Calamiteitenpost Oostvoorne
1 december 2020
Oostvoorne - Ambulance, politie en boa’s komen onder één dak in Oostvoorne. De Westvoornse
gemeenteraad staat positief tegenover de komst van de calamiteitenpost.
De post komt voor een periode van minimaal tien jaar in het voormalig winkelpand van Holland Buiten
en de vuurwerkbunker aan de rand van industrieterrein de Pinnepot. Deze locatie zou de aanrijtijden
van de hulpdiensten in deze omgeving, dicht bij de Maasvlakte, moeten verbeteren. De boa’s kunnen
in één gebouw meer samenwerken met de politie. Voordeel is ook dat de post voor de toekomstige
gemeente Voorne zowel bij Oostvoorne als bij Brielle ligt.
De gemeente betaalt ruim 80.000 euro voor de aanpassing en inrichting van het pand en aansluiting
bij het glasvezelnetwerk. Jaarlijks komt daar nog eens 25.000 euro bij aan huur en onkosten. De
ambulancezorg tast zelf in de buidel voor de post. De politie schokt, tot verbazing vanuit de raad,
slechts jaarlijks 600 euro.
Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne is al blij dat de politie aansluit. ‘De politie hebben we
nog niet met een post in onze gemeente. Met dit pand kunnen we de wijkagenten en hun chef een
plek geven.’ Volgens hem willen de wijkagenten graag, maar heeft hij heeft met de politie moeten
praten om dit voor elkaar te krijgen. De regels van de Nationale Politie schrijven voor dat in dit gebied
(Politie Haringvliet) maar één opkomstlocatie mag zijn. Die bevindt zich in Hellevoetsluis.

Twee keuzes nieuw streekarchief
8 december 2020
Voorne-Putten - Brielle hoopt vurig dat het Streekarchief Voorne-Putten binnen de gemeente blijft. Het
Arsenaal in de Brielse binnenstad is in beeld als nieuwe locatie. Nissewaard zit Brielle op de hielen.
De Brielse burgemeester Gregor Rensen vindt de oudste stad van het eiland een logische keuze. ‘In
Brielle ligt immers de oorsprong van het streekarchief en de lokale geschiedbeoefening hier heeft een
grote vlucht genomen’, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Hij denkt met het plan voor het
historische Arsenaal uit begin 18e eeuw, dat sinds het vertrek van de bibliotheek geen vaste functie
heeft, een sterkte troef in handen te hebben.
Het monumentale pand aan de Rozemarijnstraat is groot genoeg om het depot, waarin kilometers
historische stukken over Voorne-Putten worden bewaard, te huisvesten. Behalve het depot, de
kantoorruimtes van archiefmedewerkers en studiezaal (gepland op de begane grond in het hart van
het gebouw) biedt het Arsenaal veel mogelijkheden voor nevenactiviteiten. Zo is er ruimte voor
horeca, lezingen en presentaties door derden.
Het streekarchief is de aangewezen plek voor iedereen met vragen over de geschiedenis van VoornePutten. De kluis is de bewaarplaatsplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis,
Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals
die van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families.
Ook het voormalige gemeentehuis van Spijkenisse uit 1957 aan het Koningin Julianaplein is in de
race. Het oude raadhuis ligt weliswaar niet in een monumentale binnenstad, maar wel in de grootste
plaats van het eiland en dicht bij architectonische hoogstandjes de Boekenberg en het theater De

Stoep. Het gebouw zal een verbouwing ondergaan voor het huisvesten van kantoorruimtes van de
archiefmedewerkers en vrijwilligers en publieke functies als de studiezaal en exposities.
Voor het depot wordt op de parkeerplaats erachter een nieuw gebouw neergezet. Het idee bestaat om
voor de buitenkant van de nieuwbouw oranje stalen gevelmateriaal te gebruiken, refererend aan deze
Oranjebuurt. Via een loopbrug worden het oude en nieuwe gedeelte dan met elkaar verbonden. De
oude raadzaal is in gebruik als trouwzaal. Nissewaard wil dat trouwen ook in de toekomst hier mogelijk
blijft.
Het streekarchief zit om een nieuw onderkomen te springen. De huidige archiefruimte in het vroegere
waterschapsgebouw aan Hendrik van Wijnstraat in Brielle barst uit haar voegen. Zozeer zelfs dat er
geen ruimte meer is om de gemeentearchieven op te bergen en zo aan de wettelijke verplichtingen te
voldoen.

Burgemeester spreekt brief tegen
10 december 2020
Brielle - Burgemeester Gregor Rensen ontkent, ondanks een brief van de gemeente aan de
bewoners, dat het kanon op het Wellerondom in Brielle mogelijk wordt verplaatst. Hij geeft aan dat het
college van B&W er ‘niet over piekert’.
Briellenaren zijn fel tegen een mogelijke verplaatsing van het kanon. Een geliefde fotoplek in de
Geuzenstad. Drie Brielse vrouwen protesteerden op sinterklaasavond met een spandoek en andere
Briellenaren en niet-Briellenaren reageren massaal op Facebook. Burgemeester Rensen laat op de
Facebook de volgende reactie achter: ‘Laat ik helder zijn. Het college vindt dat het kanon op het
Wellerondom daar prachtig staat en piekert er niet over om het daar weg te halen.’
Zijn reactie roept vragen op. De bewoners van het Wellerondom hebben vorige week een brief van de
gemeente Brielle gekregen waarin de mogelijke verplaatsing van het kanon juist wel aan de orde
komt. ‘Het idee is vooral op te ruimen, zodat de historische plek beter tot zijn recht komt’, staat in de
op 30 november gedateerde brief aan de bewoners. Dit wil de gemeente onder andere doen door ‘het
opruimen van de borden en het kanon’. In de eind november door de gemeenteraad aangenomen
binnenstad- en havenvisie wordt ook gesproken over een mogelijke verplaatsing van het kanon. Het
plan voor het Wellerondom komt in februari terug in de gemeenteraad.
Een woordvoerder van de gemeente Brielle laat weten dat het ‘geen expliciete wens is van het college
om het kanon hier weg te halen.’ De gemeente heeft een aantal suggesties gedaan voor het opruimen
van het Wellerondom. Op basis van suggesties van omwonenden, horecaondernemers en leden van
de klankbordgroep wordt een plan opgesteld.

Vernieuwd onderkomen voetbalclubs
17 december 2020
Westvoorne - De voetbalclubs van Oostvoorne en Rockanje krijgen nog voor de gemeentelijke
herindeling een vernieuwd onderkomen. De Westvoornse raad trekt er bijna 3,9 miljoen euro voor uit.
Wethouder Jorriena de Jongh (GBW) gaat, op aandringen van de raad, nog wel na of de twee clubs in
aanmerking komen voor een rijkssubsidie voor hun (ver)bouwplannen. Verschillende opties zijn

mogelijk. Voor de ene subsidie moeten verenigingen bouwheer (opdrachtgever) zijn en voor de
andere gemeenten. De Jongh komt begin volgend jaar nog met een voorstel hierover.
Alle politieke partijen stemden in de laatste raadsvergadering van het jaar al in met de plannen voor
de twee accommodaties. OVV krijgt een geheel nieuw clubgebouw aan de Zwartelaan en vv Rockanje
renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw op de Drenkeling. Ook kunnen de twee een renteloze lening
daarbovenop krijgen voor niet-sport gerelateerde kosten als de kantine.
Het plan voor de Rockanjese club is nog niet helemaal definitief. De kans bestaat nog dat vv Rockanje
van de Drenkeling verhuist naar een andere locatie. Wethouder De Jongh geeft uiterlijk voor 1 juni
2021 uitsluitsel over een eventuele verhuizing.

Oostvoorne krijgt een natuurspeelplaats
28 december 2020
Oostvoorne - Oostvoorne krijgt een natuurspeelplaats nabij het dorp. De gemeente Westvoorne en het
Zuid-Hollands Landschap (ZHL) willen natuurlijke speelvoorzieningen op de plek van de vroegere
peuterspeelzaal.
De oude peuterspeelzaal aan de Stationsweg, nabij het Mildenburgbos, is het doelwit van vandalisme
door jongeren. Eigenaar ZHL wil het gebouw daarom slopen en een nieuwe bestemming aan het
terrein geven. Vanuit de bevolking en de Westvoornse gemeenteraad is naar voren gekomen dat
Westvoorne nu weinig speelplaatsen heeft en er behoefte is aan een natuurlijke speelplek. De
gemeente en het ZHL hebben de vroegere peuterspeelzaal voor het plaatsen van natuurlijke
speeltoestellen op het oog. ‘Dit zou een geschikte locatie zijn in combinatie met de omgeving voor
natuurlijk spelen, de spreiding van speelruimte in Oostvoorne en die maatschappelijke bestemming
die er aan gekoppeld staat’, schrijft het dagelijks bestuur van Westvoorne.
De gemeente zorgt voor de realisatie van de natuurspeelplaats, die naar schatting zo’n 70.000 euro
kost, en blijft eigenaar van de speeltoestellen. Gemeente en ZHL delen de sloopkosten.

Cameratoezicht bij school
28 december 2020
Rockanje - De gemeente Westvoorne filmt bezoekers van het multifunctioneel centrum De Merel en
basisschool De Zeewinde in Rockanje. Het cameratoezicht moet iedereen een veilig gevoel geven en
vandalisme verminderen.
De camera’s kunnen digitaal opnemen en herkenbare beelden laten zien van alle bezoekers en
medewerkers van het mfc en de school. Sinds de opening van het gebouw in het dorpscentrum in
november 2019 zijn diverse meldingen van vandalisme rondom het gebouw gedaan.
Bij de toegangsdeuren en op andere plaatsen in en rondom het gebouw wordt duidelijk gemaakt dat
cameratoezicht aanwezig is. Het is belangrijk dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de beelden.
Hiervoor is een regelement opgesteld. De opnames worden alleen gebruikt voor ‘het beschermen en
vastleggen van incidenten om de veiligheid van medewerkers, bezoekers en overige personen die
zich in het gebouw bevinden’. Het cameratoezicht is er daarnaast voor het beschermen en voorkomen
van schade aan het gebouw en die van bezittingen van personen die zich daarbinnen bevinden.

Basisschool te krap
29 december 2020
Rockanje - Basisschool De Zeewinde in Rockanje is te krap. Het schoolgebouw uit november 2019
wordt voor bijna 5,5 ton uitgebreid met twee klaslokalen.
Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil het speellokaal tot twee klaslokalen verbouwen. In de
sportzaal van het multifunctionele centrum komt een extra flexibele wand. Hierdoor ontstaan twee
kleinere zalen die kunnen worden gebruikt als speellokaal. De verbouwing kost naar schatting bijna
5,5 ton. Voor de toekomst is zowel een krimp- als groeiscenario mogelijk. ‘De speelzaal kan worden
teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Een toekomstige uitbreiding blijft ook mogelijk.’
Voor de bouw van de school zijn de leerlingenprognoses uit 2016 gebruikt. Daaruit bleek een daling
van het aantal leerlingen. Op verzoek van het schoolbestuur is onlangs een nieuwe prognose
opgesteld. De gemeente houdt de komende jaren rekening met de bouw van 224 woningen. Met die
berekening komt De Zeewinde voor de komende vijftien jaar twee klaslokalen tekort.
Fusiepartners Brielle en Hellevoetsluis en de provincie moeten vanwege de hoge investeringskosten
ook hun goedkeuring geven.

Kinderen krijgen toch geld voor kerstbomen
31 december 2020
Rockanje - Kinderen in Westvoorne kunnen ook dit jaar een extraatje verdienen met het inzamelen
van kerstbomen. De gemeente schrapte woensdag plotseling de betaalde inzameling, maar komt hier
vrijdag na een storm van kritiek op terug. De ophaalwagen komt woensdag 6 januari langs de deuren
én de kinderen krijgen een tegoedbon.
Vorige week kondigde de gemeente Westvoorne nog aan dat de kerstbomen woensdag bij
inzamellocaties in Oostvoorne en Rockanje konden worden ingeleverd. Ieder ingeleverd exemplaar
zou goed zijn voor 50 cent. Bij tien kerstbomen of meer op één adres zou de gemeente ze aan huis
laten ophalen. Woensdag 30 december kwam de gemeente aan het eind van de middag met een
wijziging voor de kerstboominzameling. De inzameling op 6 januari kwam te vervallen vanwege de
coronamaatregelen. Alle brandweerlieden (de brandweerverenigingen zamelen de bomen in) moeten
zich tot hun kerntaken beperken. De plotseling gewijzigde kerstboominzameling leidde tot boze
reacties. Kinderen waren inmiddels al fanatiek langs de deuren gegaan. De gemeente besloot bij
huishoudens met tien of meer bomen woensdag toch op te halen en de vijftig cent via een tegoedbon
uit te keren.

