Standbeeld Willem van Oranje
5 februari 2021
Brielle - Willem van Oranje gaat bezoekers van de Sint-Catharijnekerk in Brielle verwelkomen. Aan de
achterkant komt een standbeeld van de Vader des Vaderlands, die in 1575 in deze kerk trouwde.
De gemeente Brielle wil van het Sint Catharijnehof vooral een ‘echte groene plek in de stad’ maken.
Dat lommerrijke gevoel moet meteen duidelijk worden bij het naderen van de kerk. Er worden bomen
met sierwaarde geplant en vroegbloeiende bolgewassen.
In de tuin rondom de kerk komen meer zitplekken, waardoor iedereen kan genieten van deze
historische plek in de binnenstad. De banken komen vooral aan de voorzijde, aan de torenkant. Aan
de achterkant wordt, op verzoek van omwonenden, maar één bank geplaatst.
De entree tot het Sint Catharijnehof vanaf het Wellerondom wordt ‘opgeruimd’. Nu staan er auto’s in
het zicht op de kerk geparkeerd. Drie parkeerplaatsen aan het pad vervallen, datzelfde aantal komt er
aan de voorzijde bij. Hierdoor moet deze bijzondere plek beter tot haar recht komen.

Route vrachtwagens Vierpolders
5 februari 2021
Vierpolders - Het waterschap gaat vrachtwagenchauffeurs verleiden om via een omweg naar de
kassen in Vierpolders te rijden. De bestaande wegen in het tuindersgebied worden aangepakt.
Via bewegwijzering moeten chauffeurs zo lang mogelijk over de doorgaande wegen naar het
glastuinbouwgebied gaan: op de N57 bij de rotonde richting de N494 en daarna over de Parallelweg,
Rijksstraatweg en Middelweg. De Middelweg wordt, om dit te stimuleren, een meter verbreed en krijgt
fietsstroken. Andere wegen worden juist versmald door de berm weg te halen.
Waterschap Hollandse Delta pakt dit jaar de wegen in het kassengebied aan. De polderwegen zijn
niet berekend op het toegenomen vrachtverkeer. Bermen en wegen zijn kapotgereden, langzaam en
zwaar verkeer rijden door elkaar en onbekende chauffeurs rijden zoekend rond. Op de Voorweg
komen ook obstakels waar voertuigen langer dan 12 meter niet doorheen kunnen.

Overkapping De Duinhuisjes
10 februari 2021
Rockanje - Vrijwilligers van De Duinhuisjes in Rockanje hoeven geen partytenten meer op te zetten.
Het openluchtmuseum krijgt een overkapping waar bezoekers droog kunnen zitten.
Tussen het monumentale duinboerderijtje Duinstraat en het nieuwe ontvangstgebouw ’t Dûnhus komt
een permanente overkapping.
Steeds meer groepen bezoeken De Duinhuisjes. De vier boerderijtjes zijn piepklein en ook ’t Dûnhus
is te klein voor grotere groepen. Tot nu toe zetten de vrijwilligers partytenten op, zodat bezoekers toch
droog konden zitten. Dat vergt de nodige inzet van de vrijwilligers.
De overkapping kost 27.250 euro. Het dagelijks bestuur van Westvoorne heeft een bijdrage van
12.250 euro beloofd en de Rabobank 5000. De vereniging legt zelf 10.000 euro bij. Hoe de
overkapping er exact uit komt te zien is nog niet bekend.

Opknapbeurt aula begraafplaats Oostvoorne
19 februari 2021
Oostvoorne - De Westvoornse gemeenteraad wil haast maken met het opknappen van de aula van de
begraafplaats in Oostvoorne. In een vernieuwd gebouw kan iedereen straks op een ‘waardige manier
afscheid nemen van dierbaren’.
Dit besluit de voltallige raad, op initiatief van de VVD. In het verleden zijn al plannen gemaakt voor de
renovatie van de aula, maar die zijn niet uitgevoerd. De bevolking wordt gemiddeld steeds ouder en
de raad denkt dat daardoor het aantal uitvaarten in Oostvoorne zal toenemen. Het gebouw voldoet
niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo zijn de toiletten niet toegankelijk voor mindervalide mensen in
een rolstoel of met een rollator. De stookkosten zijn door gebrek aan isolatie hoog. Ook wil de
gemeenteraad audiovisuele apparatuur aanbrengen in de aula’s van Oostvoorne en Rockanje,
waardoor het op afstand bijwonen van een uitvaart mogelijk is.
‘Informatie over veiligheid verzwegen’
18 februari 2021
Brielle - De Brielse wethouder Robert van der Kooi (IBGB) hangt een motie van treurnis boven het
hoofd. Hij heeft de gemeenteraad mogelijk onvolledig geïnformeerd over de veiligheid van de
Briellenaren.
De wethouder zou een negatief advies van de hulpdiensten over eenrichtingsverkeer in de Kaaistraat
hebben achtergehouden. CDA-raadslid Bas van der Linden ontdekte dat die niet positief zijn over het
instellen daarvan in een van deze toegangswegen van de binnenstad.
Van der Linden stelt dat de wethouder met het achterhouden van de informatie de raad onvolledig
heeft geïnformeerd. Hij eiste met een motie van treurnis dat de informatievoorziening verbetert en
heroverweging van het eenrichtingsverkeer.
Van der Kooi zegt dat op 19 maart vorig jaar contact over het eenrichtingsverkeer met de hulpdiensten
is geweest. Vervolgens hebben ze hun zorgen geuit. Hij kijkt met deze organisaties naar
aanpassingen in de Kaaistraat om het veiliger te maken.
D66 steunde de motie van treurnis. De overige partijen vonden dat ze de feiten onvoldoende op een rij
hebben. Van der Linden houdt de motie aan tot de volgende vergadering. De wethouder moet de raad
dan alle contacten met de hulpdiensten melden.
In december hield het college een negatief advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over
de bouw van een houten toren achter.

Verontruste Burgers tegen huisvesting arbeidsmigranten
25 februari 2021
Tinte - De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) is tegen de huisvesting van 160 tot 200
arbeidsmigranten aan de Westerlandseweg in Tinte. In dit glastuinbouwgebied moeten alleen kassen
komen, vindt ze.
Twee weken geleden werd een plan gelanceerd om een woonpark te bouwen voor de buitenlandse
werknemers die in de kassen van RedStar Trading werken. De vereniging stelt in een brief aan het

dagelijks bestuur van Westvoorne dat wonen niet past binnen het bestemmingsplan, dat van
glastuinbouw uitgaat. ‘Een groot migrantenonderkomen van 200 man, nabij een dorpse gemeenschap
in Tinte van 255 inwoners is buiten verhouding’, schrijven voorzitter Henk Compter en bestuurslid
Jaap Koorevaar van de Verontruste Burgers.
De twee concluderen dat er met dit plan sprake is van de isolatie van ‘tweederangs’ burgers in het
buitengebied. ‘Een hotel op goedkope glastuinbouwgrond op Voorne is oneerlijke concurrentie voor
hotels, vakantieparken en particuliere kamerverhuur en zou tot meer van dit soort ‘hotels’ kunnen
leiden.’
De vereniging vindt dat veel nog onduidelijk is en dat Westvoorne geen overhaaste besluiten moet
nemen voor het samengaan met de buurgemeenten en in afwachting van landelijke regelgeving. Ook
zouden tuinders de arbeidsmigranten beter moeten betalen, zodat ze genoeg geld hebben voor een
nette woning.
De architect die het plan lanceerde, legde uit dat er juist in de omgeving te weinig betaalbare
woningen zijn voor de arbeidskrachten en dat wonen op het werkterrein veel vervoersbewegingen
scheelt. Dan hoeft het personeel niet vanuit Rotterdam naar Tinte te komen.
De Verontruste Burgers zijn benaderd door omwonenden van de beoogde locatie, die tegen het
huisvestingsplan zijn.

Bunkers niet op monumentenlijst
25 februari 2021
Rockanje - De bunkers aan de Windgatseweg komen niet op de gemeentelijke monumentenlijst. De
gemeente Westvoorne weigert het complex als monument aan te wijzen.
Het dagelijks bestuur geeft, op basis van advies van de monumentencommissie, ‘de voorkeur aan een
goede collectie in plaats van aan een verzameling’.
Erfgoedinstanties vingen eerder al bot, maar maakten bezwaar tegen de afwijzing. Hiermee wilden ze
voorkomen dat de sloophamer door de vijf bunkers gaat. De bezwaarschriftencommissie gaf het
college van B en W gelijk, maar vond dat advies had moeten worden ingewonnen van de
monumentencommissie. Dat is alsnog gebeurd.

Ouderen naar oud café
26 februari 2021
Brielle - Ouderen kunnen over enige tijd gaan wonen in het vroegere café De Roef in de Voorstraat in
Brielle. Op de bovenverdieping moeten vijf zorgappartementen komen.
Het dagelijks bestuur van Brielle is enthousiast over het plan. ‘Het pand is van groot belang voor het
historische centrum van Brielle. Er komt een einde aan een lange periode van achteruitgang van het
pand’, schrijft het college aan de gemeenteraad.
Het voorhuis wordt gerestaureerd en het achterhuis vervangen door nieuwbouw. Op de begane grond
staat een kantoorfunctie met een horecagelegenheid gepland. ‘De toekomstige horecafunctie zal
vooral gericht zijn op de bewoners van de zorgappartementen.’

De Brielse raad moet vanwege een afwijking van het bestemmingsplan wel nog goedkeuring aan het
plan geven. De monumentencommissie heeft positief gereageerd, de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) niet. Zo vindt de RCE dat de nodige stukken en documenten ontbreken en dat de
herbouw van het achterhuis niet volgens de oorspronkelijke situatie gebeurt. Het dagelijks bestuur
gaat, onder andere door het behoud van het monumentale voorhuis en de nieuwe zorgfuncties, mee
met de monumentencommissie.

