolen de Walvisch 
(Lange Haven 74-76, Schiedam)
14.30 - 15.30

Open deuren Kindertuinen Vlaardingen
Kindertuinen Vlaardingen onderdeel  
van Stadslandbouw Van Ruytenburch   
(Hofsingel 82)
14.00-16.00 uur

Zondag 19 september 
Fototentoonstelling  
“Wat doe jij in Vredesnaam” 
Museum Vlaardingen & PAX Ambassade  
van Vrede (Westhavenkade 54) 
Doorlopend

Kracht voor Vrouwen Vlaardingen  
Expositie: Strijd, diversiteit en inclusiviteit
Stadskantoor Vlaardingen  
(Westnieuwland 6) Doorlopend)

Workshop voor mensen die werkzoeken:  
Jobcoaching iets voor jou?
Stichting Jobon (locatie ntb)
10.00 - 12.00 

Gymnastiek voor senioren
Senioren Welzijn (Nieuwe Damlaan 818)
9.30 – 10.30

Kennismaking activiteiten Driemaasstede
Driemaasstede Argos Zorggroep 
(Voorberghlaan 35)
13.30 – 15.30

Kom kennis maken met koersbal!!  
Ontmoetingscentrum de Bijenkorf (Reigerlaan 100)
14.00-16.00 uur

Kennismaking Hospice De Margriet 
Hospice de Margriet - (Prinses Margrietlaan 15)
19.00-20.30 uur 

Op weg naar een inclusieve samenleving in 
Vlaardingen PAX Thema-avond 
Lentiz Geuzencollege (Geuzenplein 1)
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Kennismaking met waterpolo voor kinderen
ZVVS Zwembad de Kulk  
vanaf 18.00

Maak eens mee hoe het is om natuurles te 
geven bij de NME
Natuur en Milieu Educatie (Harreweg 10)
09.00 - 11.00

Rondleiding bij de bieb
Bibliotheek Schiedam (Lange haven 145)
18.00 - 21.00 

Kom Basketballen en/of vrijwilligen in een 
sportieve omgeving!
Basketbalvereniging “Juventus” (Sporthal Oost 
(achter school De Peperklip), Fahrenheitstraat 4)
20.45 - 22.15 u

Op zoek naar passend vrijwilligerswerk?  
Kom kijken bij seniorenwelzijn!!
Ontmoetingscentrum de Bijenkorf,  
in de honingraadzaal - (Reigerlaan 100) 
10.30-11.30 uur

Open deuren vv Zwaluwen   
VV Zwaluwen (Zwaluwenlaan 500)
vanaf 16.00 uur   

Koffiemoment in ‘De Groene Luiken’
Aanloophuis De Groene Luiken - 
(Oosthavenkade 8  Vlaardingen ) 
11.00-16.00 uur

Kijkje achter de schermen bij  
Museum Vlaardingen
Museum Vlaardingen (Westhavenkade 54)
16.00 - 18.00 uur

Vredesweek 2021 Ateliergesprek op weg naar  
de Geuzenmaand
Kroepoekfabriek (Koningin Wilhelminahaven ZZ 2a)
vanaf 19.30

Lezing: ‘de kunstenaar als politiek activist,  
kritische kunst met een duidelijke boodschap’
Bibliotheek (Waalstraat 100)
vanaf 19.30

Doe de talentenscan en vind vrijwilligerswerk  
wat bij jou past!
KLiK Schiedam (Hoogstraat 20)
10.00 - 13.00

J&S Projecten
11.00 - 12.30 koffie drinken met Joke (Groenelaan 38a)
14.00 - 16.00 Jeu de Boules (Maasboulevard, 
naast de Maastuin)

Rondleiding op de voedselbanktuin
SSVS (Stichting stadstuinieren  
voedselbank Schiedam) 
(Voedselbanktuin Landvreugde, Sweelincksingel 7)
10.30 - 11.30

Het geheugenpaleis - maak mee hoe het is om 
mensen te ondersteunen met hun geheugen
Samen ondernemend Leren (SOL) 
(Demeesterstraat 40a)
13.30 - 15.00 

Kom Basketballen en/of vrijwilligen in een  
sportieve omgeving!
Basketbalvereniging “Juventus” (Sporthal Oost  
(achter school De Peperklip), Fahrenheitstraat 4)
20.45 - 22.15 u

Vredesweek 2021  Film ‘Just Mercy’ 
De Windwijzer (Schiedamseweg 95) 
20.00 – 22.30 uur ( aan deze activiteit zijn kosten 
verbonden)

TRIMZWEMMEN voor jeugd onder 16
ZVVS -Zwembad de Kulk (Westlandseweg 200)
19.30-20.30

Maak eens mee hoe het is om natuurles 
te geven bij de NME
Natuur en Milieu Educatie (Harreweg 10)
09.00 - 11.00 en 13.00 - 15.00 u

Gezond Natuur Wandelen 
Ontmoetingscentrum De 5 Molens, Nieuwe 
Damlaan 818)
10.00 - 10.45 

Kennis maken met de kledingbank  
met suikerspin en popcorn
DOCK (Diepenbrockstraat 31a)
12.00 – 16.00 u

Inloopactiviteiten in de ochtend voor kinderen
Scouting Tono Groep (Sweelincksingel 7)
10.00 - 12.00 (>6jaar) en 13.30 - 15.30 (< 7 jaar)

Kom meezingen of kijken bij de 
wekelijkse repetitie
Stichting Rolantino’s (Wijkcentrum de Erker Jan 
van Avennesstr 32)
10.30 – 12.00 

Interactieve historische rondleiding over de 
Nederlandse polder in de Babbersmolen!
Babbersmolen (Schiedamsedijk 2A)
11.00 - 16.00

Boksen, sport en spel, yoga en meditatie, 
gezond en fit & muziekles
Stichting Niemand Buitenspel (Wijkcentrum 
Oost, boerhaavelaan 79)
11.00 - 15.00 

Natuurwandeling Gezond Natuur Wandelen
Ontmoetingscentrum De Bijenkorf 
(Reigerlaan 100)
10.00 uur - 10.45 uur en 11.00 - 11.45 uur

Open deuren bij KliK voor een mooie  
KLiK met vrijwilligerswerk 
KLiK vrijwilligers Vlaardingen (Waalstraat 102) 
van 14.00 tot 17.00 uur 

Inspiratiebijeenkomst ‘Helden van Nu’
De Windwijzer (Schiedamseweg 95). 
19.30 – 22.00 
Aan deze activiteit zijn kosten verbonden.

Maak eens mee hoe het is om natuurles te 
geven bij de NME
Natuur en Milieu Educatie (Harreweg 10)
09.00 - 11.00 

Interactieve historische rondleiding over de 
Nederlandse polder in de Babbersmolen!
Babbersmolen (Schiedamsedijk 2A)
11.00 - 15.00

Kom Basketballen en/of vrijwilligen in een 
sportieve omgeving!
Basketbalvereniging “Juventus” (Sporthal Oost 
(achter school De Peperklip), Fahrenheitstraat 4)
19.30 - 21.00 u

Clinic reddend zwemmen
Schiedamse Reddingsbrigade 
(Zwembad Groenoord, Pr. Beatrixlaan 2)
18.30 -19.30

Interactieve looproute op ‘t Hoefblad
Kinderboerderij ‘t Hoefblad 
(Prinses Beatrixpark 5-7)
10.00 - 15.00 

= Maass lu is = Vlaard ingen = Schiedam
' Vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, culturele- en zorginstel-
lingen doen letterlijk hun deuren voor jou open en organiseren tijdens 
de Open Deuren Dagen op één of meerdere dagen leuke activiteiten, 
clinics, rondleidingen en nog veel meer!' Nieuwsgierig naar wat deze 
organisaties te bieden hebben? Laat je verrasssen!'

Ki jk voor het actue le  
aanbod op de webs ite


