Coalitiepartijen zijn eruit
26 april 2018
Westvoorne - De coalitie tussen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, PvdA en D66 in
Westvoorne is rond. Het samenwerkingsprogramma is door de partijen ondertekend.
Het programma met de plannen van de nieuwe coalitie heeft de naam ‘De Toekomst in het vizier’.
‘Een programma dat de koers bepaalt, uitvoeringskaders meegeeft, meer tegelijk ruimte geeft voor
betrokkenheid, deelname, ontwikkeling en invulling,’ staat in het begin omschreven. ‘Zoeken naar
draagvlak zonder te vervallen in onbeweeglijkheid of geen keuzen durven maken.’
Heikel punt bij uitvoering van de plannen zijn de gemeentelijke financiën. Een discussiepunt tijdens de
vorige raadsperiode en verkiezingsdebatten. Volgens eerdere voorspellingen zou Westvoorne de
komende jaren tonnen in de min gaan. Het hangt deels af van de bijdrage vanuit het Rijk. ‘Eerlijk
gezegd zie ik de komende jaren geen ruimte voor grote plannen,’ vertelt GBW-raadslid Janneke
Krajenbrink.
Het ging er vaker fel aan toe in de Westvoornse gemeenteraad. De plaats en bouw van de brede
school in Rockanje kon onder meer op de nodige kritiek rekenen, maar gaat toch door. ‘Het vertraagt
anders het proces en leidt tot hogere kosten,’ aldus Krajenbrink. De nieuwe coalitie kijkt wel waar
aanpassingen mogelijk zijn als het gaat om de gebruiksruimte van verenigingen en duurzaamheid.
Dinsdag 1 mei wordt het samenwerkingsprogramma door de gemeenteraad van Westvoorne
besproken. Partij Westvoorne en Inwonersbelang Westvoorne, die buiten de nieuwe coalitie vallen,
zijn eerder uitgenodigd hun standpunten kenbaar te maken. IBW heeft van die mogelijkheid gebruik
gemaakt. Op onderdelen heeft dat geleid tot aanvulling en verduidelijking. Partij Westvoorne heeft niet
van de mogelijkheid gebruikgemaakt. De lokale partij had eerst het programma willen lezen. ‘Het is
niet zinvol, want je weet niet of iets er bij past of al in staat,’ aldus fractievoorzitter Emma van Blom.

Portefeuilleverdeling college
26 april 2018
Westvoorne – De vier wethouders van Westvoorne worden dinsdag 1 mei geïnstalleerd. De
portefeuilleverdeling is inmiddels ook bekend.
Marja Roza – de Pijper (VVD) gaat ruimtelijke ordening, gemeentelijk woonbedrijf, verkeer en vervoer
en toerisme doen. De oud-wethouder van Hellevoetsluis wordt eerste locoburgemeester. Jorriena de
Jongh – de Champs (GBW) is tweede loco en wordt wethouder financiën. Zij gaat zich daarnaast
bezighouden met personeel en organisatie, sport, accommodaties en verenigingen. Wethouder
Wilbert Borgonjen (CDA) is net als in Brielle verantwoordelijk voor sociaal domein. Hij krijgt ook
werkgelegenheid, volksgezondheid, onderwijs en ouderenbeleid. Lies van der Pol (D66) wordt vierde
loco en heeft vanaf dinsdag in haar portefeuille economische zaken, burgerparticipatie, buitenruimte
en groenvoorziening, natuurbeheer, milieu, innovatie en duurzaamheid. Ook burgemeester Peter de
Jong van Westvoorne gaat zich bezigouden met burgerparticipatie. Hij wordt het eerste
aanspreekpunt voor Westvoornaars die ideeën hebben. Alleen coalitiepartij PvdA levert geen
wethouder.

Nieuwe school in 2019
21 april 2018
Rockanje – De brede school in Rockanje moet in het schooljaar 2019-2020 in gebruik worden
genomen. De komende tijd wordt het terrein eerst bouwrijp gemaakt.
De aanbesteding van het nieuwe gebouw in het centrum van Rockanje is op dit moment in een
eindfase. De bouwwerkzaamheden staan na de zomervakantie 2018 gepland.
De gemeente Westvoorne wilde in eerste instantie aannemers laten inschrijven op zowel het ontwerpals de bouwfase. Deze manier van aanbesteden sloot echter onvoldoende aan bij de huidige markt
voor bouwwerkzaamheden. Daarom is vorig jaar al besloten om het ontwerp en de bouw apart aan te
besteden. Het ontwerp ligt er en de aanbesteding voor de bouw is bijna rond.
Van mei tot eind juli wordt de grond bouwrijp gemaakt. Dit houdt onder meer in dat er riolering en
bouwwegen worden aangelegd op het bouwterrein. Hierbij wordt ook de Willem de Waalstraat bij de
locatie opengebroken en de weg wordt voor een deel verlegd.

Parkeeropbrengsten bijna 3 ton
20 april 2018
Rockanje – De parkeeropbrengsten van de parkeerplaatsen bij het badstrand in Rockanje zijn bekend.
Het gaat om een bedrag van ruim 2,8 ton.
Het dagelijks bestuur van de kustgemeente heeft het bedrag schriftelijk aan de gemeenteraad
bekendgemaakt. De totale parkeeropbrengsten van de parkeerplaatsen bij het strand in Rockanje
waren vorig jaar 280.123,71 euro. Dit bedrag is een optelling van de parkeerbelasting, de
parkeervergunningen en ingevorderde naheffingen. Hiermee is de geschatte parkeeropbrengst van
ruim 2,6 ton behaald.
In september heeft de verhoging van laagtarief naar hoogtarief, die in 2017 is ingevoerd, 9000 euro
extra opgeleverd. Tot vorig jaar gold voor de maanden april, mei, juni, september en oktober voor de
parkeerplaatsen aan de Eerste en Tweede Slag in Rockanje nog het laag tarief van een euro per uur.
Het uurtarief was sinds vorig jaar net zo hoog als in juli en augustus, 1,25 euro per uur en het
dagtarief 5 euro.

Geen blijverlening verstrekt
13 april 2018
Westvoorne – De blijverslening van de gemeente Westvoorne is niet in trek. Nog niemand heeft met
geleend geld van de gemeente een woning levensloopbestendig gemaakt.
Niet alle woningen zijn geschikt om tot op hoge leeftijd in te kunnen blijven wonen. Ze missen een
slaapkamer en badkamer op de begane grond en hebben brede deuren of drempels. Niet iedere
oudere heeft voldoende spaargeld of kan nog een lening aanvragen. Ze kunnen via de gemeente
Westvoorne voor maximaal een halve ton lenen. De blijverslening is eind januari 2017 door de
gemeenteraad in het leven geroepen, maar nog niemand heeft een aanvraag ingediend. Het dagelijks
bestuur van de kustgemeente wijt dit aan onbekendheid.

De duurzaamheidslening is wel drie keer verstrekt. Deze lening moet eigenaren stimuleren
energiebesparende maatregelen te treffen. Het gaat om onder meer een zuinige
verwarmingsinstallatie, zonnepanelen en isolatie.

Nieuwe wethouders
11 april 2018
Westvoorne - De nieuwe wethouders van Westvoorne zijn bekend. Marja Roza – de Pijper, Jorriena
de Jongh – de Champs, Wilbert Borgonjen en Lies van der Pol – Loomans nemen plaats in het
dagelijks bestuur.
De nieuwe coalitie van VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, PvdA en D66 spreekt van ‘een
evenwichtig team van wethouders waarbij vernieuwing, openheid en kwaliteit de hoogste prioriteit
zullen krijgen’. De vier deeltijdwethouders gaan samen 2,6 fte aan het werk.
Van de vier zijn er drie oudgedienden. Roza en De Jongh waren eerder wethouder in Hellevoetsluis.
De eerstegnoemde (VVD) vervangt momenteel daar nog de zieke wethouder Peter Hofman. Wilbert
Borgonjen is wethouder voor het CDA in Brielle en maakte al ruim voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart bekend daar te stoppen. Van der Pol (D66) is een
nieuwkomer in de Westvoornse politiek en als enige van het viertal woonachtig in Westvoorne.

Sanering smederij
6 april 2018
Tinte – Op de plek van de hoefsmederij aan de Colinlandsedijk in Tinte komen drie woningen. De
nieuwe gemeenteraad van Westvoorne buigt zich over het bestemmingsplan.
Als het bestemmingsplan later door de raad wordt aangenomen kan het bedrijf worden beëindigd en
gesaneerd. Ter compensatie kunnen twee extra woningen op het perceel geworden gebouwd. De
huidige woning aan de Colinlandsedijk zal worden vervangen voor een nieuwe woning. Het dagelijks
bestuur van de kustgemeente vindt dat de ruimtelijke kwaliteit met de bebouwing niet wordt aangetast,
maar zelfs verbeterd. De nieuwe woningen zullen de structuur van het dorpslint versterken.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 december 2017 tot 31 januari 2018 ter inzage gelegen. Er
zijn drie zienswijzen ingediend. Ze hadden onder meer betrekking op het aantal woningen en de
planinrichting.

