‘Liever woningen dan Aldi’
13 april 2021
Oostvoorne - De gemeente Westvoorne wil liever woningen aan De Ruy in Oostvoorne dan een Aldi.
Wel zou de discountsupermarkt kunnen kijken naar een vestiging in Rockanje.
Aldi zelf voelt minder voor een winkel in het buurdorp, omdat Oostvoorne een groter
verzorgingsgebied kent dan Rockanje.
Aldi Nederland heeft vijf locaties in Oostvoorne, waaronder aan de rand van industrieterrein de
Pinnepot en bij het tankstation, met de gemeente besproken. De locatie aan De Ruy is op basis van
die gesprekken uitgewerkt. Het idee is om beneden een winkel en boven achttien appartementen te
bouwen. Aldi kreeg tot hun verbazing echter een ‘nee’ van het dagelijks bestuur van Westvoorne te
horen. In de afwijzende brief staat de Noordrand van Rockanje als alternatieve locatie voor een
supermarkt genoemd.
Wethouder Henk de Graad (VVD) spreekt van een goed plan van Aldi voor De Ruy, maar stelt
prioriteit aan het oplossen van het gebrek aan woningen. De gemeente werkt aan een plan voor 42 of
48 appartementen aan De Ruy.
De raadsleden dringen bij burgemeester en wethouders aan op het zoeken naar een andere locatie
voor de Aldi. Volgens De Graad heeft een andere ‘grutter’ al wel een initiatief voor een supermarkt aan
de Noordrand in Rockanje.

Brielse raad wil houten toren
12 april 2021
Brielle - De Brielse politiek spreekt zich uit voor de houten toren op de plek waar 449 jaar geleden de
Watergeuzen Den Briel binnenkwamen. De harde groep tegenstanders maakt zich op voor de
juridische strijd.
Op 1 april 2022 is het precies 450 jaar geleden dat de Watergeuzen bij de toenmalige Noordpoort Den
Briel binnenvielen. De stad werd als eerste ‘in naam van Oranje’ bevrijd van de Spanjaarden. Om dit
keerpunt in de geschiedenis te herdenken wil de gemeente in 2022 een eigentijdse versie van de
poort plaatsen. Minder dan een jaar voor de viering zijn de degens gekruist. De Geuzenstad is
verdeeld in voor- en tegenstanders. Voorstander Nico Smit roept de raadsleden op politiek lef te tonen
en ‘ja’ te zeggen tegen de houten toren. Bjorn Middel van Stichting Noordpoort ziet het bouwwerk op
het huidige Bastion IX als heiligschennis. De stichting hekelt het besluitvormingsproces en kondigt aan
naar de rechter te stappen als de gemeente het plan gaat uitvoeren.
De gemeente heeft architecten Ro Koster en Ad Kil voor de historische locatie in de arm genomen. Ze
hebben hun ontwerp, na advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, aangepast. De
geplande loopbruggen aan weerszijden zijn geschrapt. Op woensdag 28 april neemt de
gemeenteraad een definitief besluit. Het dagelijks bestuur ziet zich op voorhand gesteund door
raadsleden van coalitiepartijen IBGB, VVD en PvdA.
Twee Briellenaren die in de klankbordgroep zaten die aan de wieg stond van het ontwerp staan nog
steeds achter de houten toren. Nico Smit vindt dat de gemeente de bevolking van meet af aan goed

bij het plan heeft betrokken. Sander van ’t Verlaat is van mening als het plan eenmaal is uitgevoerd de
meeste mensen zullen zeggen dat er wel wat staat en dat gelukkig Bastion IX er veel beter uitziet.

Plan restauratie maalderij
15 april 2021
Oostvoorne - De Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen (STORM) wil de maalderij naast de
korenmolen in Oostvoorne opknappen. Het dorp heeft hiermee een uniek stuk industrieel erfgoed in
handen. Maar, dan moet er eerst ruim 4 ton op tafel komen.
De maalderij is in 1902 neergezet om de molen te vervangen bij windstilte. Vanaf de jaren zeventig is
het gebouw niet meer in gebruik. Achter al het opgehoopte vuil en de grote hoeveelheid opgeslagen
spullen bleken nog de originele werktuigen verstopt. Met de maalstoel uit 1903, de hamermolen uit
1948 en de korenmolen uit 1821 zijn drie generaties industrieel erfgoed bij elkaar.
De stichting viert dit jaar de 200ste verjaardag van de korenmolen. Door hun toedoen is het
rijksmonument al grondig gerestaureerd. Hun toekomstdroom is om ook de maalderij te restaureren
en in te richten als bezoekerscentrum. Beneden in de maalderij bevinden zich de werktuigen.
Bezoekers kunnen daar in de tentoonstellingsruimte de elektrisch aangedreven maalstoel zien, die het
werk van de molen in eerste instantie overnam. Later kwam daar de hamermolen bij. Op de eerste
verdieping van de maalderij moet de ontvangst- en presentatieruimte komen. Ook wil de stichting de
molenaarsopleiding, die in Hellevoetsluis is, faciliteren.
Aan dit alles hangt een kostenplaatje van zo’n 425.000 euro. Overheden, stichtingen en het
bedrijfsleven willen bijleggen. Drie jaar geleden greep de stichting naast de Bankgiroloterij Molenprijs.
De Westvoornse raadsleden reageren enthousiast op het plan. Wethouder Jorriena de Jong (GBW)
benadrukt dat ze voor het beschikbaar maken van een behoorlijk geldbedrag te maken heeft met de
gemeentelijke fusiepartners. Ze dringt bij de stichting aan op het snel werven van de grond en de
maalderij.

Brielse raad wil van lachgas af
19 april 2021
Brielle De Brielse gemeenteraad wil snel van het lachgas af. IBGB, VVD, ONS Brielle en PvdA dringen
aan op een verbod het gebruik van het genotsmiddel in de gemeente.
De vier partijen waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van gebruikers. Coalitiepartijen IBGB en
VVD en PvdA en oppositiepartij ONS Brielle komen woensdag 28 april met een voorstel richting het
dagelijks bestuur van de Geuzenstad. Ze willen dat het college ‘alle mogelijkheden benut om de
verkoop en het gebruik van lachgas op openbare plaatsen of in aangewezen gebieden, in
horecagelegenheden en bij evenementen verbiedt of uitsluit.’ Ook vragen de vier om preventie op
scholen en op social media. Dit kan volgens hen een belangrijke rol spelen in het maken van keuzes
door jongeren.
De Brielse partijen willen niet wachten op de invoering van landelijk beleid. Ruim de helft van de
Nederlandse gemeenten heeft al een eigen lachgasverbod ingevoerd. De aanpak verschilt: van een
totaal verbod in aangewezen gebieden tot aan een verbod wanneer er sprake is van overlast.

Parkeerplaatsen opofferen voor terrassen
28 april 2021
Brielle - De gemeente Brielle offert parkeerplaatsen op voor terrassen. Vijf cafés in de binnenstad
krijgen zo meer ruimte om de 1,5 meter afstand mogelijk te maken.
Het gaat om twee parkeerplaatsen aan het Slagveld tegenover café Honky Tonk, vier naast het
bestaande terras van Chez André aan de Turfkade, twee tegenover ’t Kont van het Paard aan de
Kaatsbaan, twee tegenover Het Swarte Schaep aan Maarland Zuidzijde en twee tegenover Dixi aan
Maarland Zuidzijde. De maatregel geldt voor een halfjaar. Volgens burgemeester en wethouders kan
het niet anders dan deze parkeervakken tijdelijk te verwijderen. ‘Het economisch belang gaat boven
het parkeerbelang.’

Brielse raad geeft definitief groen licht voor houten toren
28 april 2021
Brielle - De Brielse gemeenteraad geeft definitief groen licht voor de houten toren op Bastion IX.
Ondanks zo’n 2000 handtekeningen van tegenstanders.
Stichting Noordpoort deed gisteravond voor de vijftiende keer een poging het gemeentebestuur tot
andere gedachten te brengen. De groep felle tegenstanders verzamelde de afgelopen maanden 1600
handtekeningen en de laatste dagen nog eens 350 tegen het bouwwerk op Bastion IX, de plek waar
de Watergeuzen op 1 april 1572 via de Noordpoort binnenvielen. De stichting vond alleen gehoor bij
de oppositie. Coalitiepartijen IBGB, VVD en PvdA steunen het plan. De houten toren moet er staan
voor de viering van 450 jaar bevrijding van het Spaanse juk in 2022.
De stichting is voor het tonen van de fundamenten van de Noordpoort.

Gemeenten strijden samen tegen lachgas
29 april 2021
Brielle - De drie gemeenten op Voorne gaan samen de strijd aan tegen het gebruik en de verkoop van
lachgas. Hun raadsleden dringen daar bij hun burgemeester en wethouders unaniem op aan.
De gemeenteraden willen niet wachten op een landelijk verbod op het genotsmiddel. Veel gemeenten
hebben zelf al beleid ontwikkeld. De politie Haringvliet roept op te doen wat wel mogelijk is in de
gereedschapskist van de gemeente om op te kunnen treden. De voltallige Brielse raad omarmde de
oproep. Hun collega-raadsleden in de buurgemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne drongen er bij
hun bestuurders gelijktijdig op aan.
De burgemeester van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan met elkaar in overleg over het
lachgas. Burgemeester Gregor Rensen van Brielle tempert wel de verwachtingen, omdat
‘strafrechtelijke vervolging niet mogelijk is zolang het kabinet niet met wetgeving komt’. Hij spreekt van
een ‘lastig probleem’. De gemeente kan wel eigen regels invoeren om op bepaalde plaatsen en in
situaties het gebruik van lachgas tegen te gaan. Ook wil hij kijken wat mogelijk is om de verkoop in
Brielse ondernemingen aan banden te leggen. Dat moet worden gekoppeld aan de vergunning van de
uitbater.

