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Wat er allemaal zo gebeurd is, de 

afgelopen winter; 

 

Toch nog ineens een wintertje gehad maar 

hier in de regio hoefde de schaatsen niet uit 

het vet voor het natuurijs. De vogeltjes 

genoten van de opgehangen vetbolletjes. 

Geen brood op het gras gooien, daar komen 

andere dieren ook op af zoals bv. ratten en 

grote zeemeeuwen. 

EHBO Koffer 

Weet u dat in elk flatgebouw van het 

Sparrendal een EHBO koffer aanwezig is? Die 

koffer wordt jaarlijks nagezien en 

onderhouden door de BCS, in het 14 hg flat 

hangt deze koffer op de 9e etage en bij de 10 

hg flats op de 7e etage. 

Nextdoor 

Er is een nieuwe buurtsite op internet 

ontstaan die info biedt over activiteiten op 

gebied van veiligheid en buurtnieuws in de 

omgeving  Bomendal. U kunt daarop ook zelf 

berichten plaatsen en lezen van andere  

buurten en mede buurtbewoners. U kunt zich 

hiervoor opgeven bij de BCS met vermelding 

van uw email adres o.v.v. Nextdoor.                            

email; bew.com.sparrendal@outlook.com  

Of u meld u aan op bomendal.nextdoor.nl 

 

 

Verkeerd aangeboden grofvuil 

Helaas komt het voor dat grofvuil wordt 

aangetroffen op plekken waarvoor geen 

afspraak is gemaakt of op een zodanige 

manier dat het niet kan worden 

meegenomen. De normale vuilophaaldienst 

kan grofvuil niet meenemen. Vaak past het 

niet of hoort het niet in de vuilniswagen. 

Controleren huisafval en grofvuil 

De komende tijd gaan medewerkers van het 

team Handhaving & Toezicht controleren of 

de regels voor het aanbieden van huis- en 

grofvuil worden nageleefd. Tot 15 februari 

2016 worden waarschuwingen gegeven en 

vanaf 15 februari 2016 worden bij 

overtredingen boetes uitgeschreven. 

Buurt/Picknick Tafel 

Ter ere van het in gebruik nemen van de 

nieuwe buurt/picknick tafel is er Woensdag 

20-april van 14.00-16.00 uur   een Sport & 

Spel middag voor de kinderen op het veld bij 

de flats. Er is een Springkussen, de gele 

Jongeren bus van Welzijn E25 zal weer langs 

het veld staan en er zijn wat kraampjes met 

spelletjes.( Ook kan er weer worden 

gevoetbald o.l.v. een scheids van Welzijn E25.) 

Verder is er voor de ouders koffie of thee en 

voor de kinderen limonade.  
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Honden eigenaren opgelet 

Tekst uit Hondenbeleid 2015  van Gemeente 
Maassluis. 
Het Hondenbeleid treed bij geen beroep op 1 
januari 2016 in werking. Dus opletten want er 
is tot nu toe niets gewijzigd. 
Wat bij de omgeving van de Dalenbuurt en het 
Sparrendal van toepassing wordt; o.a. dat een 
losloopgebied in het park langs de A20 ter 
hoogte van de Dalenbuurt is toegevoegd. 
De paaltjes zullen binnen de gemeente 
Maassluis verwijderd worden, met 
uitzondering van de speciale velden voor 
honden en de gebieden waar het voor de 
honden verboden toegang is. Bij deze 
gebieden zal een paal of bord staan met 
signalering. (En onze mening; Zandbak en 
Kinderspeelplekken zijn sowieso niet voor 
honden.) 
Binnen de gemeente zullen er geen 
uitlaatstroken komen waar de hondenpoep 
mag blijven liggen, met uitzondering van de 
losloopgebieden. 
Het hebben en houden van pitbulls, herders en 
staffords is toegestaan. Zij mogen in het 
nieuwe beleid echter niet loslopen. Indien u 
dit constateert kunt u hiervan een melding 
maken bij het meldpunt Schoon, heel en veilig. 
Voor meer info :  www.maassluis.nl 
 
Elektrische deur ontsluiter/dranger 
 
In de 10 hg en 6hg flats zijn op de middelste 
buiten keldertoegangs deuren elektrische 
deurontsluiters/drangers geplaatst om zo iets 
makkelijker binnen te kunnen komen met bv 
een fiets met boodschappen of kinderwagen. 
Het systeem werkt net als bij de scootmobiel 
ruimtes met een slotkastje aan de buitengevel 
en een drukknop (ipv ketting) binnen in de 
gang.  
Het verzoek van de BCS omtrent de drangers, 
liep al een aantal jaren maar we zijn blij dat 
het nu is uitgevoerd. Dank aan Maasdelta 
hiervoor. 
 
 

Spulletjes op de galerij 

Het is niet toegestaan om allerlei spullen op de 

galerijen te plaatsen, zoals winkelwagentjes, 

fietsen, bloembakken, een bak van 25 cm 

breed zal geen kwaad kunnen…Als een 

hulpdienst  langs al die obstakels moet om bv 

iemand te helpen kan dit vervelende gevolgen 

hebben voor die persoon maar ook voor 

diegene die daar rommel heeft staan. U 

belemmerd in dit geval namelijk de doorgang 

waardoor een ander in gevaar komt, zeker bij 

de brandtrappen.. beperkt dit een beetje. 

Plantjes zijn best gezellig. 

En heeft u zich al eens gerealiseerd wat er kan 

gebeuren als een kindje op een stoel of tafel 

klimt bij het hek van de galerij???  1,50 mtr.is 

hoog genoeg voor ernstig letsel, laat staan 15 

mtr. hoog. Dit geldt natuurlijk ook voor uw 

balkon. 

Huurverhoging 
 
Huurverhoging 2016 bij Maasdelta 
inflatievolgend: 0,6% 
 
Maasdelta Groep heeft besloten in 2016 geen 
inkomensafhankelijke huurverhoging door te 
voeren, maar uitsluitend de inflatie van 2015 - 
te weten 0,6% - toe te passen voor alle 
groepen huurders. Dit op advies van de 
Huurderskoepels Vereniging Bewoners 
Belangen Maassluis, Stichting Huurdersraad 
Spijkenisse en De Koepel Hellevoetsluis. 
www.maasdelta.nl    0181) 603 703 
De website en/of tel. nr. is tevens te gebruiken 
voor reparatie verzoek en andere 
huurderszaken. 
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