Fokveedag gaat niet door
8 augustus 2022
Hellevoetsluis - De Fokveedag in Hellevoetsluis gaat zaterdag niet door. De verwachte temperaturen
zijn te hoog voor de dieren.
Een vakkundige jury kiest traditiegetrouw op de tweede zaterdag van augustus de mooiste koe van de
Zuid-Hollandse Eilanden. Voor de koeien die naar het terrein aan de Smitsweg zouden komen, wordt
het zaterdag echter veel te warm. ‘Temperaturen ver boven de 30 graden zijn onbehagelijk,’ aldus de
organisatie.
Behalve koeien zouden er ook kalfjes, paarden, schapen, honden en andere dieren op het familieevenement aanwezig zijn. Met de keuring, de streekmarkt, demonstraties en veel andere activiteiten is
de Fokveedag altijd een waar plattelandsfeest. ‘Iedereen had zich enorm verheugd op deze editie na
twee jaar afwezigheid door de pandemie. Het is voor alle deelnemers en de organisatie daarom enorm
teleurstellend dat ook dit jaar de Fokveedag niet door kan gaan.’
Het was zaterdag de 63e editie van de Fokveedag Hellevoetsluis geworden. Drie jaar geleden was de
Fokveedag voor het laatst. Toen eindigde het evenement in een drama. Verkeersregelaar Bert
overleed na een ongeval net buiten het terrein van de Fokveedag.

Jeu-de-boulesbanen geopend
8 augustus 2022
Oostvoorne - Even een snel in Franse sferen komen? Het kan vanaf maandag in Oostvoorne. Daar
liggen op het pittoreske Dorpsplein twee jeu-de-boulesbanen.
Sommige Oostvoornaars konden niet wachten een balletje op deze natuurbanen op te gooien. Dat er
hier geen hardere banen zijn aangelegd, heeft een reden. Op het Dorpsplein staan grote oude bomen
en die wil de gemeente Westvoorne niet beschadigen. Daarom is gekozen voor twee natuurbanen,
waarbij een minder diepe funderingslaag wordt aangebracht. De banen zijn niet speciaal voor
wedstrijden aangelegd, maar hebben een sociaal en sportief element. Ze zijn een ontmoetingsplek.
Rockanjenaren zullen voorlopig naar Oostvoorne of elders moeten gaan voor een potje jeu-de-boules,
maar niet voor lang. Ook in Rockanje kan nog dit jaar pétanque, zoals de Fransen zeggen, worden
gespeeld. De banen komen bij Tennisclub West Voorne aan de Swinsedreef. Bij de tennisclub worden
vier hardere banen worden aangelegd. Dit najaar worden ze geopend.

Lijsttrekker Vrij voorne
11 augustus 2022
Voorne - Anneke Witte uit Brielle is lijsttrekker van Vrij Voorne. De partij is bondgenoot van de
BoerBurgerBeweging (BBB).
De partij van Caroline van der Plas staat momenteel hoog in de peilingen voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Kan Vrij Voorne meeliften met dat succes? Witte houdt een slag om de arm als
het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen op 23 november voor Voorne aan Zee. ‘Je weet niet of de
BBB dan ook zo sky high staat. We willen bovendien niet meeliften met hun succes, maar we willen
onszelf bewijzen.’

Lijsttrekker Witte zou blij zijn met drie of vier van de 35 raadszetels. Op de kandidatenlijst komen
vijftien personen. Vrij Voorne is bezig met het voeren van gesprekken met potentiële kandidaten. ‘We
zijn selectief. Er komen uitsluitend deskundige kandidaten op de lijst. Mensen die bijvoorbeeld weten
hoe de zorg in elkaar zit of thuis zijn in de bouwsector.’
Vrij Voorne heeft een eigen verkiezingsprogramma, maar onderschrijft als bondgenoot het programma
van de BBB. Uiteraard is het stikstofbeleid een heet hangijzer. Vrij Voorne gaat ook voor een
verregaande samenwerking met de agrarische sector. Witte vindt het verder een groot voordeel dat ze
directe lijntjes heeft naar ‘Den Haag’. ‘We kunnen onderwerpen die hier spelen agenderen bij de BBB.’

Nieuw plan voor locatie Swinshoek
12 augustus 2022
Rockanje - Er ligt een nieuw plan voor de locatie Swinshoek aan de Duinrand in Rockanje. Op het
braakliggend stuk terrein moeten 35 woningen komen.
Door de ontwikkelaar is een nieuw plan opgesteld. De eerder geplande gestapelde woningen hebben
plaatsgemaakt voor rijen en tweekappers. Er zijn nu ook veel minder woningen ingetekend. Zouden er
aanvankelijke 56 woningen komen, nu ligt er een plan op tafel voor de bouw van 35 woningen.
‘Daarmee heeft initiatiefnemer een grote bijdrage gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren uit
de omgeving,’ aldus het dagelijks bestuur van Westvoorne. Inwoners van Rockanje gaven eerder aan
geen een ruim opgezet en groene wijk zonder hoogbouw te willen.
Al jaren geleden is het bejaardenhuis Swinshoek gesloopt. Sindsdien ligt het terrein braak. De
gemeente Westvoorne staat positief tegenover het plan en gaat hierover in gesprek met de
initiatiefnemer. Het plan van de initiatiefnemers sluit ruimtelijk aan op het plan voor de Drenkeling, de
woonwijk die een paar meter verderop ligt en moet worden uitgebreid. De bestaande 28 woningen
achter de vroegere Swinshoek, aan de kant van de Vestalaan, zijn onlangs gerenoveerd.

Gemeente roep actievoerders op stickers te verwijderen
22 augustus 2022
Hellevoetsluis - De gemeente Hellevoetsluis roept actievoerders op stickers met de omgekeerde
Nederlandse vlag te verwijderen. Al deze stickers zijn te milieuvervuilend, vindt de gemeente.
De gemeente plaatste maandag op haar Facebookpagina een foto van de Amnesty Internationallaan
in Hellevoetsluis. Op elke boom is één sticker van een omgekeerde Nederlandse vlag te zien, het
symbool van het protest tegen het stikstofbeleid van de regering. Hellevoetsluis roept de actievoerders
op de stickers snel weer te verwijderen. De stickers tasten het milieu aan en vervuilen de omgeving.
‘De stickers raken los en komen in de openbare ruimte terecht met alle negatieve gevolgen van dien,’
aldus de gemeente.
Momenteel ziet de gemeente veel stickers van omgekeerde Nederlandse vlaggen verschijnen.
Hellevoetsluis geeft aan begrip te hebben voor de situatie van de boeren als het gaat om het
landelijke stikstofbeleid. ‘In aanwezigheid van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland heeft
onze gemeenteraad op 6 juli 2022 hierover dan ook een motie aangenomen, waarin steun aan de
agrarische sector wordt uitgesproken,’ benadrukt de gemeente. ‘Het is voor ons niet duidelijk welke

groepering achter deze actie zit en wat hier, vooral gezien de aangenomen motie, nu de bedoeling
van is.’ De gemeente wil horen wat de aard van deze onvrede is, die via de stickers bekend wordt
gemaakt en vraagt de actievoerders een e-mail aan hen te sturen om met hen in gesprek te gaan.

