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Expeditie Haringvliet

IN DEZE HELIUS

Sinds juni is het zover. Vaar mee op Expeditie het Haringvliet. Wind door de haren, zon

• Cultuurplein is klaar

in het gezicht en geniet van de prachtige natuur rondom het Haringvliet. De schipper aan

• Word brandweervrijwilliger

boord neemt u mee op avontuur naar diverse bestemmingen.

• Voorkom uitkeringsfraude
• Een boom kappen?

Expeditie Haringvliet is in juni gestart met de expeditie op zaterdag
en zondag. Er worden twee routes gevaren door twee schepen:
de Linquenda II en de Heicondias. De Linquenda II vertrekt vanuit
Hellevoetsluis en de Heicondias vanuit Nieuwendijk. In juli en augustus
varen de schepen 6 dagen per week en in september alleen in de
weekenden. Ervaar zelf hoe leuk het is om een dag mee te varen en
het Haringvliet te beleven aan boord van deze schepen. Neem een
verrekijker mee om unieke vogels te spotten tijdens de tocht!

• Evenementenkalender

Verken de omgeving
De Linquenda II vaart tijdens het hoogseizoen op 3 routes. De fiets kan
mee aan boord. Stap bijvoorbeeld eens af in Stellendam en bezoek het
nieuwe vogelobservatorium Tij en ga op bezoek bij de zeehondjes van
A Seal. Stap vervolgens op de pedalen om de Haringvlietbrug op te
fietsen terug naar Hellevoetsluis. Of kies voor een dagkaart en stap af
op Tiengemeten. Volg daar een van de leuke wandelingen en ontmoet
de Schotse Hooglanders op het mooie natuureiland. Aan het einde van
de middag vaart u weer terug naar Hellevoetsluis.

Welkom aan boord!
Aan boord van de Linquenda II heet het schippersechtpaar Jan &
Simone Ruitenga u van harte welkom. Bij aankomst in de ochtend komt
de geur van verse appeltaart u tegemoet en vertellen ze alles over het
Haringvliet. De Linquenda II is een klipperaak uit 1914. De klipperaak
is een Nederlands zeilend binnenvaartschip. Sinds 1984 wonen Jan &
Simone met hun gezin op de Linquenda I. Na 10 jaar stapten ze over op
de tweemast. Hierdoor kunnen zij met 35 gasten aan boord de Expeditie
Haringvliet verzorgen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie of het bestellen van online tickets naar
www.expeditieharingvliet.nl of bel met Linquenda II: 06 46 44 01 13.
en Heicondias: 06 38 35 49 91. Vaar dit seizoen mee en ga op
Expeditie Haringvliet!

De website Expeditie Haringvliet is een initiatief van
de Landschapstafel Haringvliet om met elkaar de
schijnwerper te zetten op de beleving van het Haringvliet
en de verbinding over het water. De bedoeling is de

bezoekers en inwoners van het gebied te inspireren om
het Haringvliet te ontdekken. De expeditie start klein maar
de ambitie is om verder te groeien in het aanbieden van
een unieke belevenis op het water.

Elkaar ontmoeten op het Cultuurplein
Het nieuwe plein voor het Cultuurhuis in de Vesting is klaar! Gemeente Hellevoetsluis
is trots op het resultaat. Bij de bouw is nagedacht over een plein waarbij ontmoeten en
toegankelijkheid centraal staan. Voor de inrichting zijn 29 nieuwe bomen en 15 duizend
planten geplaatst. Ook zijn er duizenden nieuwe straatstenen gelegd, is er nieuwe verlichting
-met verwijzing naar het verleden- aangebracht en is er een watertappunt geplaatst.
U kunt, dankzij de hiervoor bestemde oplaadpunten, uw elektrische fiets of telefoon opladen
terwijl u plaatsneemt op een van de nieuwe banken. En het waterelement op het plein heeft
enorme aantrekkingskracht op kinderen. Kortom; het is een plein geworden waar mensen
elkaar op een mooie plek kunnen ontmoeten!
Door de nieuwe inrichting zijn bovendien de Affuitenloods, de watertoren en de roomskatholieke kerk veel beter zichtbaar geworden. Op deze manier krijgen bezoekers van het
plein en de omgeving nóg meer mee van de prachtige historie in de Vesting van Hellevoetsluis.
Benieuwd naar het resultaat? Kom het plein dan vooral een keer ervaren!

Word ook brandweervrijwilliger!
De brandweer van Hellevoetsluis en Oudenhoorn bestaat uit vrijwilligers. Om een goede bezetting en
veiligheid te garanderen zijn zij op zoek naar versterking tijdens de daguren. Wil jij je inzetten voor
jouw woon- en werkomgeving? Meld je dan aan als brandweervrijwilliger!

Naar wie is de brandweer op zoek?

Informatiebijeenkomst

De brandweer is op zoek naar enthousiaste, gedreven personen tussen de 18 en 45 jaar oud die
zich overdag (minimaal 2 werkdagen, of delen daarvan) willen inzetten als brandweervrijwilliger.
Na aanmelding volgen er selectietesten en -bij geschiktheid- een uitgebreide opleiding.
Tijdens opleidingen, oefeningen en incidenten ontvang je een uurvergoeding.

Op 22 juni 2019 organiseert de brandweer van 13.00 – 17.00 uur een informatiebijeenkomst
in de kazerne van Hellevoetsluis. Tijdens de bijeenkomst vertelt de brandweer meer over het werk
en beantwoorden zij alle vragen. Aanmelden kan via jeroen.vansteenbergen@vr-rr.nl.
Direct aanmelden als brandweervrijwilliger of meer weten? Ga naar www.betrokkenvrijwilligers.nl.

Maak kennis met brandweervrijwilligers
uit gemeente Hellevoetsluis
Een goed gevoel als je
iemand hebt geholpen
Jan Kamies (47)
Kazerne Oudenhoorn
20 jaar brandweervrijwilliger
Waarom ben je brandweervrijwilliger geworden?

Als jongen van 10 liep ik al mee met mijn oom en
achterbuurman die bij de brandweer zaten. Dit heeft
mij gemotiveerd om 20 jaar geleden ook bij de
brandweer te gaan.
Hoe vind je het werk?

Het werk is spannend
en uitdagend
Remco Herzog (31)
Kazerne Hellevoetsluis
11 jaar brandweervrijwilliger
Waarom ben je brandweervrijwilliger geworden?

Ik ben erg behulpzaam aangelegd en wilde graag wat terug
doen voor de medemens. En je maakt dingen mee die je als
‘normale’ burger niet zo snel meemaakt.
Hoe vind je het werk?

Ik ervaar het als zeer positief. Ik hou er van om dingen op te
lossen. De voldoening en waardering die ik uit het werk haal,
zijn de positieve reacties van mensen als de klus geklaard is.
Wat vindt je werkgever?

Mijn werkgever is er goed over te spreken. Mijn ervaring als
brandweerman leert mij scherp te zijn op alle situaties om ons
heen. Bij mijn werkgever staat veiligheid op de eerste plaats.
Op mijn werk ben ik BHV-ploegleider. Hier kan ik bij een
incident die ervaring zeker meenemen.
Waarom beveel je het aan?

Als brandweervrijwilliger krijg je elke keer met een andere
situatie te maken. Je weet nooit wanneer er een beroep op je
wordt gedaan. Dat maakt het werk erg spannend en uitdagend!
Daarnaast kun je ook echt het verschil maken door te helpen
bij incidenten.

Het is vooral erg bijzonder. Je houdt altijd rekening met
het feit dat je een oproep kunt krijgen. Vroeger haalde ik
als brandweerman vaak paarden en koeien uit de sloot.
Tegenwoordig zijn we meer betrokken bij branden en
hulpverlening.
Wat vindt je werkgever?

Mijn werkgever vindt de vrijwillige brandweer erg belangrijk.
Als mijn pieper gaat mag ik mijn werk dan ook meteen
neerleggen om uit te rukken. Ik heb bij mijn werk zelfs een
eigen parkeerplaats, zodat ik sneller bij de auto kan komen.
Dat is dus goed geregeld!
Waarom beveel je het aan?

Je krijgt veel terug als brandweervrijwilliger. Je komt met veel
mensen in contact en je krijgt veel waardering voor het werk.
Het geeft je natuurlijk ook een goed gevoel als je iemand
hebt geholpen.

Een leuke
en hechte groep collega’s
Mike Wiegman (24)
Kazerne Hellevoetsluis
5 jaar brandweervrijwilliger
Waarom ben je brandweervrijwilliger geworden?

Ik wilde me graag inzetten om mensen en dieren te helpen,
Daarnaast vind ik het erg leuk om te werken in een hechte
groep collega’s en spreekt de spanning mij aan.
Hoe ervaar je het om brandweervrijwilliger te zijn?

Elke oproep is anders, dat brengt de nodige spanning
met zich mee. Je weet van tevoren ook nooit hoe je
dag er uit gaat zien. Daar hou ik van. Ook zijn er veel
ontwikkelmogelijkheden binnen de brandweer.
Het is een geweldig beroep!
Hoe gaat je werkgever om met het feit je
brandweervrijwilliger bent?

Ik ben werkzaam als beroepsbrandweer. Mijn werkgever
vindt het heel goed dat ik het vrijwillige gedeelte erbij doe.
Binnenkort ga ik 24-uurs diensten draaien. Zo ben ik nog
flexibeler inzetbaar voor de brandweer.
Waarom zou je het iemand aanbevelen om
brandweervrijwilliger te worden?

Wil je graag werken met een leuke, hechte groep collega’s
en klaar staan voor het redden van mensen en dieren en het
beperken van schade? Dan moet je niet langer wachten en
de stap nemen om brandweervrijwilliger te worden!
Je krijgt er veel voor terug.

Een bijstandsuitkering?
Voorkom problemen:
geef wijzigingen door!
Gemeente Hellevoetsluis ondersteunt inwoners als dat noodzakelijk is en vindt het
belangrijk om het gemeenschapsgeld te gebruiken voor inwoners die dat echt nodig
hebben. Daarom willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen onterecht gebruik
maken van een uitkering, of onterecht een te hoge uitkering ontvangen. Als dit toch
gebeurt, dan ondernemen we actie om dit te bestrijden.

Je stuurt zo’n jongen toch niet weg?
Als logeren langer duurt dan verwacht
Een alleenstaande moeder is aangewezen op een uitkering
uit de Wet werk en bijstand. Zij heeft een volwassen zoon
die al een tijdje samenwoont. Die relatie loopt niet zo lekker
en de zoon vraagt of hij even een weekendje bij zijn moeder
mag logeren zodat hij en zijn vriendin even tot rust kunnen
komen. Natuurlijk mag dat, daar zeg je als moeder geen
nee tegen. Je hoopt dat je zoon en zijn vriendin tijdens
de ‘time-out’ beseffen wat zij missen. Dat weekendje wordt
een week en ook na die week ziet het er niet naar uit dat
het (snel) goed komt tussen die twee. Tsja, dan stuur je
zo’n jongen toch niet weg?

Twee ons groente en twee stuks fruit
Een echtpaar met een bijstandsuitkering is bevriend met
een stel dat zelf een groente- en fruitzaak heeft. De vrouw
van het stel heeft al een tijdje gezondheidsklachten waardoor
zij niet alle dagen van de week in de zaak kan staan. Zij redden
zich zo goed en zo kwaad als het gaat, zonder dat zij extra
personeel aan (kunnen) nemen. Het echtpaar springt zo nu en
dan een half dagje of dagje bij om hun vrienden te helpen.

Binnenkort op reis?
Denkt u aan uw reisdocumenten!
Heeft u deze zomer een nieuw paspoort of een nieuwe
identiteitskaart nodig? Maak dan tijdig een afspraak
bij de gemeente!

Tussen mei en eind augustus kunnen de wachttijden oplopen
voor de aanvraag van een reisdocument. Ook kan de levertijd
van een reisdocument oplopen tot meer dan de gebruikelijke
5 werkdagen. Om die reden raden wij u aan om ruim van
tevoren een afspraak te maken voor de aanvraag van een
reisdocument. Afhalen kan zonder afspraak.
Reisdocument op locatie bezorgen
De aanvraag moet u persoonlijk in het gemeentehuis doen,
maar u kunt uw paspoort of identiteitskaart laten bezorgen
waar of wanneer het u uitkomt. Bezorgen kan ook in de avond
of in het weekend, en kan op bijna elke locatie in Nederland.
De kosten hiervoor zijn € 5,00 per document.
Meer weten? Kijk dan op www.hellevoetsluis.nl bij
‘rijbewijs, paspoort of id-bewijs’.
Niet vergeten mee te nemen bij uw aanvraag:
• Al uw oude reisdocument(en): paspoort en/of
identiteitskaart, geldig of niet geldig.
• Een recente pasfoto in kleur, die voldoet aan de paspoort
eisen.
• Voor kinderen tot 12 jaar moeten de gezaghebbenden
toestemming geven voor de aanvraag van een
identiteitskaart, dit kan schriftelijk via een toestemmingsformulier of persoonlijk aan de balie. De gezaghebber
die niet meekomt naar het gemeentehuis geeft zijn/haar
originele legitimatiebewijs mee.
• Voor kinderen tot 18 jaar moeten de gezaghebbenden
toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort.

Dat doe je voor elkaar, toch? Zij hoeven daar natuurlijk
niks voor te hebben en krijgen als dank steeds vaker wat
groenten en fruit mee naar huis.
Misschien kunt u zich best voorstellen dat u in deze situaties
hetzelfde zou doen en denkt u niet meteen aan fraude.
Toch kunnen beide situaties gevolgen hebben voor de
uitkering. Voorkom dat u in de problemen komt en geef
veranderingen in uw situatie altijd door!

Wat is uitkeringsfraude?
Uitkeringsfraude houdt in dat iemand door eigen toedoen
of nalatigheid een uitkering krijgt waar hij geen recht op
heeft, of een hogere uitkering dan waar hij recht op heeft.
Denk bijvoorbeeld aan:
• iemand die inkomsten niet opgeeft;
• iemand die (een deel van) het eigen vermogen
niet opgeeft;
• iemand die niet doorgeeft dat er sprake is van
een gezamenlijke huishouding.

Wist u dat:
we in Hellevoetsluis in 2018 € 306.599,01 aan onterechte
uitkeringen hebben terugvorderd en € 49.096,51 aan boetes
oplegden na onderzochte meldingen. Dat we door het opsporen
en bestrijden van uitkeringsfraude in totaal in 2018 € 528.200,aan gemeenschapsgeld bespaarden. Ook zijn 61 uitkeringen
beeindigd, afgewezen of gewijzigd.

Buurthuis De Klinker en Scholingswinkel
slaan handen in één
Buurthuis De Klinker aan het Bolwerk in Hellevoetsluis
bestaat 40 jaar. Het buurthuis vormt al decennialang een
belangrijke plek voor ontmoeting en activiteiten. In 2018
was het gebouw toe aan een onderhoudsbeurt. Zo is begin
dit jaar een mooie samenwerking tussen De Klinker en
de Scholingswinkel van Albeda begonnen. Leerlingen van
de Scholingswinkel hebben zich ingezet om De Klinker
mooier te maken.

Scholingswinkel biedt kansen
Leerlingen die zijn uitgevallen tijdens de Praktijkschool of
vmbo-opleiding of anderstaligen die hun inburgeringscursus
hebben behaald, krijgen via de Scholingswinkel een kans om
een diploma op mbo niveau 1 te behalen.
In de scholingswinkel krijgen de leerlingen opdrachten die
aansluiten bij hun opleiding. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen
van computerproblemen of werkzaamheden in de tuin. Zo doen
zij praktijkervaring op en leren ze omgaan met klanten. Dit alles
gebeurt onder begeleiding van een docent.
De scholingswinkel biedt kosteloos een helpende hand.
Heeft u een klus voor de studenten of heeft u een andere vraag?
Neem dan contact op met: Gùvenç Ayaz, e-mail: G.Ayaz@albeda.nl,
telefoon: 06 136 36 116. Het adres van de scholingswinkel
Hellevoetsluis is Forel 9, 3225 PA Hellevoetsluis.

Vrijwilligers maken het verschil voor uw buurt
Een buurthuis als De Klinker kan alleen door de inzet van
enthousiaste vrijwilligers zo’n fijne plek voor inwoners zijn.
De Klinker heeft zelfs vrijwilligers die al vanaf het ontstaan van
De Klinker betrokken zijn: Maartje en Marianne. Marianne
geeft aan dat het moment is gekomen om het stokje door te
geven aan de volgende generatie vrijwilligers. Natuurlijk zijn
zij niet de enige vrijwilligers die zich inzetten voor De Klinker.
Zij doen dat samen met zo’n 20 anderen. Vindt u het ook
leuk om u in te zetten voor uw buurt? Kijk dan eens op
www.fijnjetezien.nl om te zien of er iets voor u bij zit.

Help, mijn buurman kapt een mooie boom!
U zit van uw ontbijt te genieten. Plotseling hoort u het geluid van
motorzagen. U ziet groenmedewerkers die prachtige rode beuk
in de tuin van uw buren omzagen. Mag dat zomaar?
Bomen met een omtrek kleiner dan 2,50 meter kunt u vergunningsvrij kappen. Dat staat in
het kapbeleid voor particulieren, dat sinds 2013 geldt. De gemeente wilde daarmee het kappen
van bomen in particuliere tuinen eenvoudiger maken.
Wat als u een boom in uw tuin wilt kappen waarvan de omtrek groter is dan 2,5 meter?
Op dat moment geldt het kapbeleid voor gemeentelijke bomen. Daarbij spelen drie vragen
in aflopende volgorde een rol.

Heeft een gemeenteboom ook een vergunningsvrije omtrek?
Ja, maar voor het kappen van gemeentelijke bomen is veel sneller een vergunning nodig. Soms is
er sprake van uitdunningwerkzaamheden in het plantsoen. Dan kunnen we bomen met een omtrek
kleiner dan 0,30 meter gemeten op 1,30 meter hoogte, vergunningsvrij weghalen. Is de omtrek
groter, dan moet ook de gemeente een vergunning aanvragen.

Heeft u nog vragen over ons kapbeleid, of twijfelt u over uw situatie?
Neem dan contact op met de gemeente, op telefoonnummer 14 0181. Als u vertelt waarvoor u belt,
wordt u doorverbonden naar onze groenbeheerder of onze groenopzichter. Zij luisteren naar uw
situatie en komen eventueel bij u thuis langs om zo goed mogelijk in te schatten wat voor u
de mogelijkheden zijn bij het eventueel kappen van een boom.

Is de boom gezond en veilig?
Als de boom niet gezond is of er is sprake van een onveilige situatie, dan krijgt u een vergunning
om de boom te kappen. Als de boom gewoon gezond en veilig is, dan krijgt u geen vergunning
en komen de volgende twee vragen aan de orde.

Staat de boom in een plan?
Iedere gezonde boom vinden wij waardevol. Daarnaast hanteren wij een informele waardevolle
bomenlijst. Daarop staan ook de bomen in particuliere tuinen met een omtrek groter dan
2,50 m. Deze informele lijst gebruiken we alleen als om een goede afweging te maken als we
eventueel willen afwijken van ons beleid. Bijvoorbeeld als de boom in de weg staat om een
gehandicaptenparkeerplaats te kunnen realiseren.

Wat is de beleving over de boom?
In de praktijk is dit een van de lastigste afwegingen. De een geniet bijvoorbeeld van het groene
uitzicht en de vogels in de boom. Maar iemand anders krijgt last van depressiviteit, omdat de boom
ervoor zorgt dat er te weinig licht in de woning komt. De gemeente is echter eenduidig in haar
beleid. Iedere gezonde boom blijft staan de individuele beleving heeft hier geen invloed op.

EVENEMENTENKALENDER
JULI
24-28 juli

Dutch Classic Yacht Regatta, meerdaags zeilevenement op het Haringvliet

27 juli

MACH op het Plein Fort Haerlem met de Sixties Night

28 juli

Kofferbak- en kleedjesmarkt bij kinderboerderij de Kerkestee aan de Plattendijk,
11.00 - 16.00 uur

28 juli

Vuurtoren open voor het publiek van 12.00 uur tot 16.00 uur

28 juli

Kanonniers geven demonstraties schieten met historische kanons vanaf het Zuidfront,

Wie verdient er een lintje?
Vrijdag 26 april ontvingen acht inwoners van Hellevoetsluis een Koninklijke onderscheiding
tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Mensen die zich zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid
inzetten voor allerlei goede doelen.
Kent u iemand die bijzondere diensten voor de samenleving verricht? Deze persoon kunt u dan
voordragen bij de gemeente waarin die persoon woont. Voor de uitreiking tijdens de Lintjesregen
op 24 april 2020 moet het complete voorstel voor 1 juli 2019 zijn ingeleverd.
Meer informatie en het voorstelformulier vindt u op www.hellevoetsluis.nl (Typ in de zoekbalk
bovenaan ‘Koninklijke onderscheiding aanvragen’).

14.00 – 16.00 uur

AUGUSTUS
3 augustus

Vestingpop, gratis toegankelijk muziekfestival op het Zuidfront van 12.00 - 24.00 uur.

4 augustus

Rondleiding over de verdedigingswerken. Aanvang 13.00 uur bij Kazerne Haerlem,

4 augustus

Bric a Brac markt met brocante, curiosa en diverse gebruikte goederen op het 		

Meer info: www.vestingpop.nl

De Hellevoetse
gedecoreerden tijdens
de Lintjesregen 2019.

Meer info: www.fronttaal.info
Woordbouwerplein van 12.00 - 17.00 uur. Meer info: www.vlooienmarkt-hellevoetsluis.nl
10 augustus

Fokveedag, dierenkeuring en diverse demonstraties voor groot en klein op het weiland
hoek Moriaanseweg West - Smitsweg

16-18 augustus Vestingdagen Hellevoetsluis. Evenement voor jong en oud, met onder andere:

braderie, kermis, historische voertuigen, vuurwerk, stoomweekend.
Meer info: www.vestingdagen.nl
25 augustus

Luikse snuffelmarkt door Willy’s evenementen aan het Woordbouwerplein,
10.00 uur tot 16.00 uur, meer info: www.willys-evenementen.nl

25 augustus

Vuurtoren open voor het publiek van 12.00 uur tot 16.00 uur

25 augustus

Kofferbak- en kleedjesmarkt bij kinderboerderij de Kerkestee aan de Plattendijk,
11.00 - 16.00 uur

Een overzicht van alle evenementen en nog veel meer leuks is te vinden op

www.bezoekhellevoetsluis.nl
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