Georganiseerd vuurwerk
6 februari 2020
Brielle - De gemeente Brielle wil de komende jaarwisseling samen met de wijkbewoners vormgeven.
Samenwerking tussen gemeente en inwoners moet vuurwerkoverlast voorkomen.
Burgemeester Gregor Rensen wil met kleinschalig vuurwerk in de buurten samen met de inwoners
een mooi feest van maken. Hij wil zo de mensen meer verantwoordelijk maken voor wat er in de buurt
gebeurt. Daar hoort wat hem betreft ook het opruimen van de rommel op nieuwjaarsdag bij. Rensen
geeft de voorkeur aan kleinschaliger vuurwerk in de wijken boven een centraal georganiseerd
vuurwerk.
De Brielse PvdA had aangedrongen op maatregelen tegen vuurwerkoverlast, maar bleek inmiddels
ingehaald door de tijd. Den Haag heeft landelijke vuurwerkregels aangekondigd. Het afsteken van
zwaar vuurwerk wordt vanaf komende jaarwisseling aan banden gelegd.

Waterkunstgrasveld duurzaamheid
9 februari 2020
Westvoorne – De Westvoornse politiek staat positief tegenover de 6,5 ton voor een
waterkunstgrasveld voor M.H.V. Forcial. Voor het beregenen is niet de meest duurzame optie
gekozen.
Een waterkunstgrasveld moet voor het bespelen besproeid worden met water. Het veld van
hockeyclub Forcial uit Rockanje zal worden besproeid met drinkwater. Een optie die niet als de meest
duurzame wordt beschouwd.
Wethouder Jorriena de Jongh (GBW) geeft aan dat naar alternatieven is gekeken, maar die bleken
onhaalbaar of onbetaalbaar. In de nabijheid van het veld bij de Tweede Slag in Rockanje is geen
oppervlaktewater dat kan worden gebruikt. Ook is grondwater geen optie. Het grondwaterpeil staat te
laag en het water is ook nog eens brak. Een filtersysteem bleek uiteindelijk duurder dan het gebruik
van drinkwater.
De gemeenteraad neemt 19 februari een definitief besluit over het waterkunstgrasveld. Een dergelijk
veld biedt voor de club meer mogelijkheden voor het organiseren van onder meer toernooien dan een
met zand ingestrooid veld.

Hogere inkomensgrens bovenwoningen
9 februari 2020
Westvoorne – Mensen met een hoger inkomen komen eerder in aanmerking voor een bovenwoning in
Westvoorne. De gemeente Westvoorne past de regels voor verhuur aan.
Nu krijgen juist mensen met een lager inkomen voorrang bij de toewijzing van bovenwoningen. Het
gaat om eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 23.225 euro en meerpersoonshuishoudens
met een inkomen tot 31.550 euro. ‘Wij zien dat deze kandidaten relatief gezien vaker te maken
hebben met verschillende maatschappelijke problemen,’ aldus het dagelijks bestuur van Westvoorne.
De gemeente Westvoorne keert de bestaande regel daarom juist om. Mensen met een inkomen
boven deze grenzen krijgt voorrang bij een woning van het Woonbedrijf. Het gaat om 54 adressen aan

de Donjonweg, Kantelenweg en Bethlehemweg in Oostvoorne en Morelstraat, Perzikstraat en
Tonneboerstraat in Rockanje.
Volgens wethouder Henk de Graad (VVD) worden mensen met een lagere inkomensgrens nu niet
buitengesloten van woningen. De gemeente wil een meer evenwichtige verdeling. ‘Er is voldoende
voorraad om de anderen te voorzien van woningen.’

Fusierapport Voorne
14 februari 2020
Westvoorne – De gemeente Westvoorne moet samengaan met buurgemeenten Brielle en
Hellevoetsluis. Het liefst op 1 januari 2023.
Dat adviseren de zeven Westvoornse fractievoorzitters. Ze hebben zich, als commissie Bestuurlijke
Toekomst Westvoorne, gebogen over de bestuurlijke toekomst van Westvoorne. Woensdag bespreekt
de gemeenteraad hun advies en neemt een besluit. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente kan
na een ‘ja’ de voorbereidingen starten. ‘Het proces is hoopvol, maar nog altijd kwetsbaar,’ staat in het
rapport van de commissie beschreven. Eerder klapte het voornemen tot een ambtelijke fusie.
Een samengaan van de drie gemeenten zal voor Westvoorne niet zonder meer gebeuren. Zo wil
commissie de kwaliteiten van de gemeente Westvoorne voor de toekomst behouden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om landschap en natuur en rust en ruimte. De dienstverlening kan beter. Zeker als het
om zorg gaat. Ook willen de fractievoorzitters een samenhangend woningbouwprogramma op Voorne.
Uit vragen aan het burgerpanel blijkt dat de zorgvoorzieningen en woningaanbod de belangrijkste
knelpunten zijn. Bij een fusie moeten korte lijnen naar het gemeentelijk bestuur mogelijk blijven. ‘Een
herindeling biedt kans om een nieuwe moderne toekomstbestendige gemeente te realiseren,’
concludeert de commissie.
Brielle heeft eind vorig maand al gekozen om te gaan voor één gemeente op Voorne. Ook in Brielle
was het behoud van identiteit van de kernen een belangrijk uitgangspunt. Die gemeenteraad wil
bovendien een diepgravend onderzoek naar de financiële situatie van de gemeente, bovenop de
Provinciale scan. Ook de Westvoornse commissie denkt aan een aanvullend financieel onderzoek.
Hellevoetsluis spreekt zich op 5 maart over een eventuele fusie uit. Als die als laatste van de drie
instemt, kunnen de dagelijks besturen de vervolgstappen nemen. De eerste datum die voor een fusie
in aanmerking komt is 1 januari 2023.

Hogere vergoeding EHBO
14 februari 2020
Rockanje – De EHBO krijgt dit jaar een hogere vergoeding voor hun diensten op het badstrand van
Rockanje. Ze krijgen vanaf 1 april een tientje meer per dag.
De EHBO draait als sinds jaar en dag diensten op het strand. Het gaat om diensten van 10.00 uur tot
17.00 uur. De gemeente betaalt nu een vergoeding van 40 euro per dag. De afgelopen zeven jaar is
deze vrijwilligersvergoeding gelijk gebleven. Er is al een paar keer over een verhoging gesproken
tijdens het jaarlijks overleg tussen de gemeente en EHBO. Het dagelijks bestuur van de gemeente
Westvoorne heeft onlangs besloten de vergoeding van 40 naar 50 euro te verhogen. De vergoeding

voor de stranddiensten voor de Tweede Slag wordt vanaf 1 april verhoogd. De werkzaamheden van
een EHBO’er op het badstrand lopen uiteen van een pleister plakken tot het verlenen van hulp bij
ernstigere ongevallen.

Thoelaverweg prioriteit
19 februari 2020
Brielle - De gemeente Brielle gaat nog dit jaar wat doen aan de onveilige verkeerssituatie bij Albert
Heijn in Brielle. Op deze plek zijn al meerdere ongevallen geweest. Wethouder Robert van der Kooi
(IBGB) komt nog voor het zomerreces met een voorstel om de verkeerssituatie te verbeteren. De
Brielse gemeenteraad wilde ook niet wachten tot de uitvoering van de verdere verkeersplannen voor
Brielle.

Verbouwing Stadskantoor
20 februari 2020
Brielle - De gemeente Brielle gaat het stadskantoor en oude stadhuis in Brielle verbouwen. Ook al ligt
gemeentelijke herindeling op Voorne in het verschiet.
De aanstaande fusie is dan ook de reden dat de verbouwplannen naar beneden zijn bijgesteld. Brielle
houdt daarmee een slordige 1,6 ton in de zak. De oorspronkelijke plannen kostten 4 ton. Nu gaat het
stadskantoor aan het Slagveld en oude stadhuis aan de Markt voor 2,4 ton in de steigers.
In eerste instantie zou ook de raadzaal in het oude stadhuis aan de Markt worden gemoderniseerd en
van nieuw meubilair worden voorzien. Daar heef de Brielse gemeenteraad van afgezien.

Unaniem voor samengaan
20 februari 2020
Westvoorne – Westvoorne gaat voor een gemeentelijke fusie op Voorne. De gemeenteraad is
unaniem voor samengaan met Brielle en Hellevoetsluis.
Politiek Westvoorne wil de vaart erin houden. De streefdatum voor de nieuwe gemeente is 1 januari
2023. ‘Een streefdatum, maar niet een doel op zichzelf,’ aldus VVD-raadslid Marco Mentink.
Verrassend is deze keuze voor één gemeente op Voorne niet. De zeven fractievoorzitters hadden in
hun rapport ‘Bestuurlijke Toekomst Westvoorne’ al aangegeven voor een herindeling te willen gaan.
‘De meest duurzame optie voor Westvoorne,’ benadrukte Emma van Blom (Partij Westvoorne). Ze
sprak van een ‘weloverwogen beslissing’. Woensdag nam de gemeenteraad dit standpunt, zonder
discussie, over.
Samengaan zal niet zonder meer gebeuren. Belangrijk zijn behoud van identiteit van de kernen en de
landelijke omgeving. De Westvoornse raad wil, in navolging van buurgemeente Brielle, een
diepgravend financieel onderzoek naar het huishoudboekje van de drie gemeenten. Ook moeten de
gehele gemeentelijke organisaties worden doorgelicht. Westvoorne moet daarnaast nadenken over de
toekomst van het gemeentelijk Woonbedrijf. Als enige van de drie heeft het nog eigen huurwoningen
in bezit. Belangrijke opgave voor de nieuwe gemeente is het woningaanbod. ‘Ons Woonbedrijf zou
zeker ook in de nieuwe gemeente Voorne een belangrijke rol in kunnen vervullen,’ gaf raadslid

Janneke Krajenbrink (GBW) aan. Ook vraagt de raad aandacht voor de gemeentelijke
accommodaties. De nieuwe gemeente moet een goed dienstverlening hebben. ‘Geen vesting worden,’
verwoordde raadslid Cor Sommeling (IBW) dit punt.
Het dagelijks bestuur van Westvoorne gaat gesprekken met buurgemeenten starten. Brielle had in
januari al besloten samen te willen gaan. Hellevoetsluis neemt 5 maart een standpunt in.

Sportschool Westvoorneweg
21 februari 2020
Oostvoorne – Het plan bestaat voor een sportschool aan de Westvoorne in Oostvoorne. De gemeente
Westvoorne ziet het wel zitten.
Vanaf november wordt met de initiatiefnemer, die al eerder hier plannen had voor een sportschool,
gesproken en is de gemeente om medewerking gevraagd. Het bestemmingsplan staat dit nu niet toe.
De gemeente Westvoorne staat er positief tegenover en wil vrijstelling verlenen. In Rockanje zit ook
een sportschool op een sportschool op het bedrijventerrein en met de vestiging van een sportschool
staat het gebouw niet langer leeg. Een ander voordeel vindt het dagelijks bestuur dat een sportschool
vermoedelijk geen geluidsoverlast veroorzaakt.
Het gaat om het pand waar voorheen Holland Buiten zat. Vorig jaar wilde supermarktketen Aldi daar
nog een vestiging beginnen, maar de gemeente verleende geen medewerking.

Roggeveen vervangen
21 februari 2020
Rockanje - Regina Roggeveen (PvdA) is tijdelijk gestopt als raadslid van Westvoorne. Ze wordt
vervangen door partijgenoot Jeroen Merkx.
Roggeveen legt haar taken neer vanwege gezondheidsredenen. Merkx is tijdens de afgelopen
raadsvergadering als haar vervanger geïnstalleerd. Hij is raadslid voor een periode van zestien
weken. Merkx was al fractieassistent voor de PvdA Westvoorne. De PvdA heeft één zetel in de
Westvoornse raad.

Nieuwbouw CNS De Nieuwe Weg
29 februari
Oostvoorne – Oostvoorne krijgt niet één groot schoolgebouw. De gemeente Westvoorne gaat
vooralsnog voor nieuwbouw van CNS De Nieuwe Weg.
Dat heeft de Westvoornse gemeenteraad eind februari besloten. Huisvesting van de scholen wordt
nog wel meegenomen in het participatietraject voor de dorpsvisie van Oostvoorne. Dit zal in het
tweede kartwaal van dit jaar plaatsvinden. Vooralsnog is het standpunt van het gemeentebestuur om
niet te kiezen voor één centraal gebouw, maar voor nieuwbouw van CNS De Nieuwe Weg. De
gemeente gaat ook bekijken hoe andere schoollocaties zich kunnen ontwikkelen. Het houdt in dat er
meer dan één schoollocatie zal zijn in Oostvoorne. Mogelijk in combinatie met andere voorzieningen.
Ook wordt begin dit jaar gestart met een ruimtelijke verkenning naar verschillende scenario’s en

locaties. De uitkomsten en die van het participatietraject worden meegenomen in het definitieve
besluit.

Rapport OVV
29 februari 2020
Oostvoorne - Het dagelijks bestuur van Westvoorne heeft voor het voorstel voor een nieuwe
voetbalaccommodatie van OVV goed gehandeld. Dat stelt de Rekenkamer Westvoorne.
De onderzoekers hebben het rapport ‘In blessuretijd’ opgesteld over de vernieuwing van de
accommodatie van OVV in het kader van het gemeentelijk sportbeleid. Het dagelijks bestuur heeft
voor het toekomstbestendig maken van de accommodatie goed het collegeprogramma ter hand
genomen. De gemeenteraad is vooraf goed geïnformeerd door middel van raadsbrieven. Het college
hield zich aan de opdracht van de raad. Ook was het voorstel inhoudelijk en cijfermatig onderbouwd,
stellen de onderzoekers. Het voorstel om ruim 1,5 miljoen in de voetbalaccommodatie te stoppen
bracht de Westvoornse raad uiteindelijk terug tot 7,5 miljoen. ‘Het is een uitdaging om binnen de door
de raad gestelde nieuwe financiële kader een toekomstbestendige accommodatie te realiseren,’ staat
in het rapport. Het college laat in een reactie weten zich in het rapport te herkennen. De politiek
bespreekt dinsdag 3 maart het rapport.

