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Initiatieven uit de wijk
Mariska uit de Tooroplaan organiseerde in augustus een buurtactiviteit. “Het thema
was ‘bijkletsen met de buren’”, vertelt Mariska. “Veel mensen zijn druk en daardoor
leven we soms een beetje langs elkaar heen. Nu konden we bijpraten onder het
genot van koffie met gebak en een hapje van de snackkar. Als verrassing stond er
voor de kinderen een springkussen! Al 23 jaar wordt er jaarlijks een buurtbarbecue
of iets dergelijks georganiseerd. Ieder jaar door andere buren”. Ook tijdens Burendag
op 24 september gebeurde er veel in de wijk. Op het Albert Cuypplein was er een
buurtbarbecue en op het van der Helstplein en bij de Neuhuyslaan werden spelletjes
gespeeld. Vanuit de gemeente Maassluis is er budget voor leuke activiteiten.
Bijvoorbeeld om je buren beter te leren kennen. Maar ook als je ideeën hebt om de
wijk schoner, mooier of veiliger te maken. Heb je een idee? Dan kun je dit aanvragen
via www.maassluis.nl/bijdrage-verbeter-je-buurt.

Kids Olympics ook 
in Sluispolder-Oost
Op zondag 7 augustus hebben de kinderen uit 
Sluispolder-Oost zich een middag heerlijk kunnen 
vermaken. Samen Randstad organiseerde deze zomer 
in vier verschillende wijken het kinderevenement 
‘Kids Olympics’. Voor Sluispolder-Oost heeft Samen 
Randstad buurtkinderen betrokken bij het event en 
met succes! De kinderen dachten mee en op de dag 
zelf stroopten vrijwilligers de mouwen op om iedereen 
een leuke middag te bezorgen. De kinderen beleefden 
veel plezier met activiteiten zoals pony rijden, 
schminken, sporten, natuureducatie en veel meer. Het 
zwerfafval is een grote ergernis van buurtbewoners. 
De kinderen hielpen om de wijk afvalvrij te maken. Het 
was een geslaagde dag en het smaakt naar meer! 

Hangingbaskets 
‘’De omgeving van winkelcentrum Het Palet ziet er een stuk vrolijker uit’’, 
vindt wijkcoördinator Marc Slingerland. De ondernemersvereniging van het 
Palet heeft samen met de gemeente de baskets weer gevuld met verse 
bloemen. 
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Veilig winkelgebied Het Palet
Ondernemers werken samen met de politie, handhaving, verkeer, brandweer en de wijkcoördinator aan een veilig winkelgebied. 
Alle partners werken samen in een werkgroep en zij kwamen begin juli bij elkaar in en rondom het Palet. Er werd een rapport opgesteld 
met punten waaraan gewerkt moet worden. Hieruit kwam onder andere dat de ondernemers het uitrijden bij de parkeervakken op de 
Mesdaglaan onoverzichtelijk en gevaarlijk vinden. De komende maanden gaat de werkgroep aan de slag met de actiepunten.

Thema-avond Veiligheid 
Sluispolder-Oost en West
Er was een goede opkomst bij de thema-avond Veiligheid op 30 juni. 
Zo’n 50 bewoners kwamen samen en vertelden hoe zij de veiligheid 
in Sluispolder ervaren. Handhaving, toezicht en politie waren hierbij 
aanwezig. Er werd voorlichting gegeven over verschillende onderwerpen. 
Zo kwamen cybercrime en het buurtpreventie-team aan bod. Een aantal 
bewoners heeft zich hiervoor aangemeld. 

Is buurtpreventie misschien ook wat voor jou? Dan kun je contact 
opnemen met de coördinator buurtpreventie Manon van der Have via 
buurtpreventie@maassluis.nl.

Klankbordgroep 
Sluispolder Oost
Er is een klankbordgroep opgericht om samen met 
bewoners uit Sluispolder-Oost een Wijkagenda en 
Uitvoeringsplan voor de komende twee jaar op te 
stellen. 23 bewoners doen hieraan mee. Voor de 
zomervakantie was de eerste bijeenkomst met hoge 
opkomst! Daar bespraken zij de belangrijkste 
aandachtspunten die genoemd zijn door 
wijkbewoners tijdens de bewonersbijeenkomst in april 
in de Ark. Er staan dit jaar nog drie thema-avonden op 
het programma waarbij diensten van het stadhuis en 
wijkpartners aanschuiven. Daaruit volgt een 
uitvoeringsagenda waar de gemeente, bewoners 
en wijkpartners samen mee aan de slag gaan.
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Heftige brand Jongkindstraat
Op 21 juni vond een brand plaats in de Jongkindstraat waarbij twee woningen werden 
verwoest en een dodelijk slachtoffer viel te betreuren. Op 22 en 24 juni organiseerde 
de gemeente in samenwerking met de brandweer, politie, woningcorporatie 
Maasdelta, GGZ en Centrum van Dienstverlening bijeenkomsten voor omwonenden. 
De burgemeester keek samen met de brandweer en politie terug op de brand en 
de hulpdiensten vertelden vanuit hun ervaring wat er was gebeurd en wat hun 
inzet daarbij was. Duidelijk werd dat het ging om een noodlottig ongeval. Bewoners 
konden vragen stellen en zij kregen hulpverlening aangeboden. Op zaterdag 25 juni 
vond in de Jongkindstraat een herdenkingsbijeenkomst plaats. Hierbij benoemde de 
burgemeester de heldendaad van de vrouw die kinderen uit de woning heeft gehaald 
boven de plek waar de brand ontstond. 

Drie zieke iepen
Eind september haalt stadsbedrijf drie zieke 
iepen weg aan de Blommerslaan. Op het 
kaartje staat aangegeven welke dit zijn. Daarna 
vindt er een bomen risico-controle plaats in de 
stad waarbij ze loshangende takken weghalen 
en actie ondernemen bij andere situaties die 
gevaar kunnen opleveren. Verder snoeit de 
gemeente heesters en struiken die te hoog of 
te dicht begroeid zijn en ruimt bladeren op.

Ken je de wijk-
coördinatoren al?
Dit zijn Marc Slingerland en Erik Tijhuis. Zij zijn de 
wijkcoördinatoren voor heel Maassluis, maar dus ook 
voor Sluispolder-Oost! “Wij staan voor u klaar als u de 
gemeente als samenwerkingspartner nodig heeft”, 
zegt Marc. “We zijn er om bewoners te helpen die 
ideeën hebben om de wijk leuker, mooier of beter te 
maken”, vertelt Erik. Je kunt contact met hen 
opnemen via 14010 of bijonsindewijk@maassluis.nl. 




