Opknapbeurt parkeerplaatsen
7 april 2020
Rockanje - De parkeerplaatsen bij het badstrand in Rockanje zijn door de corona afgesloten.
Strandgangers krijgen als die weer open gaan extra parkeerplaatsen.
De gemeente Westvoorne laat op dit moment het overloopterrein aan de Eerste Slag opknappen. Het
aantal parkeerplaatsen op het achterste terrein bij deze strandopgang was 260. Straks kunnen hier
door een efficiëntere indeling 300 auto’s parkeren. De veertig extra parkeerplaatsen is niet de enige
verandering. Ook wordt de ondergrond van het overloopterrein verstevigd om kuilen in het terrein te
voorkomen. De werkzaamheden zijn woensdag 18 maart begonnen en naar verwachting deze vrijdag
afgerond.

Fusie niet vertraag
9 april 2020
Brielle - Burgemeester Gregor Rensen van Brielle denkt dat de gemeentelijke fusie op Voorne
ondanks de coronacrisis in 2023 kan plaatsvinden. De herindeling heeft voor de gemeente prioriteit.
De gemeentebesturen van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne willen opgaan in één gemeente.
Door de coronamaatregelen kunnen gemeentelijke organisaties, zowel ambtelijke organisatie als
gemeenteraad, niet optimaal functioneren. Volgens Rensen gaat alles nog volgens tijdschema en is
somberheid of twijfel wat betreft de voortgang nog niet nodig.

Raadslid Van Blom vertrekt
14 april 2020
Westvoorne - Raadslid Emma van Blom (Partij Westvoorne) stopt volgende maand als raadslid. Ze
neemt in de raad van mei na bijna vijftien jaar afscheid van de lokale politiek.
Door de corona vergaderen de raadsleden thuis vandaan. In deze tijd kan er, zoals gebruikelijk is bij
vertrekkende raadsleden, geen officieel afscheid worden genomen. Mogelijk gebeurt dat nog later.
Fractieassistent Daan van Orselen neemt Van Bloms plek als raadslid in. Raadslid Alice Vermeer
neemt voorlopig het fractievoorzitterschap op zich.
Van Blom werd in 2006 raadslid voor de PvdA in Westvoorne. Ze vertrok eind 2007 na onenigheid
binnen die partij, samen met PvdA-raadslid Ger Diepstraten. Daaropvolgend richtte ze samen met
haar (inmiddels overleden) echtgenoot Rien Huisman de lokale partij Partij Westvoorne op.

Geen windturbines natuurgebieden
16 april 2020
Westvoorne - De Westvoornse gemeenteraad wil absoluut geen windturbines en zonnepanelen in
haar Natura 2000-gebieden. Deze boodschap brengen ze over aan Den Haag.
Het overbrengen van het standpunt aan alle kustgemeenten, Provincie Zuid-Holland, Minister van
Economische Zaken en Klimaat en Eerste en Tweede Kamer is een initiatief van de VVD Westvoorne.
Voor de regio’s in Nederland, waaronder Rotterdam-Den Haag, wordt momenteel vastgelegd waar en
hoe duurzame energie kan worden geproduceerd en welke infrastructuur daar voor nodig is.

Het voorstel is met een krappe meerderheid van zeven tegen zes raadsleden aangenomen. De
tegenstemmers (PW, CDA en D66) wilden onder andere de nog te voeren discussie over lokale
energie afwachten.

Nog niet digitaal vergaderen
16 april 2020
Brielle - VVD-raadslid Anneke Witte wil dat de Brielse raad zo snel mogelijk overgaat op digitaal
vergaderen. Dan kan ze de nu afwezige wethouders bevragen.
Brielle heeft in coronatijd een uitgeklede raadsvergadering met een minimum aantal raadsleden en
zonder wethouders die aanschuiven.
Rensen geeft aan dat Brielle technisch nog niet klaar is voor een digitale raad. De Gemeentewet stelt
bepaalde eisen. Als Brielle de techniek op orde heeft, kan dat niet direct omdat moet worden
geoefend. Er komt wel een voorstel waarover en hoe de komende tijd wordt vergaderd.

Ontheffing verhuisplicht
16 april 2020
Westvoorne - De Westvoornse wethouders Jorriena de Jongh (GBW) en Wilbert Borgonjen (CDA)
mogen blijven wonen waar ze wonen. De gemeenteraad heeft de twee ontheffing van de verhuisplicht
voor nog eens een jaar gegeven.
De Jongh en Borgonjen werden in 2018 wethouder in Westvoorne, maar komen allebei van buiten de
gemeente. Ze hebben aangegeven in Hellevoetsluis en Brielle te willen blijven wonen. De ontheffing
moet jaarlijks door de gemeenteraad worden verlengd. Ook VVD-wethouder Henk de Graad komt van
buitenaf (Nissewaard), maar is hij pas afgelopen najaar geïnstalleerd.

