
Verslag Klankbordgroep Sluispolder-Oost 
 
Op donderdag 3 november 2022 kwam de klankbordgroep Sluispolder-Oost voor de derde 
keer bij elkaar voor avond over het thema ‘Groen en Schoon’. In dit verslag leest u de 
belangrijkste uitkomsten van de avond. 
 
Voor deze bijeenkomst nodigden we professionals uit die met de buitenruimte en het gedrag 
in de buiten te maken hebben in Sluispolder-Oost. Zo konden we in gesprek met elkaar en 
nadenken over haalbare voorstellen om samen te werken aan een groen en schone wijk de 
komende twee jaar (vanaf 2023).  
 
Naast de leden van de klankbordgroep waren aanwezig: 
 
• Marc Slingerland en Erik Tijhuis (gebiedscoördinatoren) 
• Bart van den Berg (werkvoorbereider) 
• Raymond Hoogervorst (werkvoorbereider) 
• Rob van der Hoeven (Maasdelta) 
• Marco Weber (beleidsadviseur groen en biodiversiteit) 
• Martijn Schoemans (handhaving) 
• Martin van Briemen (ondersteuner) 
• Margit Bruggeman (ondersteuner) 
 
Met de resultaten van eerdere bijeenkomsten zijn de volgende doelen opgesteld rondom 
het thema Groen en schoon: 
 
• We zorgen samen voor een vuilvrije wijk. Er zijn voldoende vuilnisbakken en -

containers om vuil in weg te gooien. De gemeente leegt deze regelmatig. Bewoners 

houden de buurt schoon. 

• De gemeente onderhoudt het groen. Samen met wijkbewoners werken we aan 

bloeiend en zoemende wijk. 

• Troep van de stoep: vrij van losse voorwerpen en voor iedereen toegankelijk.  

• We gooien geen etensresten weg om een dierenplaag (o.a. ratten) te voorkomen.  
 
Aan de hand van deze doelen hebben we tijdens de bijeenkomst nagedacht over haalbare 
plannen om samen te werken aan deze doelen.  
 
  



Schone wijk 
 
• We zorgen samen voor een vuilvrije wijk. Er zijn voldoende vuilnisbakken en -

containers om vuil in weg te gooien. De gemeente leegt deze regelmatig. Bewoners 
houden de buurt schoon. 

 
Het eerste onderwerp van de avond is het vuil in de wijk. Het gaat over zwerfafval, volle 
prullenbakken en containers en verkeerd aanbieden van vuil. Bart van den Berg geeft op een 
kaart aan waar de prullenbakken in de wijk staan. In vergelijking tot andere gemeenten heeft 
Sluispolder-Oost veel prullenbakken. Maar staan ze op de juiste plek? Langs de Boonervliet 
gebeurt het regelmatig dat prullenbakken vol raken. Zeker in de zomerperiode. Bart geeft 
aan dat de auto die Fixi-meldingen oplost vier keer per week in de wijk is. In de zomer het 
Boonervliet extra in de gaten wordt gehouden; op een aantal “hotspots” in Maassluis 
worden Fixi-meldingen dan sneller opgelost. Elke woensdag mag je grofvuil bij de containers 
zetten. Je moet dit wel melden. Op dinsdag en donderdag worden ondergrondse containers 
geleegd. De top 25 containers waar vaak problemen worden gemeld (Fixi) worden ook op 
zaterdag geleegd. Handhaving onderzoekt regelmatig verkeerd aangeboden vuilnis(zakken). 
Als zij naamgegeven vinden, krijgen mensen die verkeerd aanbieden een boete. Als een 
persoon die verkeerd aanbied door verschillende personen wordt aangewezen, gaat 
Handhaving hiermee in gesprek. 
 
• De klankbordgroep geeft ook een compliment: pas is er een prullenbak uitgebrand en is 

na één dag vervangen. Verder bespreken we: 
• Bart kijkt na of er een extra prullenbak(en) geplaatst kan(/kunnen) worden langs het 

Boonervliet. Het zoekgebied is vanaf het begin (Tooroplaan) tot bij de brug.  
• De klankbordgroep ziet ook een mogelijkheid om grotere prullenbakken te plaatsen. 
• QR-code plaatsen op prullenbak. Zo kun je eenvoudig een melding maken als een 

prullenbak vol is. De gemeente is bezig met dit soort ideeën om meer data te verzamelen 
en slimmer te legen. 

• Ondergrondse container aan de Jeroen Bosstraat is snel vol.  
• De klankbordgroep constateert dat er regelmatig op een verkeerde manier vuil wordt 

aangeboden bij de containers. Het is een mentaliteit van enkele bewoners en dat lastig 
om te veranderen. 

• Een aantal leden spreekt bewoners die vuil verkeerd aanbieden hierop aan. 
• Klankbordgroep complimenteert de gemeente: dienst neemt ook grofvuil mee zonder 

dat het gemeld wordt. 
• Uiteindelijk wil de gemeente gaan werken met sensoren die aangeven of prullenbakken 

vol zijn. Dat leidt tot efficiënter legen. 
• De gemeente doet een proef een containertuintje die de containerplek opfleurt (ergens 

anders in Maasluis). Het gewenste effect is dat er minder fout aangeboden afval bijgezet 
wordt. Als de proef succesvol is, is dit mogelijk ook iets voor ‘hotspots’ in Sluispolder-
oost. Dit kan op dan op initiatief van bewoners. 

• De klankbordgroep heeft het idee om stickers te plakken op de containers met de 
boodschap dat er een boete staat op verkeerd aanbieden van afval. 

• Mogelijk kunnen we ook positief gedrag belonen met een kleinigheidje (bijvoorbeeld een 
bloemetje, snoep). 

  



Groene wijk 
 
• De gemeente onderhoudt het groen. Samen met wijkbewoners werken we aan 

bloeiend en zoemende wijk. 
 
De gemeente en Maasdelta (voor haar eigen bezit) zijn verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de buitenruimte. Beiden hebben een hiervoor een onderhoudsdienst. Zij werken met 
een zogenaamd beeldkwaliteitsplan. Hierin staat beschreven hoe de buitenruimte eruit 
moet zien, met verschillende kwaliteitsniveaus. Voor Maasdelta is dit bijvoorbeeld niveau C. 
Een onafhankelijk bureau toetst of de onderhoudsdienst voldoet aan dit kwaliteitsniveau. 
Voldoet dit niveau niet? Dan moet het over of krijgt de onderhoudsdienst een boete. 
 
Zelf een stuk groen in beheer nemen 
Bewoners kunnen zelf een stukje groen in beheer nemen. Dit noemen we wijkdeals. De 
gemeente egaliseert het stuk groen en vervolgens kunnen bewoners het zelf inrichten. Er 
wordt een contractje met de gemeente afgesloten om afspraken te maken over het 
onderhoud. Op dit moment zijn er al twee wijkdeals in Sluispolder.  
 
Geveltuintjes 
Het is toegestaan om geveltuintjes te maken. De gemeente maakt hier nieuw beleid voor. 
Stoeptegels mogen eruit en bewoners kunnen zelf een tuintje aanleggen. Er moet wel 
voldoende ruimte zijn op de stoep zodat deze toegankelijk blijft voor mensen met 
bijvoorbeeld een rolstoel. Het aanleggen van een geveltuintje moet eerst gemeld worden bij 
de gemeente. De gemeente kijkt dan of er voldoende voor ruimte is. 
 
Verder bespreken we: 
• In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan de wijkdeals. 
• Maasdelta geeft aan dat als er bomen worden weggehaald, hier ook weer bomen voor 

terugkomen. Dat hoeft niet altijd op dezelfde te zijn. Maasdelta laat zich hierover 
adviseren door een onafhankelijk bureau. 

• Rob (Maasdelta) vraagt na of er bomen terugkomen in plaats van de gekapte zieke Iepen 
bij de speeltuin aan de Blommerslaan.  

• Aan de Van Scorelstraat staat een hoge naaldboom. Na een heftige storm zijn er wortels 
omhoog gekomen. Een klankbordgroeplid maakt zich zorgen dat deze boom om kan 
vallen. Hij stuurt Rob een foto en Rob zoekt uit wat de status van de boom is. 

• Hoek Jeroen Boschstraat - Crabethstraat: De struiken worden twee keer per jaar 
onderhouden. Nu zijn ze vrij hoog, waardoor je het verkeer niet goed aan ziet komen. 
Zorgt voor een gevaarlijke situatie. Wellicht kan er een spiegel komen. Rob gaat de 
situatie bekijken en koppelt dit terug naar Tanja Cats. 

• Je kunt ook budget aanvragen voor hanging baskets aan lantaarnpalen via het ‘Verbeter 
de buurt’ budget. 

• Een aantal klankbordgroepleden vinden de stoep van Palet erg stenig. Er stonden eerst 
bloembakken, maar die zijn weggehaald bij de herinrichting van de parkeerplekken. 
Vraag aan de gemeente om te onderzoeken of het winkelcentrum kan vergroenen. 
Marco Weber (beleidsadviseur groen en biodiversiteit) legt uit dat er een 
cultuurverschuiving is binnen de gemeente. Groen wordt steeds meer gewaardeerd.  



• Idee van de klankbordgroep: schrijf een wedstrijd uit onder kunstenaars om de 
buitenruimte van Palet op te vrolijken en vergroenen. De volgende bijeenkomst kunnen 
we hier dieper op ingaan. 

 
 
Troep van de stoep 
 
• Troep van de stoep: vrij van losse voorwerpen en voor iedereen toegankelijk.  
 
Huurscooters 
Het onderwerp ‘Troep van de stoep’ had onder andere te maken met verkeerd geparkeerde 
huurscooters. Op dit moment zijn die er niet meer in Maassluis. De verwachting is dat dit tot 
de volgende zomer zo blijft. De klankbordgroep roept de gemeente op goed te kijken naar 
eventuele nieuwe vergunningen voor bedrijven met huurscooters. “Zorg dat de scooters dan 
alleen op plekken neergezet morgen worden die geen overlast geven”. De vraag / oproep is 
in hoeverre de gemeente daar invloed op kan uitoefenen. Tegelijk vindt de klankbordgroep 
het ook belangrijk dat er ‘deelmobiliteit’ is in de wijk. 
 
Foutparkeren 
De Paulus Potterstraat heeft last van grote vrachtwagens die fout parkeren op de stoep. 
Hierdoor kunnen bewoners soms het vuil niet goed weggooien en wordt de doorgang 
geblokkeerd voor hulpdiensten. Als handhavers dit zien, schrijven zij een boete. Het is goed 
als bewoners dit soort zaken melden via Fixi. Dit onderwerp nemen we mee in een 
gezamenlijke handhaving actieperiode met bewoners (zie verslag thema Veiligheid).  
 
Afspraken: 
• De tegels liggen/lagen scheef bij de speeltuin aan de Blommerslaan. Onduidelijk is of dit 

al aangepakt is. Rob checkt dit na. 
 
 
Etensresten weggooien 
 
• We gooien geen etensresten weg om een dierenplaag te voorkomen.  
 
Helaas gooien sommige bewoners etensresten weg in de buitenruimte als voer voor dieren. 
Dit kan cultureel bepaald zijn. Vanuit sommige culturen mag je geen voedsel verspillen of 
weggooien. Het resultaat is dat dit ratten of andere plaagdieren aantrekt. Maasdelta 
besteedt hier regelmatig aandacht aan in haar communicatie. In alle flats zijn er bijvoorbeeld 
regels opgehangen. 
 
Afspraken: 
• Er is bewustwording nodig: waarom hebben mensen er last van als etensresten in de 

buitenruimte worden gegooid? Aandacht aan besteden in de nieuwsbrief. Bij voorkeur 
een goed voorbeeld nemen van iemand die voedselresten op een goede manier 
wegbrengt. Wat is een goed alternatief? 



• Contact leggen via de moskee over weggooien van voedsel. Dat is al eerder gedaan, maar 
het advies is om dat te blijven doen. Samen kijken naar alternatieven en manieren om 
het onder de aandacht te brengen. 

• Het onderwerp heeft structureel aandacht nodig. We moeten erover blijven 
communiceren.  

• Communiceer in plaatjes: dat is een universele taal. 
• In Vlaardingen staan speciale bakken waarin etensresten weggegooid kunnen worden. 

Werkt dit? Schiedam heeft ook een voorbeeld.  Dat is een onderzoekje waard. 
• Er mist een mededelingskastje bij de Dura-Coignet flat. Ook hier is een probleem wat 

betreft weggooien van etensresten.  
 
 
Overig 
 
Naast bovenstaande onderwerpen spraken we: 
 
• Er is veel zwart dakoppervlak in de wijk. Onder andere het dak van de Albert Heijn. Dit 

zorgt ervoor dat warmte van de zon vastgehouden wordt. Kans voor sedumdaken en 
zonnepanelen.  

• Marco vertelt dat Maassluis meedoet aan de ‘groene stad challenge’. Daar wordt onder 
andere gekeken welke verharding plaats kan maken voor groen. 

• Er zijn helaas een paar klankbordgroepleden gestopt en ook deze bijeenkomst waren we 
met minder leden dan toen we startten voor de zomervakantie. Oproep aan de 
klankbordgroepleden om buurtgenoten te vragen of zij mee willen komen naar de 
volgende bijeenkomst.  

 

Vervolg 
 
Op donderdag 1 december komt de klankbordgroep weer bij elkaar voor een 
themabijeenkomst ‘Sociale, zorgzame, sportieve en culturele wijk’. De klankbordgroepleden 
ontvangen hiervoor per e-mail een uitnodiging. Heb je vragen, opmerkingen of wil je nu al 
starten met een bewonersinitiatief? Neemt dan contact op met de wijkcoördinatoren Marc 
Slingerland (j.m.c.slingerland@maassluis.nl) of Erik Tijhuis (E.Tijhuis@maassluis.nl) via 14 
010.  
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