Minder subsidie oudheidkamer
20 december 2019
Oostvoorne – De Oudheidkamer Oostvoorne krijgt subsidie van de gemeente Westvoorne. Alleen
minder dan oorspronkelijk werd voorgesteld.
De oudheidkamer heeft sinds deze zomer een ruimte aan het Kerkplein in Oostvoorne. Voor die tijd
zaten ze in het oude gemeentehuis, maar dat is verkocht. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wilde
25.000 euro subsidie geven voor de komende twee jaar voor de expositieruimte. Ieder jaar 12.500
euro. De subsidie heeft de oudheidkamer nodig om in het huurpand te kunnen zitten. De
gemeenteraad van Westvoorne heeft, op verzoek van de coalitie (op D66 na), echter dit bedrag voor
2021 gehalveerd. Er zijn andere subsidiemogelijkheden die de oudheidkamer kan benutten. De raad
wil dat dat eerst wordt geprobeerd. Mocht andere subsidie of sponsoring niet lukken, dan kan de
gemeente altijd alsnog een bijdrage doen.

Renovatie clubgebouw
20 december 2019
Rockanje – De Voetbalvereniging Rockanje kan een renovatie en uitbreiding tegemoet zien. De
gemeente Westvoorne trekt ruim 7,8 ton uit voor het clubgebouw.
De gemeenteraad ging in de laatste vergadering van dit jaar akkoord met de investering. De
verouderde accommodatie op sportpark Drenkeling in Rockanje is nodig aan een opknapbeurt toe. De
voetbalclub had ook al langere tijd problemen met de verouderde warmwaterinstallatie. De
watertemperatuur kon hoog oplopen. De installatie was er zo slecht aan toe dat die al is vervangen.
Bovendien is er momenteel een gebrek aan ruimte en maakt de club daarom gebruik van units.
Behalve een renovatie, wordt de accommodatie gelijktijdig uitgebreid.
Wethouder Jorriena de Jongh (GBW) bekijkt op dit moment ook nog of VV Rockanje van de
Drenkeling naar een andere locatie in het dorp kan gaan. De Westvoornse gemeenteraad heeft
daarom onder voorbehoud met de investering van ruim 7,8 ton voor de renovatie en uitbreiding
ingestemd.

Padelbanen
19 december 2019
Oostvoorne - De tennisvereniging Oostvoorne wil twee padelbanen aanleggen. Wethouder Jorriena
de Jongh (GBW) kijkt hoe de gemeente financieel kan bijdragen.
Padel, een combinatie van tennis en squash, is een snel groeiende sport. De baan is kleiner dan een
tennisbaan. De aanleg van twee padelbanen kost zo’n 115.000 euro. TVO heeft 65.000 euro al rond.
Wethouder De Jongh gaat op verzoek van de gemeenteraad kijken of Westvoorne de benodigde
50.000 euro kan bijleggen. De banen moeten komend voorjaar worden aangelegd, omdat anders de
Rijkssubsidie van 23.000 voor de banen vervalt.

Cameratoezicht Gors aangevraagd
12 december 2019

Westvoorne – De gemeente Westvoorne heeft een aanvraag bij het Openbaar Ministerie ingediend
voor cameratoezicht op het Kruininger Gors. Dat moet de veiligheid vergroten.
Op dit moment heeft de gemeente nog geen akkoord op de aanvraag die in september is gedaan. Het
Gors is het recreatiepark Molecaten Park Kruininger Gors. Op het park en aan de rand daarvan zijn
ook openbare wegen en wonen vaste bewoners. Zowel de gemeente als Molencaten spelen een rol in
dit gebied aan de rand van Oostvoorne.
Buurtbewoners willen dat de veiligheid verbetert, nadat het Gors onder meer is opgeschrikt door
branden, inbraken en een drugslab. Inmiddels zijn er meerdere gesprekken met de gemeente
geweest en onderwerpen doorgenomen. Zo kwamen ontsluiting van openbare wegen, kappen van
bomen, het afsluiten van wegen door middel van slagbomen, permanente bewoning van het park en
sluiting van het park tijdens de winterperiode aan de orde.
Ook houden de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) spreekuur op het Kruininger Gors.

Toeristisch informatiepunt blijft
12 december 2019
Rockanje – Het toeristisch informatiepunt in de supermarkt in Rockanje blijft. De gemeente
Westvoorne wil het minimaal houden tot en met 2024.
In 2016 is de marketingorganisatie OP Voorne-Putten, die de marketing van de vier gemeente op
Voorne-Putten verzorgt, van start gegaan en beheert sindsdien ook het kantoor op het Dorpsplein. Het
toeristisch informatiepunt behoort niet tot standaardwerkzaamheden. De gemeente moet dat bedrag
extra bijleggen. De vorige overeenkomst loopt tot eind dit jaar. Inmiddels zijn er nieuwe afspraken met
de marketingorganisatie gemaakt tot 2024. De gemeente wil het contract voor het kantoor daarom tot
dat jaar verlengen.
Het toeristisch informatiepunt heeft onder andere folders in meerder talen. In 2016 en 2017 zijn er
tijdens de bemande uren gemiddeld 2900 bezoekers per seizoen geweest. In 2018 waren dat er 3050.
Ook is het kantoor toegankelijk tijdens de openingstijden van de supermarkt. Het toeristisch
informatiepunt kost de gemeente jaarlijks 13.250 euro per jaar.

Sloop bunker
10 december 2019
Rockanje - Erfgoedinstanties maken zich ernstig zorgen om de sloop van een bunker in Rockanje. Het
betonnen bouwwerk moet plaatsmaken voor uitbreiding van de naastgelegen paardenhouderij. De
gemeente Westvoorne zegt echter geen wettelijke handvaten te hebben om dit tegen te houden.
De Bataljons Hoofdkwartierbunker staat aan de Windgatseweg 1B. De eigenaar wil die en vier andere
bunkers slopen en het bestaande paardenbedrijf op het terrein uitbreiden. De Stichting Menno van
Coehoorn, Stichting Militair Erfgoed en Netwerk Atlantikwall Zuid-Holland zijn tegen. De bunker was in
de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het bataljon Voorne-Putten. Sloop van deze bunkers,
waar de commandant van de Wehrmacht zat, zou samenhang uit het hele bunkercomplex halen.
De bunker heeft, in tegenstelling tot de Biberbunker, geen monumentale status. De gemeente geeft
aan wettelijk gezien geen gronden te hebben om de sloop tegen te gaan. Voor de sloop is geen

vergunning nodig. Daarbij komt dat de bunker ook net niet ligt in het Beschermd Dorpsgezicht
Voornes Duin. Ook daar kan dus geen beroep op worden gedaan.
De eigenaar wil dus zijn paardenbedrijf uitbreiden, maar wat er precies komt is nog onduidelijk. De
locatie heeft de bestemming manege. De eigenaar heeft nog geen bouwaanvraag ingediend.
De Stichting Menno van Coehoorn probeert de bunker alsnog op de monumentenlijst te krijgen. Ook is
een petitie voor het behoud gestart.

Opknapbeurt maquette burcht
7 december 2019
Westvoorne – De Oudheidkamer Oostvoorne kan rekenen op 25.000 euro subsidie. Een deel van de
Westvoornse gemeenteraad wil voor twee jaar geld geven, maar niet langer.
De raadsleden moeten volgende week woensdag nog akkoord geven. De gemeente gaat subsidie
geven voor de huur van de Oudheidkamer. Sinds deze zomer zit de expositieruimte in een pand aan
het Kerkplein. Het bestuur is het pand gaan huren en heeft daarna bij de gemeente aangeklopt. Een
deel van de gemeenteraad voelt zich daarom met de rug tegen de muur gezet. Ook omdat er andere
subsidiemogelijkheden zijn. De raad neemt naar verwachting 18 december een besluit.
Het dagelijks bestuur van de kustgemeente wil daarnaast de maquette van de burcht, die sinds deze
zomer in de Oudheidkamer staat, gaan restaureren. Het opknappen van het object, eigendom van de
gemeente, gaat zo’n 10.000 euro kosten. De opgeknapte maquette wordt met een overkapping
geplaatst bij de overblijfselen van de burcht aan de Hoflaan.

Geen laad- en loszone
7 december 2019
Rockanje – Het Dorpsplein Rockanje wordt met aanpassingen veiliger gemaakt. De gemeenteraad
van Westvoorne wil alleen geen laad- en loszone op het plein.
De strook om te laden en lossen was een wens van de ondernemers. Zij zijn, samen met inwoners,
betrokken geweest bij de maatregelen die het plein verkeersveiliger moeten maken. De Westvoornse
raad vreest echter dat het de veiligheid van het plein, zeker als er daarnaast een oversteekplaats voor
voetgangers komt, niet ten goede komt. Ook zijn er voor de meeste winkeliers mogelijkheden achter
de panden om te laden en lossen.
Politiek Westvoorne heeft wethouder Lies van der Pol (D66) daarom opgedragen de laad- en loszone
uit het plan te schrappen. Zij wil echter eerst deze boodschap aan de ondernemers doorgeven voordat
de raad er definitief mee instemt. Het besluit wordt daarom van december naar januari verschoven. De
maatregelen zijn betere scheiding tussen plein en wegdek, verplaatsbare bloembakken,
voetgangersoversteekplaatsen en fietsenstallingen.

Onderzoek vleermuizen
3 december 2019

Rockanje - De leegstaande gebouwen De Merel en de voormalige bibliotheek aan de Dwarsweg in
Rockanje blijven voorlopig staan. Een onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen stagneert de
sloop.
Vorige week maandag is het sport- en cultureel centrum De Merel verhuisd naar het nieuwe
multifunctionele gebouw aan de Willem de Waalstraat. Er kan niet worden gesloopt totdat het
onderzoek naar de vleermuizen in het najaar 2020 is afgerond. Wel worden de gebouwen afgesloten
en met hekken omringd om vandalisme te voorkomen.
De sloop van de naastgelegen school, die ook naar het centrum is verhuisd, is pas begin 2020 klaar.
Het leeggekomen gebouw wordt ook afgesloten. Wethouder Henk de Graad (VVD) geeft aan dat
tijdens de jaarwisseling permanente bewaking is.
Aan de Dwarsweg maken de leegstaande gebouwen plaats voor woningen. Het uitgangspunt is acht
vrijstaande en zestien twee-onder-een-kapwoningen. Waarschijnlijk start de verkoop eind 2020 en de
bouw in 2021.

