De Duinkip tegen de vlakte
8 februari 2022
Rockanje - Het voormalige restaurant de Duinkip in Rockanje gaat binnenkort tegen de vlakte. De
gemeente Westvoorne heeft de ruimte nodig voor extra parkeerplaatsen voor het strand.
Na de verkoop laat de gemeente het oude duinboerderijtje, uit vrees voor vandalisme en brand, zo
snel mogelijk slopen. Het vrijgekomen stuk grond nabij het strand bij de Tweede Slag wordt bij het
bestaande naastgelegen parkeerterrein getrokken en krijgt een nieuwe inrichting. Die extra
parkeerplaatsen zijn hard nodig nu de gemeente een het parkeerterrein Swinshoek voor het strand
kwijtraakt.
Een paar jaar geleden heeft de gemeente al een poging gedaan het oude duinboerderijtje, toen nog
met daarin café ’t Kotje, te kopen. Toen greep Westvoorne mis. Met het aflopen van de erfpacht op 29
mei 2021 zag de gemeente nieuwe kansen om het object te verwerven. Westvoorne verlengde de
erfpacht niet. De eigenaar krijgt wel 72.500 euro compensatie voor de opstallen.
De gemeente gaat nog in gesprek met de hockeyclub Forcial, die gebruikmaakt van het nu nog gratis
parkeerterrein bij het duinboerderijtje.

Ergernis groenonderhoud
10 februari 2022
Brielle - Briellenaren ergerden zich vorig jaar groen en geel aan het groenonderhoud. De gemeente
trekt daarom nu een ton extra uit om het onkruid te lijf te gaan.
Oppositiepartijen ONS Brielle en CDA constateerden dat grote delen van Brielle verre van ‘strak en
aangeharkt’ waren. Dat was de raadsleden en inwoners een doorn in het oog. Ze drongen er, met
steun van alle collegaraadsleden, op aan om alles in het werk te stellen om het openbaar groen in het
jubileumjaar 2022 spic en span te krijgen. ‘Het doorgeschoten onkruid leidt in sommige situaties zelfs
tot onveilige en gevaarlijke situaties,’ gaven de partijen aan.
Wethouder Robert van der Kooi (IBGB) trekt voor dit jaar een ton extra uit voor het ‘maaien, snoeien
en het schoffelen’. Dat budget is deels nodig voor de hogere kosten van de
onderhoudswerkzaamheden. De aannemer die voorheen voor de gemeente aan het werk ging is daar
in 2021 mee gestopt. Sindsdien maakt Brielle gebruik van, duurdere, uitzendkrachten om het
openbaar groen op orde te krijgen. Ook werkt Brielle sinds vorig jaar samen met de buitendienst van
buurgemeente Westvoorne.

Cruiseschip blijft langer
10 februari 2022
Brielle - Het cruiseschip met vluchtelingen en statushouders blijft mogelijk tot half mei in
Hellevoetsluis. De gemeente Hellevoetsluis buigt zicht nu over de toekomst van de asielboot.
Op 18 november vorig jaar nam het COA het cruiseschip De Willemstad in de Koopvaardijhaven in
Hellevoetsluis in gebruik. De opvang was voor de duur van twee tot drie maanden. Het COA heeft nu
een verzoek aan de gemeente gedaan om de periode met drie maanden te verlengen. Als
Hellevoetsluis akkoord gaat, dan zou de asielboot zou tot 18 mei aan de Kanaalweg Westzijde kunnen

blijven liggen. De gemeente bekijkt of ze hieraan kunnen meewerken. Hierover gaan ze met het COA
in gesprek.
Met het schip bieden de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis een tijdelijk onderkomen
aan 98 statushouders en vluchtelingen. De opvang is nodig omdat er een groot tekort is aan
opvangplekken in al bestaande asielzoekerscentra.
In Middelharnis ligt sinds december cruiseschip Poseidon voor 75 vluchtelingen. Het gemeentebestuur
van Goeree-Overflakkee besloot eerder deze week de noodopvang tot half april te verlengen.

Vergunning Mr. Simons
11 februari 2022
Brielle - Brielle krijgt er half volgend jaar met Mr. Simons een ‘mini-hotel’ in de binnenstad bij. Mogelijk
komt er later een dependance van het hotel net buiten de vesting. Het idee is om ook in de watertoren
hotelkamers te maken.
Over enige jaren is het dus wellicht mogelijk: slapen in de Brielse watertoren. Het bijna negentig jaar
oude monument wordt dan een onderdeel van het hotel. Dat moet volgend jaar al 350 meter verderop
open. De watertoren en het pand aan de Nobelstraat hebben dezelfde eigenaar. Momenteel worden
de mogelijkheden voor het 40,5 meter hoge rijksmonument uit 1923 op een rij gezet. Het zou goed
kunnen dat er in de dependance van Mr. Simons een combinatie van hotelkamers met een
vergaderruimte of kookstudio komt. Voorlopig blijft het wat betreft de watertoren nog even bij dromen.
Het plan voor Mr. Simons aan de Nobelstraat is vorig jaar gepresenteerd en de afgelopen maanden
verder uitgewerkt. Zo is gekeken naar de geluidsbelasting voor de directe omgeving. De planmakers
hopen dat het Brielse gemeentebestuur volgende maand zijn goedkeuring geeft. Dan kan de
vergunning daarna ter inzage komen te liggen. Als alles meezit kan de bouw deze zomer starten en
kan Mr. Simons volgend voorjaar of volgende zomer open.
In het monumentale pand aan de Nobelstraat, dat in oude glorie wordt hersteld, komt het restaurant.
Het restaurant bestaat uit een zitgedeelte, traditioneel restaurantgedeelte en een af te sluiten ruimte.
Via een doorgang komen gasten bij de evenementenlocatie, die ook voor Briellenaren en mensen van
buitenaf beschikbaar is. De ruimte kan gebruikt worden voor allerlei activiteiten, zoals een
vergadering, trouwerij, filmvoorstelling, rommelmarkt of voor het 1 aprilfeest. De aanbouw van de
vroegere meubelzaak aan de kant van Venkelstraat wordt hiervoor gesloopt en maakt plaats voor
nieuwbouw.
Op de twee bovenverdiepingen komen de zeventien hotelkamers. Aan de Venkelstraat zijn ze iets
kleiner. Alle kamers zien er ongeveer hetzelfde uit. De kamers aan de Nobelstraat zijn iets luxer en
ruimer opgezet. De (en alleen de) hotelgasten van Mr. Simons kunnen gebruikmaken van een
dakterras. Parkeren moet buiten de vesting gebeuren. Voor hotelgasten op de fiets is een
fietsparkeerplaats.
Aan de kant van de Nobelstraat staat een klein terras gepland waar iedereen kan neerstrijken. Het
idee is ook om een terras te maken op de Turfkade. Dat terras sluit aan bij de kiosk die daar moet
komen.

Gemeentehuis in Hellevoetsluis
24 februari 2022
Rockanje - Hellevoetsluis is volgend jaar het bestuurlijk centrum van Voorne aan Zee. De nieuwe
gemeenteraad zal daar vanaf 1 januari 2023 gaan zetelen.
Deze mededeling deed IBW-raadslid Cor Sommeling aan zijn collega-raadsleden in Westvoorne.
Samen met andere raadsleden uit Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne heeft hij diverse locaties voor
de fusiegemeente onder de loep genomen. De raadzaal van Hellevoetsluis komt ‘als beste naar
voren.’
Op 1 januari 20231 gaan de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne op in de gemeente
Voorne aan Zee. De nieuwe gemeenteraad krijgt rond de dertig raadsleden. Nu zetelen de drie
gemeenteraden nog in het oude Stadhuis in Brielle (17 raadszetels) en de gemeentehuizen in
Hellevoetsluis (25 zetels) en Rockanje (15 zetels). De raadsleden die zich buigen over de huisvesting
geven de voorkeur aan de grootste raadzaal van de drie, die in Hellevoetsluis.
Sommeling benadrukt dat de raadzaal in Hellevoetsluis tijdelijk is. Voor de langere termijn is het aan
de nieuwe raad om te kijken naar nieuwe huisvesting. De keuze voor de raadzaal van Hellevoetsluis
moet nog wel worden gekozen door de huidige drie gemeenteraden.

