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Nieuws & Informatie
WOT Centrum-West
Ook aanmelden voor de nieuwsbrief?
e-mail: centrum-west@wotschiedam.nl

Het Wijkondersteuningsteam (WOT)
is er voor informatie, advies en
ondersteuning voor vragen over
(toeleiding naar) wonen, opvoeden,
welzijn, zorg, werk en inkomen.
Daarnaast vinden er in de wijk
Schiedam Centrum-West diverse
(welzijns)activiteiten plaats.
Door middel van onze nieuwsbrief
informeren wij u graag.
Deze nieuwsbrief verschijnt 1x per
maand, zo is ons streven.
In de nieuwsbrief deze keer aandacht voor:
 Waar vindt u het WOT?;
 Wat zijn de spreekuren van WOT?;
 De Bibliotheek (computercursussen,
meeleesclub, etc.)’;
 Aan het woord… De Buurtvrouw;
 Wandelen in de wijk;
 Zomerterrassen;
 Wilt u een ander helpen?;
 Week van geluk;
 Wilt u op de hoogte blijven?;
 Activiteitenoverzicht: maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag;
 Sociaal Juridische informatie;

ALGEMENE INFORMATIE
 Waar vindt u het WOT?
Sint Liduinastraat 58A, Schiedam

Inloop Spreekuren
Onze spreekuren hebben normaler wijze plaats op:
Maandagochtend:
Maandagavond:
Woensdagochtend:
Donderdagmiddag:

09.30
18.30
09.30
13.00

t/m
t/m
t/m
t/m

11.30
20.00
11.30
15.00

uur
uur
uur
uur

In het weekend en op feestdagen zijn wij gesloten. Kijk
voor actuele spreekuurinformatie op de website:
https://www.wotschiedam.nl/centrum-west

www.wotschiedam.nl (010) 754 15 15

Het Wijkondersteuningsteam Centrum-West
werkt vanuit de Sint Liduinastraat 58A te
Schiedam. De locatie biedt werkplekken aan
de medewerkers en daarnaast zijn er drie
spreekkamers om de bewoners tijdens de
WOT Centrum-West
Sint Liduinastraat 58A
3117 CV SCHIEDAM
Telefoon: 010 – 754 15 15
E-mail: centrum-west@wotschiedam.nl
Website: www.wotschiedam.nl
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spreekuren of op afspraak te kunnen
ontvangen. Tevens worden er
welzijnsactiviteiten georganiseerd al dan niet
in samenwerking met andere organisaties.
Kijk voor informatie, actuele openingstijden en
veel gestelde vragen op de vernieuwde
website: www.wotschiedam.nl.

 Bibliotheek
Steunpunt Bibliotheek Schiedam

De Bibliotheek Schiedam heeft een steunpunt
in de locatie van het WOT Centrum-West aan
de Sint Liduinastraat 58A te Schiedam.
Volwassen en kinderen kunnen online boeken
reserveren bij de centrale/ online bibliotheek
en deze ophalen en inleveren op de WOTlocatie. Hiertoe is een scanapparaat
geïnstalleerd. Het steunpunt van de
Bibliotheek Schiedam is geopend tijdens de
spreekuren van het WOT.
Vragen over de werkwijze van de bibliotheek
kunt u stellen aan de medewerkers van de
bibliotheek. Informatie over de bibliotheek
vindt u op: www.debibliotheekschiedam.nl.
Elke maandagavond organiseert de bibliotheek
een meeleesclub.
Computercursussen

Het cursusaanbod van het Leercentrum
SeniorWeb Bibliotheek Schiedam voor het
najaar van 2019 bestaat uit cursussen en
workshops. Voor het volgen van een cursus of
het bezoeken van een Digitaal Spreekuur

www.wotschiedam.nl (010) 754 15 15

hoeft u geen lid te zijn van SeniorWeb of van
de Bibliotheek Schiedam.
Van het leren omgaan met een computer, een
smartphone, Windows 10 of het maken van
een digitaal fotoboek tot het lenen van Ebooks.
We moeten steeds meer regelen via internet:
een afspraak maken bij de gemeente voor een
nieuw paspoort, het indienen van een
declaratie bij de Zorgverzekeraar of het
aanvragen van een toeslag. In steeds meer
gevallen is daar een DigiD bij nodig. Om te
leren hoe dat gaat, bieden wij de gratis cursus
Digisterker aan. En wie nog geen DigiD heeft,
vraagt er een aan.
Wie eerst nog de basis over het gebruik van
een computer wil leren, kan meedoen met de
gratis cursussen 'Klik & Tik De basis' en 'Klik &
Tik Het internet op'. Met de cursus 'Wegwijs
op internet' raakt u nog meer vertrouwd met
de digitale wereld.
En heeft u een vraag of wilt u persoonlijke
uitleg? Neem uw apparaat mee naar een
Digitaal Spreekuur bij u in de buurt.
Het cursusboekje kan afgehaald worden bij
alle vestigingen van de Bibliotheek Schiedam.

AAN HET WOORD…
In deze rubriek vertellen willekeurige
organisaties iets over organisatie,
activiteiten en/ of inzet in de wijk. Deze
keer…

 De Buurtvrouw
Wat is de Buurtvrouw?
Wat is de Buurtvrouw?
De Buurtvrouw is een combinatie van horeca,
een winkel, een atelier en werkruimtes. De
Buurtvrouw wil met diverse activiteiten buren
samenbrengen en tegelijk werk- en
leermogelijkheden bieden aan mensen met
een beperking of psychische kwetsbaarheid.
Ook andere mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, ouderen, en alle andere buren:
iedereen is welkom. Voor meer info, zie
www.buurt-vrouw.nl.

WOT Centrum-West
Sint Liduinastraat 58A
3117 CV SCHIEDAM
Telefoon: 010 – 754 15 15
E-mail: centrum-west@wotschiedam.nl
Website: www.wotschiedam.nl
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Nieuw project: ‘Wij doppen de boontjes
lekker samen’
Binnenkort start er een nieuw project vanuit
de Buurtvrouw: ‘Wij doppen de boontjes
lekker samen’ genaamd.
Mensen die vaak alleen eten, vinden het ook
prettig om gezamenlijk te eten. Vandaar dat
Buurtvrouwvrijwilliger Carlos dit idee bedacht
om mensen samen te brengen. Bewoners
vinden elkaar niet zomaar meteen. De
Buurtvrouw nodigt bewoners uit om een
aantal keer te komen eten samen met een
groep waarin de belangstellenden gezamenlijk
gaan koken en eten bij de Buurtvrouw.
Als de contacten zijn gelegd en er vertrouwen
in elkaar is, is het idee dat de groepjes na 2
bijeenkomsten gaan starten bij 1 van de
deelnemers thuis. Het idee is om dat
onderling te gaan rouleren met iedere 6
weken een terugkomstbijeenkomst bij de
Buurtvrouw.
Het project ‘Wij doppen de boontjes samen’
start op 16 en 30 september aanstaande,
van 18.00 t/m 20.00 uur bij De
Buurtvrouw in de Van Beverenstraat te
Schiedam. Deelname kost € 5,- per keer.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich
aanmelden via de besloten facebookgroep ’Wij
doppen de boontjes lekker samen’ van de
Buurtvrouw. Ook kan telefonisch (0107613000) aangemeld worden. U kunt ook emailen naar: miranda@buurt-vrouw.nl.

EEN TERUGBLIK
Hier vindt u een terugblik op activiteiten
die hebben plaatsgevonden…

 Wandelen in de wijk wordt
doorgezet na deelname
avondvierdaagse
Een succes
Na een succesvolle samenwerking tussen WOT
Centrum West, Fysiopraktijk Schiedam-West
www.wotschiedam.nl (010) 754 15 15

en Lekker Bezig Schiedam is er een
structurele wandelgroep vanuit SchiedamWest ontstaan. Deze groep trainde in de
eerste instantie voor de avond driedaagse en
blijft nu elke woensdagmiddag wandelen. De
groep start om 13.30 uur vanaf WOT
Centrum-West en eindigt om 14.30 uur.

De route is tussen de 2 en 2,5 kilometer door
mooie stukjes van Schiedam West. Het
wandelen is met name geschikt voor senioren
en mensen met een aandoening, maar
iedereen is welkom. Houdt u ook van samen
wandelen? Doe dan mee!
Aanvang: Elke woensdag, 13.30 uur.
Startpunt: WOT Centrum-West, Sint
Liduinastraat 58A 3117 BK Schiedam
Meer informatie?
Neemt u contact op met Aad Plugge: centrumwest@wotschiedam.nl of loop tijdens de
spreekuren even binnen op de Sint
Liduinastraat 58A, Schiedam-West.

 Zomerterras
Voor zonnige ontmoetingen

Stichting ‘De Wissel’ organiseerde in
samenwerking met WOT Centrum-West en het
DOCK de afgelopen zomerperiode een serie
van 7 ‘zomerterrassen’, niet te verwarren met
straatterrassen. Inwoners konden
aanschuiven voor een gratis kopje thee of
koffie, kinderen konden geschminkt worden.
Daarnaast had elk ‘zomerterras’ een eigen
thema en elke week waren er naast het WOT,
Stichting DOCK en Stichting de Wissel, andere
WOT Centrum-West
Sint Liduinastraat 58A
3117 CV SCHIEDAM
Telefoon: 010 – 754 15 15
E-mail: centrum-west@wotschiedam.nl
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organisaties aanwezig ter voorlichting en
ontmoeting.
Ook buiten de zomermaanden, kunnen
bewoners voor ontmoeting of als vrijwilliger
terecht bij inloophuis ‘De Wissel’: Op
woensdag, donderdag, vrijdag en zondag is
De Wissel van 14:00 tot 16:00 open. U bent
dan welkom voor een gesprek en u kunt
terecht met vragen. U krijgt gratis iets te
drinken en u kunt genieten van de curiosa, die
te koop is. Informatie vindt u op:
https://inloophuizenschiedam.nl.
Wij danken de deelnemende organisaties,
medewerkers en vrijwilligers, waaronder:
Lekker Bezig Schiedam, Afval The Challenge,
Brandweer Waterweg, DOCK, Mari Kop
(Kinderschminken), ROG-Plus, het Stedelijk
Museum Schiedam, Servicepunt Vrijwilligers
Schiedam, de Bibliotheek Schiedam, Pastoor
Van Wijk, voor hun inzet en de fijne
samenwerking.

HELP HELPEN
Beter een goede buur, dan een verre
vriend… Schiedammer ben je samen…

organiseren diverse organisaties in de wijk
verschillende activiteiten in Schiedam
Centrum-West:
ACTIVITEITEN
CENTRUM-WEST

WANNEER

LOCATIE

ORGANISATIE

Met 25 bewoners
Dinsdag
Euroscoop
naar de bioscoop en 01 oktober Complex
daarna een stoof en
drankje bij Bram

Seniorensoos
Blauwhuis

High Tea met
Woensdag De Erker
presentatie over
02 oktober
Kethel en Schiedam
Een bijeenkomst
Zondag
Inloophuis
‘Wat maakt
06 oktober De Wissel,
gelukkig?’ in
inloophuis De Wissel

De Erker

Inloophuis
De Wissel

Voor meer info en/of aanmelden, kunt u
terecht bij Judith Grootfaam
(jgrootfaam@dock.nl) of via centrumwest@wotschiedam.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Hier vindt u een overzicht van activiteiten
die (gaan) plaatsvinden…

 Wilt u zich inzetten voor uw
buurt of anderen helpen?
Schiedammer ben je samen
Wist u dat er in de wijk Centrum-West ook
vrijwilligers actief zijn? Iedereen heeft
talenten. Wilt u zich ook vrijwillig inzetten om
iets in Centrum-West te doen of anderen in
Centrum-West te helpen? Neemt u dan
contact met ons op via: centrumwest@wotschiedam.nl.

WEEK VAN GELUK
Van 1 t/m 7 oktober

 Er zijn zoveel wegen naar
geluk èn hopelijk is deze week
er 1 van… Kom ook!
De ‘week van geluk’ start dit jaar op
1 oktober en eindigt op 8 oktober.
Tijdens de week van geluk staat
‘eenzaamheid’ centraal. Iedereen kent wel
iemand die zich eenzaam voelt. Voor hen
www.wotschiedam.nl (010) 754 15 15

MAANDAG
 Avondspreekuur WOT
Maandagavond (iedere week)
18.30 tot 20.00 uur
Voor de bewoners uit het postcodegebied
3111, 3116 en 3117 organiseert het WOT
Centrum-West elke maandagavond tussen
18.30 en 20.00 uur een inloopspreekuur.
Dit spreekuur is bedoeld voor bewoners die
niet in de gelegenheid zijn om de spreekuren
overdag te bezoeken. Tijdens de spreekuren
kunt u terecht met korte vragen en zal een
kort aanmeldgesprek met u worden gevoerd.
Inlopen kan zonder afspraak.

WOT Centrum-West
Sint Liduinastraat 58A
3117 CV SCHIEDAM
Telefoon: 010 – 754 15 15
E-mail: centrum-west@wotschiedam.nl
Website: www.wotschiedam.nl
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 Meeleesclub



Maandagavond (iedere week)
18.30 tot 20.00 uur





Wekelijks wordt op de maandagavonden
tussen 18.30 en 20.00 uur een Meeleesclub
georganiseerd door de Bibliotheek Schiedam.
Wilt u beter leren lezen en spreken in het
Nederlands? Doe dan mee aan een
Meeleesclub. Het is tegelijkertijd een
laagdrempelige manier om andere
wijkbewoners te leren kennen.
Wekelijks wordt er in een kleine groep
voorgelezen door een taalvrijwilliger. De
deelnemers lezen mee of lezen om de beurt
een stukje voor. Daarna praat u met elkaar
over het stukje dat is voorgelezen. Er wordt
gelezen uit romans of een krant in eenvoudig
Nederlands. Meedoen is gratis. Aanmelden
voor een Meeleesclub kan bij het DigiTaalhuis
in de Bibliotheek in de Korenbeurs aan de
Lange Haven 145 in Schiedam. Wilt u
meedoen aan de Meeleesclub bij WOT
Centrum-West? Dan meldt u zich daar aan.
Opgeven kan door te mailen naar centrumwest@wotschiedam.nl. Deelname is gratis.

 Eerste Hulp Bij Administratie
Maandagavond (iedere week)
18.30 tot 20.00 uur vanaf oktober bij
voldoende aanmeldingen

Het ordenen van de totale
administratie;
Overzicht maken van inkomsten en
uitgaven;
Belastingdienst en toeslagen;
Sparen en besparen;

De workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten op
de maandagavond van 1,5 uur. De startdatum
is (nog) niet bekend en is afhankelijk van het
aantal deelnemers. Meldt u gerust aan als u
belangstelling heeft.
Kunt u wel wat hulp gebruiken om uw
administratie op orde te brengen, grip op uw
uitgaven te krijgen en meer geld over te
houden? Meldt u dan aan via het WOT
(centrum-west@wotschiedam.nl) of Judith
Grootfaam (jgrootfaam@dock.nl). U kunt zich
ook persoonlijk aanmelden bij het WOT
Centrum-West. Deelname is gratis.

DINSDAG
 Wandelen vanaf Centrum
Huisartsen
Dinsdagmiddagen
14.00 t/m 15.00 uur
Wilt u mensen ontmoeten en lekker
wandelen? Wandel dan lekker mee! Iedere
dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00
uur kunt u samen wandelen vanaf het
Centrum Huisartsen Schiedam, ’s
Gravelandseweg 792 te Schiedam.
Deelname en een kopje koffie en thee zijn
gratis. Voor meer informatie en aanmelden
kunt u contact opnemen met het Centrum
Huisartsen via 010-4267355 of met Hilde Pape
via telefoonnummer 06-40475138 of per email: hilde@lekkerbezigschiedam.nl.

 Buurtcirkel Schiedam-West
gaat van start!
het WOT Centrum-West organiseert in
samenwerking met het DOCK en enthousiaste
vrijwilligers de interactieve workshop: ‘Eerste
Hulp bij administratie’. De thema’s die tijdens
de workshops zullen worden behandeld zijn
onder andere:

www.wotschiedam.nl (010) 754 15 15

Dinsdagmiddagen, vanaf 24
september (1 x per 2 weken)
12.00 t/m 14.00 uur
Een ‘Buurtcirkel’ is een groep van 9 tot 12
mensen, die bij elkaar in de buurt wonen.
Buurtcirkel brengt deze mensen met elkaar in
contact. “Zo weten mensen elkaar beter te
WOT Centrum-West
Sint Liduinastraat 58A
3117 CV SCHIEDAM
Telefoon: 010 – 754 15 15
E-mail: centrum-west@wotschiedam.nl
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vinden, kan men elkaar helpen en gezellige
dingen ondernemen.”
De bijeenkomsten zullen 1x per 2 weken
plaats vinden. Dinsdag 24 September is de
eerste lunch bijeenkomst.
Heeft u interesse om deelnemer te worden
van de buurtcirkel? Meldt u dan aan voor de
1e bijeenkomst om kennis te komen maken.
Wij vragen u, in verband met de
boodschappen, om u voor 20 september a.s.
aan te melden.
Locatie: de Erker
Tijd: van 12.00 uur tot 14.00 uur
Kosten: 1e keer is gratis.
Voor aanmelding en informatie kunt u terecht
bij Stichting Pameijer, contactpersonen: Mieke
van de Veerdonk (06-30420574,
Mieke.van.de.veerdonk@pameijer.nl) en
Joyce Harteveld: (06-12630986, e-mail:
Joyce.harteveld@pameijer.nl).

WOENSDAG
 Crea lessen voor vrouwen
Woensdagochtenden
30 oktober t/m 18 december
09.30 tot 11.30 uur
Bassisschool ‘De Wieken’, Stichting Cultuurall,
Stichting DOCK, Komkids en WOT organiseren
samen crealessen voor vrouwen. Inzet is om
de deelnemers met elkaar in verbinding te
brengen en hun krachten en talenten naar
boven te halen.
Elke les is anders: mozaïeken, doosjes en
fotolijstjes decoreren, glas schilderen, collages
maken, schilderen en stempelen, houtskool
tekenen en ook eigen ideeën zijn van harte
welkom.
De eerste les start op woensdagmorgen 30
oktober a.s. om 09.30 uur aan de
Westfrankelandsestraat 152, Schiedam-West.
Deelname is gratis.
Aanmelden kan via Judith Grootfaam per email: j.grootfaam@dock.nl of telefonisch via
06-20320580.

www.wotschiedam.nl (010) 754 15 15

 Senioren Spreekuur
Elke 1e woensdagochtend v.d. maand
09.30 tot 11.30 uur
Het WOT Centrum-West organiseert in
samenwerking met de WMO-consulent van het
ROG Plus op elke eerste woensdagochtend
van de maand van 09.30 tot 11.30 uur
van de maand een speciaal spreekuur voor
55-plussers. Tijdens dit spreekuur kunt u
zonder afspraak binnen lopen aan de Sint
Liduinastraat 58A, te Schiedam.
Als u ouder wordt, kan dit tot nieuwe vragen
leiden. Kunt u nog in uw eigen huis blijven
wonen? Heeft u voldoende sociale contacten?
Heeft u hulp nodig bij uw administratie?
Op het spreekuur voor 55-plussers wordt met
u meegedacht over de manier waarop u zo
prettig mogelijk ouder kunt worden.
Vanzelfsprekend houdt u zelf de regie over uw
eigen leven. Tijdens het spreekuur kunt u
informatie krijgen en advies over diensten en
voorzieningen op het gebied van wonen,
welzijn en zorg, financiën en vervoer.
Er wordt nauw samengewerkt met andere
organisaties en dienstverleners. Behalve
ouderen kunnen ook familieleden en
mantelzorgers van ouderen hier terecht.
Wanneer kunt u een beroep doen op de WMOconsulent:











U wilt iets weten over de
mogelijkheden voor hulp, verzorging
en andere voorzieningen;
U wilt informatie over (aangepaste)
vervoersmogelijkheden;
U wilt graag in contact komen met
andere mensen. Maar u weet niet
goed hoe u dat gaat aanpakken;
Door het verlies van een partner,
komt u ineens voor zaken te staan die
uw partner altijd regelde;
U heeft plannen om te verhuizen
omdat uw woning niet meer past
(door veranderde omstandigheden);
U kunt door ziekte opeens behoefte
hebben aan (huishoudelijke)zorg;

WOT Centrum-West
Sint Liduinastraat 58A
3117 CV SCHIEDAM
Telefoon: 010 – 754 15 15
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U wilt informatie over WMOvoorzieningen zoals een rolstoel of
scootmobiel;

Daarnaast organiseren we thema-ochtenden
waarin informatieve thema’s worden
behandeld.

DONDERDAG
 Vrijwilligersmarkt
Donderdagmiddag 26 september
15.00 tot 19.30 uur

Het is volledig vrijblijvend en gratis. U hoeft
zich niet aan te melden.

 Wandelen in de wijk
Woensdagmiddagen
Aanvang 13.30 uur
Houdt u ook van samen wandelen? Wandel
dan lekker mee! Elke woensdag is er
‘Wandelen in de Wijk’. Het WOT CentrumWest, DOCK, Fysiopraktijk Schiedam-West en
Lekker Bezig Schiedam organiseren de
wandelingen. De wandeling wordt aangepast
op het niveau van de deelnemers en is voor
iedereen toegankelijk. De wandelingen zijn
ook geschikt voor senioren en mensen met
een aandoening. De wandelgroep loopt één
keer per week. Alle wandelingen starten op de
woensdagmiddag om 13.30 uur bij de
WOT locatie aan de Sint Liduinastraat 58A,
Schiedam.
Deelname en de koffie en thee zijn gratis.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Ook zijn wij nog op zoek naar geschikte
vrijwilligers, die het leuk vinden om mee te
wandelen en de deelnemers te begeleiden!!!
Voor meer informatie of om u aan te melden
als deelnemer of als vrijwilliger, kunt u
contact opnemen met het WOT CentrumWest: centrum-west@wotschiedam.nl of 0107541515.

Maak blij, wordt blij! ...is de slogan van de
vrijwilligersmarkt die het Servicepunt
Vrijwilligers Schiedam donderdag 26
september a.s. organiseert en waar u bij kunt
zijn. Door vrijwilligerswerk te doen, maakt u
anderen blij en van die blijheid wordt u als
vrijwilliger weer blij. Mooie wederkerigheid
dus. Deze boodschap willen het Servicepunt
Vrijwilligers Schiedam dan ook graag
uitdragen tijdens de vrijwilligersmarkt op
donderdag 26 september.
Op zoek naar een leuke activiteit als
vrijwilliger, of juist als organisatie op zoek
naar vrijwilligers? Meer informatie? E-mail
naar: info@vrijwilligersschiedam.nl.

VRIJDAG
 Wijkochtend
Vrijdagochtenden (iedere week)
09.30 tot 11.30 uur
Iedere vrijdagochtend vindt er tussen
09.30 en 11.30 uur een wijkochtend plaats
bij het WOT Centrum-West aan de Sint
Liduinastraat 58A te Schiedam.
Dit is een mooie gelegenheid om een kopje
koffie te drinken en andere wijkbewoners te
leren kennen…
Bovendien sluiten iedere week diverse
organisaties aan waar bewoners hun vragen
aan kunnen stellen, zoals DOCK, Humanitas
Thuisadministratie, Stroomopwaarts
Schuldhulpverlening, de wijkagenten van West
en van Centrum, Taalplus,
Formulierenbrigade, het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) en de Bibliotheek. Zij zullen

www.wotschiedam.nl (010) 754 15 15
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volgens een afwisselend rooster aansluiten bij
de wijkochtenden. De koffie en thee zijn
gratis.

 ‘Crazy Talks’
Vrijdagmiddagen
Aanvang 13.00 uur
Op vrijdagmiddag 11 oktober 2019 start
de eerste 'Crazy Talks' bij DOEL Delfland aan
het Spinhuispad 19 in Schiedam. Wat kun
je verwachten bij 'Crazy Talks'? Je ontmoet er
mensen waarmee je een praatje kunt maken
of waarmee je een spelletje kan doen. Je kunt
ook een vraag voorleggen waarmee je zit,
bijvoorbeeld een probleem over financiën. Of
luisteren naar een gastspreker waarmee we
een thema bespreken.
De eerste 'Crazy Talks' wordt een feestje! Heb
je zin om te komen, meld je aan voor de
eerste feestelijke opening, aanvang 13.00
uur, Spinhuispad 19 in Schiedam: e-mail:
Herstelacademie@ggz-delfland.nl.

SOCIAAL JURIDISCH
In deze rubriek geeft Sociaal Raadsman
Marco Wolvers informatie over sociaal
juridische kwesties… Hij houdt spreekuur
om de twee weken op donderdagochtend.
U kunt hiervoor een afspraak maken via
het WOT.

 Sociaal Raadslieden
Vakantieperikelen…

De zomervakantie is bijna voorbij… Helaas is
dat niet bij iedereen vlekkeloos verlopen:
Mevrouw B. had daartoe een afspraak
gemaakt om in bezwaar te gaan.
Wat was er aan de hand? Mevrouw was op
Schiphol aangehouden door de Douane, kwam
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uit Turkije, en vloog met een Turkse
maatschappij.
Ze had in het vliegtuig sigaretten gekocht, en
had gevraagd hoeveel ze mocht meenemen.
Volgens de purser was dat 800 stuks, en die
heeft ze ook aangeschaft, aldus mevrouw.
Om deze reden had ze ook niets aangegeven
bij de douane.
Bij aankomst in Nederland werd ze er door de
douane uitgepikt en moest haar bagage open
gemaakt worden… Toen bleek dat ze maar
200 sigaretten mocht invoeren, omdat ze van
buiten de Europese Unie (EU) kwam, (800
mag binnen de EU). Ze snapte ook dat ze
daarom invoer- rechten moest betalen.
Maar ze moest mee, voor verhoor en proces
verbaal. En daar werd ze belachelijk gemaakt,
uitgelachen, en onrespectvol behandeld.
Voordat het proces verbaal werd opgemaakt,
werd ze in een wachtkamertje gezet. Toen ze
daar met haar telefoon zat te spelen, kwam
de meneer van de douane lijkbleek naar haar
toe gelopen, met vraag of ze het gesprek had
opgenomen. Ze heeft ongeveer 2 uur moeten
wachten voordat het proces verbaal werd
opgemaakt. Volledig onnodig naar haar
mening, omdat de heren zaten te lachen en te
dollen in de nabij gelegen kamer. Toen ze
thuis was kreeg ze enkele weken later naast
de invoerrechten ook nog eens een boete
opgelegd.
Ze kwam naar mij toe om daar bezwaar tegen
te maken. Uitgelegd dat 4 x de toegestane
hoeveel hoeveelheid sigaretten invoeren een
strafbaar feit is, en dat ze dat feit ook
daadwerkelijk gepleegd heeft. Bezwaar maken
had daarom geen zin. Het eerste geld bedrag
was het bedrag wat ze aan belasting moest
betalen, het tweede is een boete voor het
begane strafbare feit.
Wel hebben we samen een klachtbrief
geschreven wegens het on respect vol
handelen.
Zo werd goedkoop (2 euro voor een pakje
sigaretten) toch nog een behoorlijk dure koop!
Check dus altijd goed wat je mee mag nemen!
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Nieuws & Informatie
OP DE HOOGTE BLIJVEN
U kunt op de hoogte blijven van ons
Nieuws & Informatie…

 Blijf op de hoogte via de
nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wilt u onze nieuwsbrief direct in uw e-mailbox
ontvangen? Meldt u dan aan voor onze
nieuwsbrief via e-mail: centrumwest@wotschiedam.nl o.v.v. aanmelding
Nieuwsbrief WOT Centrum-West. Wij zetten u
dan op onze digitale verzendlijst.

Ook aanmelden voor de nieuwsbrief?
e-mail: centrum-west@wotschiedam.nl

 Blijf op de hoogte via
Facebook
Volg ons ook op Facebook!
Het WOT Centrum-West is ook op Facebook te
vinden. Blijf op de hoogte van de activiteiten
in Schiedam Centrum-West en volg, like en
deel onze Facebookpagina:
www.facebook.com/wotcentrumenwest.
DE NIEUWSBRIEF REDACTIE BESTAAT UIT:
Miranda van Helden, Mariska Silvius en Vincent Wols,
onder eindverantwoordelijkheid van Annemieke
Westhoeve (Coördinator).
Wij danken alle mee schrijvers voor hun bijdrage.
HEEFT U OOK IETS TE MELDEN VOOR DE
NIEUWSBRIEF VAN HET WOT CENTRUM-WEST?
Kopij (met foto) kunt u e-mailen naar: centrumwest@wotschiedam.nl.
Eventuele wijzigingen en fouten voorbehouden. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.
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