Raadslid stapt over
5 april 2022
Rockanje - Raadslid Cor Sommeling stapt over van Inwonerbelang Westvoorne (IBW) naar Vrij
Voorne. Hij sluit zich aan bij de nieuwe partij van het Brielse raadslid Anneke Witte.
Sommeling is sinds 2014 raadslid in Westvoorne. Hij maakt de overstap vooruitlopend op de
gemeentelijke fusie. ‘We zullen de komende jaren gaan bouwen aan een nieuwe eigenwijze gemeente
waar het goed wonen, leven en ondernemen zal zijn.’
Vrij Voorne is de derde partij waar de Rockanjenaar voor in de raad zit. In 2016 maakte Sommeling
met drie andere raadsleden de overstap van Gemeentebelangen Westvoorne naar door hen
opgerichte IBW.

Gemeente koopt grond voor 1,8 miljoen
5 april 2022
Rockanje - De gemeente Westvoorne gaat een stuk grond kopen voor ruim 1,8 miljoen euro. Hier
moet het nieuwe onderkomen van vv Rockanje komen. De koop beangst de voetbalclub.
Het perceel ligt tussen de Nieuwe Achterweg en Nieuw Rockanjesedijk. De bedoeling is dat de
voetbalclub hier over enkele jaren naartoe verhuisd. Plannen voor een nieuwe accommodatie en
evenemententerrein op deze locatie zijn nog niet uitgewerkt. ‘Nu gaat het alleen om de aanschaf van
de grond,’ benadrukt wethouder Henk de Graad (VVD).
Vv Rockanje huist nu op sportpark Drenkeling. Westvoorne wil hier de bestaande woonwijk verder
uitbreiden. De gemeenteraad neemt eind deze maand een besluit over de aanschaf van de grond
voor ruim 1,8 miljoen. Tegenover deze nieuwe locatie, aan de andere kant van Nieuwe Achterweg,
moet over jaren ook een nieuwe wijk komen.
De raad van de fusiegemeente Voorne aan Zee moet over de verhuizing van de voetbalclub
beslissen. Wethouder De Graad heeft er vertrouwen in dat dat ook gebeurt. ‘Een nieuwe raad zal niet
snel afwijken van het eerder genomen standpunt.’
Vv Rockanje wacht op renovatie en uitbreiding van de verouderde accommodatie op sportpark
Drenkeling. De voetballers zijn in principe voor een nieuwe locatie, maar weten nu na jaren nog niet
waar ze aan toe zijn. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is voor de
verhuizing. Met de komst van de nieuwe huizen en dus nieuwe leden is het nog maar de vraag of de
nieuwe locatie groot genoeg is. De club is doodsbang dat na de samenvoeging van de gemeenten de
nieuwbouw op de nieuwe locatie niet doorgaat en de huidige accommodatie dan slechts gedeeltelelijk
is gerenoveerd.

Illegale bouwwerken
5 april 2022
Rockanje - Wethouder Henk de Graad (VVD) ziet dat steeds meer bouwwerken in Westvoorne
zomaar verschijnen. Dat inwoners zonder vergunning gaan bouwen, baart hem zorgen.

‘Ik maak me zorgen om het gemak waarin inwoners van het Westvoorne bouwwerken oprichten die
vergunningsplicht zijn, maar die niet zijn aangemeld,’ merkt De Graad op richting de Westvoornse
gemeenteraad.
Een duidelijke verklaring voor deze ontwikkeling heeft de wethouder niet. ‘Of het nou komt doordat er
in het verleden onvoldoende capaciteit was om te handhaven. Of dat de strafmaat of sancties niet lijn
waren met de overtreding.’

Dorpsraad Rockanje
7 april 2022
Rockanje - Rockanjenaren willen in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee hun geluid laten horen. Ze
zijn daarom bezig met het oprichten van een dorpsraad.
Initiatiefnemers zijn Pleun Briggeman, Wim van Montfoort, Dees van Kruijssen, Marja van Kruijssen en
Barry Koster. Ze zijn aan het verkennen of er belangstelling is voor een dorpsraad Rockanje. ‘We
gaan op in een nieuwe gemeente. Reden om als Rockanje sterk te staan en ons geluid te willen laten
horen,’ stellen de initiatiefnemers.
In en rond Rockanje speelt een behoorlijk aantal zaken, zoals woningbouw en herinrichtingsplannen.
‘De Dorpsraad komt op voor de belangen van het dorp en laat ons geluid horen naar diverse
organisaties, bijvoorbeeld de gemeente.’
Dinsdag 12 april is er om 20.00 uur een verkennende bijeenkomst in woon-zorgcomplex Stuifakkers in
Rockanje. Deze avond willen de initiatiefnemers het hebben over de vraag wat een dorpsraad inhoudt.
Een vertegenwoordiger van de dorpsraad Zwartewaal geeft hierover de nodige uitleg. Wethouder
Wilbert Borgonjen (CDA) is aanwezig om vanuit de gemeente Westvoorne te reageren op het initiatief.
Gastheer en gespreksleider van de bijeenkomst is Dees van Kruijssen.

Brielse Tennisvereniging wil padelbanen
19 april 2022
Brielle - De Brielse tennisvereniging E’68 wil dolgraag drie padelbanen aanleggen. Het
gemeentebestuur beslist woensdag of ze daar een ton voor wil neerleggen.
Brielle is niet de eerste tennisclub van het eiland die, als de raad akkoord gaat, padelbanen krijgt. In
Hellevoetsluis en Westvoorne liggen de banen er al. ‘De aanleg van padelbanen heeft een positief
effect op het ledenaantal van deze verenigingen en spreekt ook een nieuwe doelgroep aan,’ aldus de
gemeente Brielle.
Ook BTV E’68 hoopt dat ze met de aanleg van drie padelbanen nieuwe leden mogen verwelkomen.
Tevens heeft de club een gevarieerder aanbod voor de huidige leden. Padel is een geliefde tak van
sport. Bij padel wordt gespeeld met glazen achterwanden zodat de bal, net als bij squash, steeds
weer terug het veld in stuitert en er langere rally’s ontstaan. Er wordt gespeeld met dubbelteams
volgens de tennisregels.
De aanleg van de drie padelbanen vergt een behoorlijk investering. Vanuit de gemeente Brielle hoopt
de club op een ton. Het gaat om een bedrag van 60.000 euro en een renteloze lening van 40.000

euro. De Brielse tennisvereniging betaalt de rest van het bedrag uit eigen middelen en van subsidies,
sponsorgelden en donaties.

Raad geeft groen licht voor aankoop grond
20 april 2022
Rockanje - De gemeente Westvoorne gaat voor ruim 1,8 miljoen een stuk grond in Rockanje kopen.
Daar moet vv Rockanje naartoe gaan verhuizen. Alleen wil de club zelf het liefst blijven zitten op de
oude stek en daar snel renoveren.
Het college houdt voet bij stuk en gaat ervan uit dat de club verhuist, want de gemeente wil maar al te
graag huizen bouwen op het deel van de Drenkeling waar de club nu zit. ‘De noodzaak hiervoor is erg
groot. De woningaantallen bij Drenkeling en bij de Nieuwe Achterweg vormen de ruggengraat van het
aantal woningen dat we volgens de Provincie moeten bouwen,’ schrijft b en w.
Al jaren spreken de gemeente en de voetballers over wat te doen met de verouderde
clubaccommodatie aan de Korteweg. De Westvoornse raad heeft al geld opzij gelegd voor de
renovatie en nieuwbouw. Vv Rockanje wil deze zomer beginnen met de werkzaamheden.
De club verkeert met de aankoop van de grond nog steeds in onzekerheid wat betreft de toekomst en
heeft een brandbrief gestuurd naar de raadsleden. De ‘angst voor de toekomst van voetbalvereniging
Rockanje alleen maar is toegenomen.’ Daarbij betwijfelt de club of de gemeenteraad van Voorne aan
Zee een miljoeneninvestering die de verhuizing met zich meebrengt straks wel ‘op zich wil en kan
nemen.’
B en w beaamt dat de verplaatsing, ook na aankoop van de grond, nog geen uitgemaakte zaak is. De
nieuwe gemeente Voorne aan Zee en het provinciebestuur moeten uiteindelijk groen licht geven.
‘Alhoewel alle signalen wijzen op een positieve besluitvorming kan geen 100 procent garantie worden
gegeven aan de vereniging op deze twee punten.’ Om de vereniging tegemoet te komen wil de
gemeente geld investeren om het complex de komende vijf jaar ‘fatsoenlijk’ te houden. Totdat de club
uiteindelijk verhuist naar het nieuwe complex.
Raadslid Jeroen Noordermeer (Partij Voorne aan Zee) spreekt van ‘casino politiek’. De oppositiepartij
deed met Inwonerbelang Westvoorne en Vrij Voorne een poging om de voetbal vooralsnog op de
huidige locatie te houden en snel te renoveren. Zij willen de grond aankopen voor strategische
doeleinden. De grond aan de Nieuwe Achterweg zou bijvoorbeeld ook beschikbaar kunnen komen
voor de paardensport of woningbouw.
De club geeft de wethouder een maand ‘blessuretijd’ om meer zekerheden te bieden. Wethouder
Jorriena de Jongh (GBW) doet alleen toezeggingen die ze ‘waar kan maken’. ‘In mei kan ik ook niet
zeggen dat de provincie ja zegt. Dat kan ik gewoon niet.’ Ze wil wel uitzoeken wat de voetbal nodig
heeft en wat de gemeente kan bieden. Sowieso blijft er 1,6 miljoen euro voor de voetbalclub staan,
benadrukt ze. ‘De aanbesteding staat klaar.’

Hellevoetsluis gaat verder met opknappen vesting
28 april 2022
Hellevoetsluis - De gemeente Hellevoetsluis gaat verder met het opknappen van de historische
vesting. Ditmaal worden de Natte Schietkatoenloods en het Bomvrij Hospitaal in ere hersteld. Totale
kostenplaatje van deze restauraties: ruim 1 miljoen euro.
De afgelopen jaar is flink geïnvesteerd in het opknappen van de voormalige marinehaven. Een deel
van de vesting is toekomstbestendig. Hellevoetluis is er naar eigen zeggen ‘nog niet’. De Natte
Schietkatoenloods en het Bomvrij Hospitaal zijn twee Rijksmonumenten die in erbarmelijke staat
verkeren. Daar gaat binnenkort verandering in komen. De Hellevoetsluise gemeenteraad tast zelf diep
in de buidel en trekt ruim 6,5 ton uit voor de restauratie.
De Natte Schietkatoenloods staat aan de Opzoomerlaan. Het Rijksmonument met het gietijzeren hek
werd in 1870 voltooid als opslag van schietkatoen, het explosief dat de opvolger van buskruit was.
Ooit vormde het samen met het Kruithuisje, de poortwachterswoning en de Affuitenloods de
indrukwekkende entree van de vesting. ‘De loods is nu in slechte staat en fungeert als opslagplek,’
aldus het dagelijks bestuur van Hellevoetsluis.
Bastion VI met het Bomvrij Hospitaal, ook wel Bomvrij Logies genoemd, ligt achter het Cultuurhuis
Nieuwe Veste aan de Opzoomerlaan. Het oorspronkelijke kruitmagazijn werd in 1857 gebouwd. De
naam Bomvrij kreeg het bouwwerk omdat het was bestand tegen granaatinslagen. In 1880 krijgt het
kruitmagazijn een andere functie. Het huidige Rijksmonument werd toen een logies voor de soldaten
met hospitaalfunctie. Het Bomvrij is een bekende plek voor veel Hellevoeters. In de loop der tijd heeft
het gebouw veel functies gehad. Fanfares hebben er gerepeteerd en het is zelfs een poppodium
geweest. Ondertussen raakte het gebouw stevig in verval en het verkeert nu in slechte staat. ‘Er zijn
wat noodreparaties uitgevoerd maar dat is onvoldoende om het gebouw op den duur te redden,’
concludeert het dagelijks bestuur.
Hellevoetsluis vierde vorig jaar het 400-jarig bestaan van de haven. De gemeente Hellevoetsluis wilde
al langer de Natte Schietkatoenloods en het Bomvrij Hospitaal in ere herstellen. Eerder ving de
gemeente de provincie Zuid-Holland bot, omdat het subsidieplafond in 2020 en 2021 al was bereikt.
Nu krijgt Hellevoetsluis wel de vurig gekoesterde subsidie. De provincie betaalt maximaal 383.894
euro. Het resterende bedrag legt Hellevoetsluis zelf bij. De voltallige raad vindt dat dat ‘gewoon’ nodig
is en steunt het voorstel.
Iedereen kan nu al kijken bij het Bomvrij Hospitaal op het op het Unie Bolwerk. Equipage De Delft,
een vereniging die levende maritieme historie uitbeeldt, is er gevestigd en heeft het bouwwerk van
binnen historisch aangekleed. De vereniging geeft bezoekers een idee van het leven van het 18e
eeuwse scheepsvolk. Zodat bezoekers een beeld krijgt van wat er zich heeft afgespeeld. De
gemeente Hellevoetsluis is blij dat de Equipage De Delft de geschiedenis levend maakt. Het is de
bedoeling dat de equipage na de restauratie in het Bomvrij Hospitaal blijft.

Dagvergoeding Reddingsbrigade verhoogd
29 april 2022
Rockanje - De dagvergoeding van de Reddingsbrigade Rockanje is verhoogd tot 50 euro. De
strandwachten krijgen vanaf nu evenveel als hun collega’s van de EHBO.
Voorheen was de dagvergoeding voor de reddingsbrigade 40 euro. De gemeente Westvoorne gooit
daar nu een tientje bovenop. De vergoeding was sinds 2012 niet meer gewijzigd.
Het bedrag is nu gelijkgetrokken met andere vrijwilligersvergoedingen aan de Voornse kust. Twee jaar
geleden gingen de EHBO’ers op het Rockanjese badstrand al van 40 naar 50 euro. De strandwachten
bij de Reddingsbrigadepost in Hellevoetsluis krijgen een vergoeding van 52 euro per dag.

