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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

De Buitenlijn(melding openbare ruimte)

-

Schrap ook de regeldruk voor mensen zelf

De Buitenlijn (melding openbare ruimte)
Losliggende stoeptegels, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil,
een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen, overlast,
schades of andere meldingen over uw buurt?
Maak een melding via de BuitenBeter-app of via De Buitenlijn!

Hoe werkt het?


U kunt uw melding snel en makkelijk doorgeven via de gratis BuitenBeter app



U kunt ook een Buitenlijn-melding doen met het digitale formulier.
Let op: Als u via DigiD een melding doet, dan kunt u de status van uw melding volgen door in te
loggen en "Mijn zaken" te bekijken.

Spoed
Bij spoedeisende zaken, bijvoorbeeld een gat in de weg, wordt het gevaar binnen 24 uur weggehaald en
daarna gerepareerd of opgelost. Spoedeisende meldingen tijdens kantooruren kunt u doorgeven op (010)
248 4000. Buiten kantooruren geeft u deze door aan de wachtdienst van de gemeente, telefoonnummer
(010) 248 4777.

Controle en boetes
Meldingen voor Toezicht en Handhaving kunt u ook doorgeven via de BuitenBeterapp, de Buitenlijn of via
uw buurtagent, telefoon: 0900 - 8844. Medewerkers van Toezicht en Handhaving kunnen een bekeuring
geven als zij mensen die in overtreding zijn betrappen.

Waar kunt u terecht?


U kunt uw melding met uw mobiele telefoon doorgeven via de gratis BuitenBeter app.



Digitale meldingen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via het digitale Buitenlijnformulier. Als u een melding via DigiD doet, dan kunt u de status van uw melding volgen door in te
loggen op "Mijn zaken".



De Buitenlijn is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer
(010) 248 4000.
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Spoedeisende meldingen tijdens kantooruren kunt u doorgeven op (010) 248 4000. Buiten
kantooruren geeft u deze door aan de Wachtdienst, telefoonnummer (010) 248 4777.

Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. (010) 248 4000.

Hoe lang duurt het?
Spoedeisende meldingen: binnen 24 uur wordt het gevaar weggehaald
Overige meldingen: De afhandeling van een melding kan tussen de 4 en 20 werkdagen duren. Houd er
rekening mee dat de gemeente soms afhankelijk is van bijvoorbeeld beschikbaarheid van aannemers of
leveranciers en levertijden van goederen. Ook weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het
oplossen van meldingen langer duurt.
Bron: Vlaardingen.nl

Schrap ook de regeldruk voor mensen zelf
Mensen moeten centraal staan in de zorg en niet de regels. Het ministerie van VWS presenteerde op 22
mei een groot actieplan om overbodige regels in de zorg te schrappen. Patiëntenfederatie Nederland,
Ieder(in) en Mind werkten mee aan het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’. Want schrappen van regels kan
grote gevolgen hebben voor gebruikers van de zorg. Bovendien ervaren patiënten zelf ook regeldruk bij het
aanvragen en organiseren van zorg.
Het plan ‘(Ont)regel de Zorg’ van VWS bevat een apart ‘sectorplan’ met 12 voorstellen om regeldruk voor
patiënten en cliënten te verminderen. Mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, moeten niet
belast worden met onnodige bureaucratie. Gedoe over geld en organisatie moet aan ‘de achterkant’
worden opgelost.
In het actieplan staan voorstellen om aanvraagprocedures te vereenvoudigen, overbodige terugkerende
machtigingen en verklaringen te schrappen en bekendheid over cliëntondersteuning te vergroten. De acties
moeten leiden tot het merkbaar verminderen van de regeldruk die cliënten en patiënten ervaren bij het
regelen en ontvangen van hun zorg en ondersteuning.
Samen met Wij Staan Op heeft Ieder(in) hierover begin deze week nog een brief over minder regeldruk in
de zorg naar de kamer gestuurd. Daarin doen wij drie aanbevelingen die bijdragen aan een betere positie
van mensen met beperking of aandoening. We willen dat deze punten onderdeel worden van alle
sectorplannen, zodat de administratieve rompslomp niet alleen afneemt voor uitvoerders, aanbieders en
instanties, maar ook voor de mensen om wie het gaat.
Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Mind blijven betrokken bij de uitwerking van het sectorplan en
zullen de voortgang in de gaten houden. Ook blijven we betrokken bij de andere sectorplannen die deel
uitmaken van het actieplan ‘(Ont)regel de Zorg’.
De voorgestelde maatregelen kunnen gevolgen hebben voor patiënten en cliënten. Het is daarom
belangrijk dat de stem van patiënten en cliënten ook bij de uitvoering van de andere sectorplannen wordt
gehoord.

Volop aan de slag voor betere
gehandicaptenzorg
Bron: Iederin.nl
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van augustus/september 2018. Wij wensen
u,namens het bestuur, een fijne vakantie en veel leesplezier toe.
Willem van der Hoek en Ronald Brouwer.
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
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