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In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Problemen trottoir korte Hoogstraat Vlaardingen 

-     Tips verlenging rijbewijs 

-    Stichting Veritas Vertegenwoordiging 

Problemen trottoir Korte Hoogstraat Vlaardingen 

Door het plaatsen van nieuwe fietsenrekken kunnen scootmobiel en voetganger elkaar nauwelijks passeren op de 

stoep van de heringerichte Korte Hoogstraat. Dat constateert oppositiepartij ONS.Vlaardingen. ‘Wij snappen niet wat 

er mis is met de traditionele fietsenstandaarden, maar de Gemeente Vlaardingen zal wel een briljante verklaring 
hebben. Het zal ONS benieuwen’, laat raadslid Ben Vuijk (ONS) weten.  

De constatering is opmerkelijk. Namens ONS is in september 2017 al gewezen op de ontoegankelijkheid van 

meerdere panden in de Korte Hoogstraat voor mensen in een rolstoel, scootmobiel of met een rollator.  

Twee maanden terug – aan de vooravond van de herinrichting van de straat- kwam de fractie Boers met de vraag of 
alle winkels en woonhuizen in de Vlaardingse Korte Hoogstraat nu echt voor iedereen goed bereikbaar worden 

gemaakt.  

Het gemeentebestuur heeft de vragen nog niet beantwoord, omdat 
burgemeester en wethouders hebben bepaalt dat alle schriftelijke vragen van de fB alleen met opzettelijke vertraging 
in behandeling worden genomen. De hoeveelheid vragen van de fractie zou onacceptabel zijn.                                               

Bron: Schiedamsnieuws.nl 
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Verlenging rijbewijs. Wat kunt u zelf doen om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen? 

 
Tip1: Begin op tijd, let op de verloopdatum van uw rijbewijs 
 

- Stuur de Gezondheidsverkaring op tijd in. Deze verklaring bevat vragen over de gezondheid, evenals 
eventuele ziektes of aandoeningen, medicijngebruik of  lichamelijke beperkingen. De RWD verstuurt vier 

maanden van tevoren een brief, maar beter kunt u de Gezondheidsverklaring vijf of zes maanden van tevoren 

indienen bij het CBR. 
-  Het formulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en bij een CBR examencentrum.  Bestellen via de CBR-

webshop kan ook tegen betaling. 
- Het is belangrijk om het formulier duidelijk en volledig in te vullen. Let op: voorkom dat u door de barcode 

(onderaan op het formulier) heen schrijft. Vergeet niet uw BSN  te vermelden en maak kopieën van de 

Gezondheidsverklaring. 
-  Na het insturen van de Gezondheidsverklaring ontvangt u binnen maximaal zeven weken het formulier voor 

de arts en eventuele verwijzingen naar specialisten. 
Tip 2: Vul de Gezondheidsverklaring digitaal in  

 
- Het CBR heeft graag dat mensen de Gezondheidsverklaring digitaal invullen. Dat kan op www.cbr.nl. U heeft 

daarvoor een DiGiD met sms-code nodig, aan te vragen via www.digid.nl; dit kost circa vijf dagen. Met deze 

DiGiD maakt u op de CBR-website een account aan: Mijn CBR. 
-  Bij het aanmelden via een digitaal formulier kunt u geen belangrijke vragen missen en zijn de antwoorden 

altijd leesbaar. Daardoor kan het CBR de aanvraag sneller verwerken. 
Tip 3: Kies een arts die werkt met ZorgDomein 

 

- Het CBR adviseert de medische rijbewijskeuring en het eventuele aanvullende medische onderzoek te laten 
uitvoeren door een arts die werkt met ZorgDomein. Dit is een digitaal platform waarop zorgverleners snel en 

veilig patiëntgegevens uitwisselen. Dit kan ook als u op papier begonnen bent. Vraag dus bij het maken van 
de afspraak of de arts met Zorgdomein werkt. 

eer info: www.cbr.nl of de klantenservice CBR: tel 088-227 77 00 
Bron: Kbo-pcob.nl 

 

Stichting Veritas Vertegenwoordiging  
Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders 

Hun diensten: 
Budgetbeheer: geschikt voor personen die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben bij het beheren van hun 

financiën en het tijdig betalen van hun rekeningen. 

Een Volmacht wordt aangevraagd bij lichamelijke en geestelijke achteruitgang of bij de aanvraag van een 
beschermingsmaatregel. 

Bewindvoering: geschikt voor personen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat zijn om 
zelfstandig hun financiën te beheren. 

Curatele:  Een curator beheert de financiën en het vermogen van de cliënt en maakt beslissingen over de 

verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt. 
Mentorschap: Een professionele mentor kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van 

de cliënt als hij/zij daartoe niet meer in staat is. 
Executele: Als executeur dragen zij zorg voor de uitvaart en de afwikkeling van uw nalatenschap. Het is niet altijd 

even eenvoudig om vooraf te bedenken en te bespreken wat er geregeld moet worden wanneer u komt te overlijden. 
Echter is het goed om hier vroegtijdig bij stil te staan, zodat alles voor uzelf en uw nabestaanden goed geregeld is. 

Door een executeur aan te wijzen bent u er zeker van dat alles rondom uw nalatenschap zorgvuldig en professioneel 

wordt afgehandeld. 
Stichting Veritas Vertegenwoordiging kan u helpen om bij voorbaat uw uitvaartwensen vast te leggen. De familie 

wordt ontlast omdat de moeilijke keuzes al gemaakt zijn. Een executeur zal de afwikkeling van een nalatenschap van 
begin tot eind verzorgen. 

Contact 

Voor al uw vragen of voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met afdelingen Executele. Zij zijn 
bereikbaar tijdens kantooruren via tel.nr. 010-2110233. 

U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: nalatenschappen@stichtingveritas.nl 
Bron: Veritasvertegenwoordiging.nl 

 

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van januari/februari 2020. Wij wensen u, namens het 

bestuur,  veel leesplezier , fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond2020 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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