
INFORMATIEBRIEF BCVERTO2

BCVerto2 zijn de oren en ogen in onze wijk (VERTO2) en wil samen met bewoners onze
prachtige Vertowijk nog mooier en leefbaarder maken. Daarom luistert BCVerto2
graag naar uw verhalen: over dingen die minder goed gaan in de wijk. Maar BCverto
is ook op zoek naar dingen die wel goed gaan. BCVerto heeft contact met diverse
instanties, zoals Maasdelta, Politie en de Gemeente Maassluis.
BCVerto2 kan zo buurtinitiatieven ondersteunen en verder brengen.

WIST U DAT:

● Wist u dat wij een Verto-app Acuut hebben, voor calamiteiten in de wijk zoals inbraken, vermissing en
andere acute problemen.

● Wist u dat er ook een algemene app Verto contact is, deze is voor alle andere informatie die gedeeld
wordt binnen de wijk.

● Interesse? Meldt u aan voor de apps via de beheerder 06-30432795 Marcel t ’Hart

● Wist u dat de BCVerto2 een facebookpagina heeft, kijk ook eens op facebook.com/BCVerto2

● Wist u dat wij beschikken over publicatieborden en dat wij vanaf heden deze weer gaan voorzien van
informatie over en voor de bewoners

● Wist u dat wij een nieuwe wijkagent hebben, de heer Wouter van der Kellen, te bereiken via email
wouter.van.der.kellen@politie.nl

● Wist u dat u meldingen kunt doen via de app FIXI of de website FIXI voor zaken zoals losse tegels,
problemen met riolering, grofvuil overlast, parkeeroverlast enz. enz. Download de FIXI app via de store
of kijk op www.fixi.nl

● Wist u dat ook u Hangingsbaskets of een wijkdeal over een slecht onderhouden groen stuk kunt
afspreken met de Gemeente? Kijk op www.maassluis.nl/bij-ons-in-de-wijk of neemt contact Marc
Slingerland via de mail j.m.c.slingerland@maassluis.nl

● Wist u dat er 2 lopende grote projecten zijn opgestart van de BCVerto2 “Kunst in de wijk” en “Veilig
naar en van school”. En dat we daarnaast verschillende kleine projectjes doen voor de wijk zoals;
vogelhuisjes, bloembollen planten, groenstukken laten verbeteren enz. enz.

● Wist u dat BCVerto vanaf heden 2x per jaar in overleg gaat met Maasdelta

● Wist u dat op u www.samenzijnwijmaassluis.nl allerlei activiteiten in Maassluis kunt vinden, maar ook
instanties waar u hulp kunt vragen voor diverse zaken? En dat daar ook de activiteiten in de wijk/in
Maassluis te vinden zijn.

● We zijn op zoek naar een bestuurslid welke een huis huurt in Verto2 en de huurders naast Jan
Gringhuis kan vertegenwoordigen bij gesprekken en overleggen met Maasdelta en de VBBM. Korte
lijnen via de app, overleg via Teams. Belangstelling, neem contact op via het emailadres.

Dit zijn de bewoners die het kloppend hart van BCVerto2 vormen:  
Jan Gringhuis, Hella Lockhorst, Dick Campo en Yvonne Boeckx te bereiken via bcverto2@gmail.com
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