Onderzoek toekomst Woonbedrijf
Westvoorne - De gemeente Westvoorne gaat zich buigen over de toekomst van het gemeentelijk
Woonbedrijf. Het is de vraag of het wel of niet verkocht moet worden.
Westvoorne is nog een van de weinige gemeenten in het land met een eigen woningcorporatie. De
vraagt doet zich voor wat er moet gebeuren met het gemeentelijk Woonbedrijf. In 2012 is al zonder
succes getracht het Woonbedrijf te verkopen, maar intussen zijn er nieuwe ontwikkelingen. De drie
gemeenten buigen zich over een bestuurlijk samengaan op Voorne. Westvoorne zal zich tegelijkertijd
moeten uitspreken wat er dan moet gebeuren met het Woonbedrijf. Moet het dan toch worden
verkocht of nog voor de kern Westvoorne behouden worden? Een andere optie is kiezen voor externe
verzelfstandiging in het geval van de komst van een gemeente op Voorne. De Westvoornse
gemeenteraad buigt zich maandag 9 september over de mogelijke vraagstukken die in een
onafhankelijk onderzoek beantwoord moeten worden.

Ode aan het landschap
30 augustus 2019
Westvoorne – Er komen geen kunstwerken aan de Westvoorne kust te staan. Het dagelijks bestuur
van de kustgemeente ziet af van een ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’ in 2021.
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het afgelopen juni per brief gevraagd of de gemeente
Westvoorne bereid is om samen te werken aan dit landelijke project. Deelname aan ‘Oude aan het
Nederlandse Landschap’, een initiatief van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen,
vraagt echter ook om een investering. De bedoeling is dat er fysieke kunstwerken aan de kust komen
te staan die bijdragen aan een beleving van de duurzame kust. Dat laatste in aanvulling op de prijzen
die de gemeente heeft gewonnen. Goeree-Overflakkee houdt rekening met een eigen budget van
50.000 tot 100.000 euro. ‘Een eenmalige investering waar wij op dit moment geen geld voor
beschikbaar hebben en waar in het licht van de aanstaande bezuinigingen ook geen ruimte voor wordt
gezien,’ aldus het dagelijks bestuur van Westvoorne. De Westvoornse raad buigt zich er maandag 9
september over.

Vervolg nieuwbouwwijk aanstaande
24 augustus 2019
Rockanje – De gemeente Westvoorne is bezig met de ontwikkeling van de tweede fase van bouwplan
de Drenkeling in Rockanje. Het streven is dit najaar een plan te presenteren.
Een stedenbouwkundig bureau gaat aan de slag. Naar verwachting worden in oktober een plan en de
randvoorwaarden aan de gemeenteraad voorgelegd, die een besluit moet nemen. Omwonenden van
de toekomstige woonwijk zullen daarna bij de planontwikkeling worden betrokken. Op dit moment zijn
er ook nog geen beelden die kunnen worden gedeeld. De Westvoornse gemeenteraad heeft eerder dit
jaar een bedrag van 175.000 euro gereserveerd voor de voorbereidingen van de tweede fase van de
Drenkeling.

Reacties vertrek Roza

24 augustus 2019
Westvoorne - De Westvoornse oppositie zag dat er spanningen waren tussen Marja Roza (VVD) en
haar fractie. Ze noemen de vertrekkend wethouder een ‘goed bestuurder’ en ‘aardig mens’.
IBW-fractievoorzitter Cor Sommeling had gemerkt dat er strubbelingen waren in de coalitie. Hij
betreurt het vertrek van ‘een goed bestuurder’. PW-fractievoorzitter Emma van Blom noemt Roza een
aardig mens. Ze kan zich voorstellen dat ze vertrekt. Al had ze het idee dat ze bij ruimtelijke ordening
niet helemaal op haar plaats was. Ook haar is opgevallen dat de wethouder voor voorstellen geen
steun had van haar eigen fractie. ‘Ik kan me voorstellen dat ze er geen zin meer in had.’ Wat Van
Blom betreft kan de vrijgekomen portefeuille het best worden verdeeld onder de andere drie
wethouders. Sommeling hoopt dat er na het zomerreces weer een voltallig college zal zijn. ‘Zodat we
verder kunnen in Westvoorne.’ Hij geeft aan dat het opstappen van Roza niet goed is voor het
vertrouwen in de Westvoornse politiek. ‘Reden temeer om op te stomen in een gemeente Voorne.’

Organisatie Ouderenreis stopt
2 augustus 2019
Westvoorne - De organisatie van de Ouderenreis Rockanje stopt ermee. Veranderde regelgeving op
het gebied van privacy is hier mede de oorzaak van.
Leo Ritmeester en Wim Steijl organiseerden vanaf 1994 de jaarlijkse Ouderenreis Rockanje. Ze
stoppen er na 25 jaar na de dagtocht van deze week mee. ‘Veranderingen op het gebied van de
privacy (AVG) waardoor wij naast de genoemde voorschriften, ook niet meer over de vereiste
gegevens kunnen beschikken om onze doelgroep te bereiken hebben er onder meer voor gezorgd dat
wij dit besluit hebben moeten nemen,’ aldus de twee heren. Daarnaast werden de financiële risico’s
steeds groter.
De twee organisatoren denken dat het gecoördineerd ouderenwerk in Westvoorne de organisatie zou
kunnen overnemen. Ritmeester en Steijl hebben het dagelijks bestuur van Westvoorne dan ook
schriftelijk aangeboden om hun ervaring met het organiseren van een jaarlijks reisje voor de ouderen,
over te dragen, als daar bij de gemeente behoefte aan bestaat.

Laag geletterdheid terugdringen
2 augustus 2019
Westvoorne - De gemeente Westvoorne wil laag geletterdheid terugdringen. Naar schatting hebben
1300 Westvoornaars moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
De gemeente wil dat aantal verminderen. Om laaggeletterdheid terug te dringen is vanuit Stichting
Lezen en Schrijven het concept van het DigiTaalhuis ontwikkeld. Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
biedt die mogelijkheid. Westvoorne wil dat, samen met buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis,
opzetten.
Het DigiTaalhuis heeft als functie het versplinterde aanbod op het gebied aan tal en digitale
vaardigheden te bundelen en op elkaar af te stemmen. Ook worden trainingen aangeboden. Het
Digitaalhuis krijgt ook een laagdrempelige ontmoetingsplek, het DigiTaalpunt, waar mensen
terechtkunnen. Dat kan in een bibliotheek, gemeentehuis of school zijn. De gemeente wil het

DigiTaalhuis in eerste instantie als proef voor twee jaar opzetten. Het DigiTaalhuis Voorne kost de
gemeente jaarlijks na het eerste opstartjaar, met aftrek van subsidie vanuit het Rijk, ruim 10.000 euro.

