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   Januari/februari 2023 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Rolhulpmiddel      

- Informatie Stichting V.O.R. 

-     Aandacht voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië 

- Aandacht voor verkeerveiligheid bij grondtransport Broekpolder 

 
Rolhulpmiddel 

Een rolhulpmiddel kan gebruikt worden om u te ondersteunen in het verplaatsen. Binnen en buiten uw huis.  

Rolhulpmiddelen vanuit de Wmo: 

• Rolstoel 

• Elektrische rolstoel 

• Scootmobiel 

• Handbike 

• Fietsvoorziening 

Servicebussen voor de scootmobiel 

Heeft u al een scootmobiel? Rijd met uw scootmobiel langs een servicebus in uw woonplaats voor een gratis 

onderhoudsbeurt.  

Medipoint 
Maassluis 

Elke oneven week op donderdagochtend 

9.00 tot 11.00 uur (in de winter tot 10.00 uur) 

De Vloot 27 te Maassluis 

Vlaardingen 

Elke even week op woensdagochtend 

9.00 tot 11.00 uur (in de winter tot 10.00 uur) 

Willem de Zwijgerlaan 2 te Vlaardingen 

 Welzorg 

Vlaardingen 

Elke oneven week op dinsdagochtend 

9.00 tot 11.00 uur (in de winter tot 10.00 uur) 

Sint Liduinastraat 10 te Schiedam 

mailto:stichtingvor@hotmail.com
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Schiedam 
Elke oneven week op dinsdagochtend 

9.00 tot 11.00 uur (in de winter tot 10.00 uur) 

Sint Liduinastraat 10 te Schiedam 

Elke week op dinsdagochtend 

09.00 tot 11.00 uur (in de winter tot 10.00 uur) 

Willem Andriessenlaan 2 te Schiedam 

Bron: Rogplus.nl 

 

Op donderdag 19 januari 2023 hebben twee leden van Stichting V.O.R. een gesprek gehad met een medewerker van 
de gemeente Vlaardingen over toegankelijkheid in de openbare ruimte.  

Het onderwerp waarover gesproken is: Hoe toegankelijk is Vlaardingen voor mensen met een beperking. 

De gemeente wil graag vernemen waar knelpunten zijn in de openbare ruimte. 
Het gaat dan om het bereiken van een station, winkelcentrum, bushalte, wijkcentrum, enzovoorts 

Op deze manier willen zij een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de knelpunten, die er zijn en waar bijvoorbeeld 
gestart moet worden om deze te verhelpen c.q. aan te passen. 

Als u binnen Vlaardingen een probleem ten aanzien van bereikbaarheid heeft geconstateerd, kunt u dit aan Stichting 

V.O.R doorgeven. 
Stichting V.O.R zal dit doorgeven aan de gemeente, zodat zij kunnen kijken op welke manier dit kan worden opgelost. 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
******************************************************************************************* 

 
Tijdens het maken van deze nieuwsbrief gingen onze gedachten uit naar de slachtoffers van 
de aardbeving in Turkije en Syrië. Steun hen en doneer op giro 555 

Aandacht voor verkeersveiligheid bij grondtransport Broekpolder 

Een melding van de Fietsersbond over de veiligheid voor fietsers op de Watersportweg tijdens deze transporten, was 

aanleiding om te kijken of de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden beter kan. In opdracht van de gemeente 

heeft de aannemer de vrachtwagenchauffeurs aangesproken. Zij moeten hun snelheid aanpassen en de fietsers de 

ruimte geven. Daarnaast verschenen bij de diverse aanrijroutes voor fietsverkeer gele borden. Met die borden worden 

fietsers geattendeerd op het vrachtverkeer dat te gast is in de Broekpolder. De chauffeurs van de vrachtwagens 

hebben de plicht om op te letten en rekening te houden met de fietsers, maar het is natuurlijk ook handig als fietsers 

weten dat ze op hun vertrouwde route plotseling heel andere medeweggebruikers tegen kunnen komen dan 

gebruikelijk. 

Deze maatregelen lijken te werken, maar de gemeente houdt de situatie in de gaten!                                                                         

Bron: Nieuwsbrief Broekpolder                                                                                                                                                 

Wij wensen u, ook namens het bestuur, veel leesplezier toe.    

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van maart/april 2023.  Valt u buiten iets op of heeft u 
iets te melden over de toegankelijkheid? Meld het ons!                                                                                                                                                     

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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