Bijdrage Voedselbank omhoog
23 februari 2018
Westvoorne - De Voedselbank in Hellevoetsluis krijgt vanaf dit jaar subsidie van buurgemeente
Westvoorne. De bijdrage aan die in Brielle gaat omhoog.
De gemeente Westvoorne gaat nu alle kosten van pakketten van inwoners van Westvoorne
vergoeden. De gemeenteraad nam vorige week het besluit. Initiatiefnemer raadslid Regina
Roggeveen (PvdA) is blij. Ze diende tijdens de begrotingsraad in november een motie in om de
subsidie vanuit Westvoorne te verhogen.
Westvoorne heeft zelf geen Voedselbank. De gemeente betaalde slechts een klein deel van de
werkelijke kosten van de eigen inwoners die voedselpakketten in Brielle gaan halen. Westvoorne gaf
jaarlijks 500 euro subsidie aan de Voedselbank in Brielle. Veel te weinig, vond Roggeveen. Die in
Hellevoetsluis kreeg helemaal niets.
Westvoorne jaarlijks geeft jaarlijks maximaal 3000 euro. Een pakket kost ongeveer een tientje. Vorig
jaar maakten zes huishoudens gebruik van de voorziening in Brielle. Ongeveer hetzelfde aantal
huishoudens ging naar Hellevoetsluis. Roggeveen hoopt dat de gemeentelijke bijdrage voldoende is.
Vanaf dit jaar zijn de regels om een pakket te halen veranderd. ‘Het is goed dat de subsidie na een
jaar geëvalueerd wordt.’

Herbenoeming burgemeester
21 februari 2018
Westvoorne - Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne kan zich opmaken voor zijn derde
ambtstermijn. De gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met zijn herbenoeming.
De beëindiging door de commissaris van de Koning vindt later dit jaar plaats. De Jong noemt het
‘bijzonder’ en is trots dat de raad hem voor de derde keer heeft voorgedragen. Hij is bijna twaalf jaar
burgemeester van Westvoorne. De Jong volgde in 2006 Henk Krijgsman op. Zijn tweede ambtstermijn
van zes jaar loopt op 1 augustus af. Het gemeentebestuur wilde nog voor het aantreden van de
nieuwe gemeenteraad eind maart tot zijn herbenoeming overgaan.

Monumentensubsidie
20 februari 2018
Westvoorne – Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen subsidie gaan aanvragen bij de
gemeente. De gemeente Westvoorne roept een subsidiepot van 25.000 euro in het leven.
De subsidie is bedoeld voor de 86 monumenten die op de lijst van gemeentelijke monumenten staan.
Eigenaren kunnen daarop een beroep doen als ze te maken krijgen met de meerkosten die hun
monument met zich meebrengt. Het gaat om een bedrag van maximaal 5.000 euro per monument. De
subsidie is in het leven geroepen voor het herstel van de historische waarde. De bijdrage is niet
bedoeld voor reguliere werkzaamheden als schilderwerk.
De gemeente had al een monumentenlijst, maar nog geen bijbehorende subsidie. Sinds dinsdag 20
februari is dat toegevoegd. Aanleiding is het rieten dak aan de Kade in Tinte. Het dagelijks bestuur

heeft vorig jaar 10.000 euro, de helft van de meerprijs voor nieuwe riet, te betaald. De gemeenteraad
legt nu een subsidiebeleid voor alle gemeentelijke monumenten vast.

Bewegingscensoren strand
18 februari 2018
Rockanje – Een deel van de nieuwe verlichting op het badstrand van Rockanje krijgt
bewegingssensoren. Het strand wordt daardoor niet onnodig verlicht.
De gemeente Westvoorne plaatst nieuwe verlichting bij de Eerste en Tweede Slag op het badstrand in
Rockanje. Dit gebeurt gelijktijdig met de verbreding van de strandopgangen. De strandpaviljoens en
Reddingsbrigade hebben gevraagd om meer verlichting. Het verbetert de uitstraling van het badstrand
en is veiliger. De verlichting wordt bij de Eerste Slag doorgetrokken tot aan het onderkomen van de
Reddingsbrigade. De huidige verlichting bij de duinovergangen maakt plaats voor milieuvriendelijkere
LED-verlichting. Het is duurzamer. De gemeenteraad van Westvoorne vreest echter voor
lichtvervuiling in het natuurgebied. De LED-lampen krijgen daarom een tijdschakelaar. De extra
lampen richting de Reddingsbrigade krijgen bewegingssensoren. De lampen worden daardoor alleen
ingeschakeld indien dat noodzakelijk is. De totale vervanging van de lampen kost de gemeente
18.000 euro. De gemeenteraad heeft vorig jaar al budget beschikbaar gesteld voor de verbreding van
de twee strandopgangen.

Schade jaarwisseling
8 februari 2018
Westvoorne – De jaarwisseling 2017/2018 is in de gemeente Westvoorne rustig verlopen. Het
schabedrag was met 1.170 euro het laagste van de afgelopen dertien jaar.
Vorig jaar was de schade aan gemeentelijke objecten met 1.465 euro ook al laag. Een jaar eerder was
dat nog veel hoger, net iets boven de 10.000 euro. Het hoogste schadebedrag van de afgelopen
dertien jaar was tijdens de jaarwisseling 2005/2006 met 30.000 euro.
De schade aan gemeentelijke objecten was in de afgelopen jaarwisseling in Oostvoorne (710)
aanzienlijk hoger dan in Rockanje (460). In Tinte was er helemaal geen sprake van schade. Sinds de
jaarwisseling 2013/2014 is in het dorp al geen sprake meer van schade. De meeste schade in de
gemeente Westvoorne ontstond door vernielde afvalbakken (750) en verkeersborden (390).
De gemeenteraad bespreekt in april de volledige jaarwisseling. Dan komen ook het carbidschieten en
de vuurwerkshows in Oostvoorne en Rockanje aan de orde. De gemeente wil eerst overleggen met
omwonenden, organisaties en hulpdiensten.

September drukste maand
8 februari 2018
Westvoorne - De boa’s van de gemeente Westvoorne hebben in 2017 1295 meldingen behandeld. De
meeste (178) zijn, door het opgerekte strandseizoen en mooi weer, in de maand september
behandeld.

Westvoorne heeft vier boa’s. Drie houden zich bezig met openbare ruimte. Eén is aangesteld voor
groene zaken als natuur en milieu. Twee zijn aangesteld als toezichthouder op de Drank- en
Horecawet. In de maanden mei tot en met september zijn de boa’s bijna fulltime bezig met het strand,
evenementen, jeugd en gedrag.
De boa’s hebben in 2017 in totaal 70 beschikkingen/proces-verbalen uitgeschreven. Bijna allemaal
voor parkeergedragingen. In de dorpskern van Rockanje het meeste (49), gevolgd door Oostvoorne
(18) en het buitengebied (3).
Binnen de gemeenteraad was er discussie over de aanschaf van een auto voor de boa’s. Ze hebben
die vanwege uitgestrektheid gebied, diversiteit aan taken en spoedmelding nodig. Hebben het liefst
een 4x4 wagen om op alle terreinen makkelijk te kunnen rijden.

Regels opgesteld
3 februari 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne heeft regels opgesteld voor reclame in de dorpscentra. De
reclames in de winkelgebieden moeten vanaf nu passen bij de omgeving.
De nieuwe reclameregels voor onder meer vormgeving, afmetingen en kleur zijn volgens wethouder
Bert van der Meij (Partij Westvoorne) bedoeld om de uitstraling van de winkelgebieden te verbeteren.
Het gaat om winkelnamen op de gevels, uithangborden, winkelruiten of zonneschermen. De omgeving
mag bovendien niet te rommelig worden door te veel losse elementen en verschillende materialen.
Daarom worden ook eisen gesteld aan objecten op de stoepen als krijtborden, plantenbakken en
terrasmeubilair.
De gemeenteraad van Westvoorne ging vorige maand akkoord met de nieuwe eisen voor reclames in
de centra. Alleen oppositiepartij VVD is tegen. De liberalen gaven aan juist voor minder regels in
plaats van meer te zijn.

Geld voor monumenten
2 februari 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne gaat geld beschikbaar stellen voor gemeentelijke
monumenten. Eigenaren worden zo gestimuleerd hun monument goed te onderhouden.
Het gaat om een subsidiepot van in totaal 25.000 euro. Eigenaren kunnen daarop een beroep doen
als ze te maken krijgen met de meerkosten die hun monument met zich meebrengt. De gemeente wil
bijdragen aan het herstel van de historische waarde van monumenten. Als voorbeeld dient het rieten
dak aan de Kade in Tinte. Het dak was aan vervanging toe. De gemeente Westvoorne wilde riet. Voor
de eigenaar waren dakpannen goedkoper. De gemeente heeft toen 10.000 euro, de helft van de
meerprijs voor riet, betaald. Vorig jaar ontstond de nodige discussie over de vervanging van het rieten
dak in Tinte. Het dagelijks bestuur komt nu met beleid.
De gemeenteraad neemt 20 februari een besluit. De gemeente had al een monumentenlijst, maar nog
geen bijbehorende subsidie.

