Hippisch centrum van de baan
7 augustus 2020
Rockanje - Een hippisch centrum op locatie ’t Groene Dak in Rockanje is van de baan. De gemeente
Westvoorne gaat nu voor de bouw van twee huizen aan de Nieuw Rockanjesedijk.
De huidige bebouwing van voormalige manege en pensionstalling ’t Groene Dak wordt als het aan
burgemeester en wethouders ligt gesloopt en maakt plaats voor woningen. De eigenaar van ’t Groene
Dak, een projectontwikkelaar, diende een plan in voor de bouw van drie woningen, maar dat vindt
B&W te veel en wil er twee toestaan.
De gemeente was al langere tijd in gesprek met de eigenaar en PSVP. De paardensportvereniging
heeft nu een onderkomen op industrieterrein Moolhoek in Rockanje. Het plan bestond voor een nieuw
hippisch centrum op een terrein naast ’t Groene Dak. De ontwikkelaar van ’t Groene Dak mocht vier
huizen bouwen en zou 1,5 ton bijleggen in de kosten voor het nieuwe hippisch centrum. De
Westvoornse gemeenteraad had echter moeite met financiële constructie.
350 Klachten ’t Anker
7 augustus 2020
Rockanje - Bewoners van appartementencomplex De Dreef in Rockanje hebben de last van
arbeidsmigranten in ’t Anker. Ze stuurden sinds maart 2018 ruim 350 e-mails aan de gemeente
Westvoorne.
Dit aantal blijkt uit antwoorden van het dagelijks bestuur van de gemeente op vragen over ’t Anker van
VVD-raadslid Jan Willem Driesprong. Bewoners klagen over overlast van arbeidsmigranten in het
vroegere hotel tegenover het appartementencomplex. Driesprong vroeg zich af of de klachten bij de
gemeente bekend zijn en zo ja om hoeveel en welke klachten het gaat. Kort daarvoor gaf wethouder
Henk de Graad (VVD) nog aan dat het met de overlast van arbeidsmigranten in Westvoorne meevalt.
Maar enkele bewoners zeggen bijna iedere nacht wakker te worden van arbeidsmigranten die van 3
tot 5 uur ’s ochtends naar hun werk vertrekken. In de avonden en weekenden gaat de overlast door.
‘De signalen worden altijd doorgegeven aan het uitzendbureau waar de arbeidsmigranten in dienst
zijn en aan de pandeigenaar,’ aldus portefeuillehouder burgemeester Peter de Jong. Bewoners
vechten nu de door de gemeente verstrekte vergunning aan bij de rechter. ‘Na zorgvuldige afweging
van de overlastklachten, eigen constateringen en extern juridisch advies is besloten de vergunning te
verlenen. De aanvullende voorwaarden maken het mogelijk dat de gemeente kan ingrijpen bij
overlast.’ De gemeente geeft aan dat er sinds 2018 ruim vijftig controles zijn geweest. ‘Tot op heden is
er geen overlast in ontoelaatbare mate aangetroffen.’

26 Woningen Patrijzenlaan
10 augustus 2020
Oostvoorne - 26 Woningen aan de Patrijzenlaan in Oostvoorne worden gesloopt. Het gemeentelijk
Woonbedrijf bouwt er op het perceel 42 woningen voor terug.

Al in 2013 is besloten de voormalige seniorenwoningen tegenover woon-zorgcomplex te slopen. De
bedoeling was het perceel te verkopen een woningcorporatie SOR, maar die trok de plannen terug.
Nu is de gemeente Westvoorne met het eigen Woonbedrijf bezig met een bouwplan.
De woningen werden sinds 2013 verhuurd op basis van de leegstandwet. Sindsdien is alleen
hoognodig onderhoud uitgevoerd. Inmiddels is iedereen verhuisd. Naar verwachting start de sloop in
oktober.
COVID-19 hotspot
17 augustus 2020
Voorne-Putten - De gemeenten op Voorne-Putten gaan al hun documentatie over COVID-19 bewaren.
De stukken kunnen later voer zijn voor onderzoekers.
Het Streekarchief Voorne-Putten heeft corona als ‘hotspot’ aangemerkt en maakt een speciaal dossier
aan. De vier gemeenten zullen COVID-19 documentatie, zoals vergaderstukken, maatregelen en
communicatie naar burgers, hiervoor bewaren.
Gemeenten zijn verplicht dossiers na twintig jaar over te dragen aan een archief. Niet alles komt daar
terecht, zoals vergunningen die tijdelijk van kracht zijn. De pandemie heeft echter veel invloed op de
maatschappij. Voor volgende generaties kan die tijd van grote historische waarde zijn.

Bushokje Heveringseweg
19 augustus 2020
Oostvoorne - Sterre van Liere uit Oostvoorne is het wachten in de regen op de schoolbus zat. Ze
vroeg de gemeente Westvoorne om een bushokje én krijgt er eentje.
Volgende maand gaat de Oostvoornse Sterre (15) weer naar de middelbare school. Als het goed weer
is, stapt de vwo-scholiere lekker op de fiets naar Helinium in Hellevoetsluis. Bij minder goed weer pakt
ze de bus vanaf de halte, richting Brielle, aan de Heveringseweg. Alleen staat bij die halte geen
bushokje om te kunnen schuilen en zitten.
Het college van burgemeester en wethouder nam in juli het officiële besluit om het ontbrekende
bushokje te plaatsen. De gemeente trekt er ruim 7.000 euro voor uit. Sterre moet nog wel even
wachten op haar bushokje. ‘Afhankelijk van de levertijd wordt de abri (bushokje, red.) aan de
Heveringseweg in november geplaatst,’ meldt een woordvoerder van de gemeente Westvoorne.

Huisvesting arbeidsmigranten
20 augustus 2020
Westvoorne - Waar kunnen arbeidsmigranten het beste gaan wonen? De gemeente Westvoorne legt
die vraag en andere vragen over arbeidsmigranten in een online peiling voor aan haar inwoners.
Het gemeentebestuur is bezig met het opstellen van beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Ze zijn benieuwd hoe inwoners over dit onderwerp denken. Via de gemeentelijke website is een
vragenlijst te beantwoorden. De gemeente legt als eerste de volgende vragen voor: Wat vindt u in het
algemeen van het feit dat ze ons land komen om te werken? Wat vindt u het belangrijkste dat
geregeld wordt als het gaat om hun huisvesting?

Ook kunnen deelnemers aangeven waar de locaties zouden kunnen komen: in het buitengebied, aan
de rand van het dorp, binnen het dorp of elders. Ze kunnen op een bijgevoegde kaart een specifieke
plek aanwijzen. De gemeente wil ook van haar inwoners weten voor hoeveel mensen
huisvestinglocaties moeten komen. Bijvoorbeeld maximaal 50 personen of meer dan 150? Ten slotte
kan iedereen tips meegeven voor de arbeidsmigranten en de gemeente.
Op dit moment heeft de gemeente geen specifiek beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ze
wonen veelal in woonwijken. Vaste buurtbewoners hebben daar overlast van.

Calamiteitenpost Pinnepot
24 augustus 2020
Oostvoorne - Ambulance, politie en boa’s krijgen mogelijk een gezamenlijk onderkomen in
Oostvoorne. De gemeente Westvoorne heeft het ‘Aldi pand’ aan de rand van industrieterrein Pinnepot
op het oog.
Een dergelijke post aan de westkant van Voorne-Putten zou de aanrijtijden van de hulpdiensten in
deze omgeving, dicht bij de Maasvlakte, moeten verbeteren. Voor de VRR heeft een calamiteitenpost
in Oostvoorne, in combinatie met die aan de Zwartedijk, een positief effect op de aanrijdtijden van
ambulances. Ook de politie kan vanaf deze locatie in dit gebied sneller ter plaatse zijn. Op de post
moeten burgers aangifte kunnen doen.
De gemeente onderzoekt of een calamiteitenpost past binnen de regelgeving. De post moet komen op
de bovenverdieping, achterzijde van de begane grond en de voormalige vuurwerkbunker van het pand
aan de Langeweg. Voorheen zat hier de winkel Holland Buiten. De benedenverdieping aan de kant
van de Westvoorneweg is inmiddels verhuurd. Aldi Nederland wilde een vestiging in dit pand, maar
dat zag de gemeente niet zitten.

Tennisclub gaat verduurzamen
24 augustus 2020
Rockanje - Tennisclub West-Voorne in Rockanje gaat hun onderkomen verduurzamen. Het dagelijks
bestuur van de gemeente Westvoorne wil daar 41.000 euro aan bijdragen.
De club is van plan drie banen te voorzien van ledverlichting, veertig lichtgewicht zonnepanelen aan te
schaffen en de dakbedekking te vernieuwen en extra te isoleren. De totale kosten zijn 82.000 euro.
B&W betaalt, als de gemeenteraad akkoord gaat, via de subsidieregeling de helft van dat bedrag. De
afgelopen twee jaar heeft de tennisclub al halogeenverlichting vervangen door ledverlichting en
maakte de cv-ketel plaats voor een meer duurzame.

