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Brielle - De Brielse gemeenteraad heeft het startschot gegeven voor de voorbereidingen voor het
jubileumjaar 2022. Op 1 april van dat jaar is het precies 450 jaar geleden dat Brielle als eerste stad
van het Spaanse juk werd bevrijd.
Te denken valt aan activiteiten als concerten, lezingen, tentoonstellingen en sportwedstrijden en
publicaties. De gemeente hoopt dat de koninklijke familie de bevrijding meeviert.
De gemeenteraad stelt 25.000 euro beschikbaar voor de eerste voorbereidingen. De raadsleden
willen wel dat er goed gekeken wordt welke festiviteiten doorgaan. Voordat de kosten drastisch uit de
hand lopen.

Aanpak voetbalaccommodaties
28 januari 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne gaat de mogelijkheden voor aanpak van de
voetbalaccommodaties onderzoeken. De gemeenteraad geeft groen licht voor de start.
Het onderzoek gaat alleen over renovatie of nieuwbouw van de opstallen van de voetbalclubs in
Oostvoorne en Rockanje en een deel van Forcial. ‘Er moet iets gebeuren,’ aldus wethouder Paméla
Blok (Inwonersbelang Westvoorne). Na jaren wachten start een onderzoek naar de verschillende
mogelijkheden. Van een samengaan van de twee verenigingen in één groot nieuwe sportcomplex is
volgens haar geen sprake. Alleen de PvdA stemde tegen het besluit. Het onderzoek naar de twee
accommodaties kost 60.000 euro en gaat vooral naar de inhuur van deskundigen. De oppositiepartij
vindt het bedrag ‘absurd’ hoog.
De overige buitensportverenigingen worden niet in het onderzoek meegenomen. Tot ergernis van de
Westvoorne gemeenteraad. De raadsleden hadden graag gezien dat hele accommodatie van
hockeyclub Forcial ook wordt meegenomen. Ook die kampt met verouderde opstallen. Wethouder
Blok geeft aan wel in gesprek met andere buitensportverenigingen te zijn.

Verlichting strand
27 januari 2018
Rockanje – De duinovergangen in Rockanje krijgen LED-verlichting. Het plaatsen gebeurt gelijktijdig
met de verbreding van de strandovergangen.
Het dagelijks bestuur wil 18.000 euro uitrekken voor de vervanging van de verlichting aan de Eerste
en Tweede Slag. De verlichting wordt bij de Eerste Slag doorgetrokken tot de Reddingsbrigade. De
vervanging vindt plaats in het kader van verduurzaming. Ook de strandpaviljoens en Reddingsbrigade
hebben gevraagd om meer verlichting.
De politiek spreekt 6 februari over de verlichting en de gemeenteraad neemt twee weken later een
besluit. De paden zullen bovendien worden verbreed en de verlichting moet dan plaatsmaken voor
bestrating en verplaatst worden richting duin. De gemeenteraad van Westvoorne heeft al eerder geld
gereserveerd voor verbreding van de strandopgangen. Het dagelijks bestuur vindt dat om
veiligheidsredenen tijdens stranddagen, activiteiten en calamiteiten noodzakelijk. De Vereniging

Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) is tegen de verbreding. Ze vinden het onnodig en een
aantasting van de natuurwaarden.

Straatnamen Drenkeling
21 januari 2018
Rockanje – De gemeente Westvoorne heeft straatnamen bedacht voor de nieuwe woonwijk landgoed
Drenkeling in Rockanje. Ze verwijzen naar de duinmeren in de plaats.
De straten krijgen de namen Duynmeer, het Swyn, Louwtjes Kaa en Leyseput. De eerst naam verwijst
naar het overkoepelende thema. Het Swyn is afkomstig uit het Zeeuws en is een inham of kreek.
Louw betekent luw plekje en Kaa een lagere waterkering in het veenweidegebied met een lichtere
constructie dan een dijk. De Leyseput verwijst naar het historische duinmeer De Leyse Put. De naam
vindt weer zijn oorsprong in het woord lies of lisch, een grassoort of de plant lis.
Voor de straatnamen is een commissie samengesteld. Inwoners van Rockanje mochten met
suggesties komen. De voorstellen van de Rockanjenaren misten een link met het thema landgoed en
de plaatselijke historie. Deze namen zijn voortgekomen uit advies van de Historische Vereniging
Westelijk Voorne en het Streekarchief Voorne-Putten.

Herinrichting dorpsplein
19 januari 2018
Oostvoorne – Het dorpsplein van Oostvoorne krijgt eind dit jaar een nieuwe inrichting. De
karakteristieke beukenbomen blijven staan.
De nieuwe bestrating sluit aan bij de Stationsweg, die eerder is aangepakt. Het plein wordt autoluw
gemaakt. De parkeerplaatsen zijn vooral bedoeld voor kort parkeren. Het aantal op het plein gaat
omlaag, omdat de beukenbomen daar niet goed tegen kunnen. ‘De bomen zijn te karakteristiek om
helemaal opnieuw te beginnen,’ aldus wethouder Paméla Blok (Inwonersbelang Westvoorne). Ook
ontstaat er ruimte voor terrassen. Het voorlopige ontwerp is het resultaat van bijeenkomsten met
inwoners en ondernemers. De herinrichting begint in september.
De gemeenteraad heeft al eerder gewenst dat het monument voor burgemeester Lette een
prominentere plek krijgt. Het staat nu nog in het groen. In de nieuwe inrichting komt het monument
meer naar voren. Het monument voor burgemeester Bolwidt op het plein krijgt een nieuwe plek in het
dorpspark De Ruy. De gemetselde bank gaat helemaal weg.

Geluidsoverlast terugdringen
12 januari 2018
Oostvoorne – De gemeente Westvoorne moet met bedrijven en overheden overleggen om de
geluidsoverlast terug te dringen. Ze voldoen ondanks de geluidsoverlast aan de wettelijke normstelling
voor geluid.
Twee bedrijven, een weg en een spoorlijn blijken de belangrijkste veroorzakers van de herrie waar
Oostvoornaars last van hebben. Het gaat om de EMO, BP-raffinaderij, Europaweg en Havenspoorlijn.
Wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) hoopt dat als bedrijven hun onderdelen vervangen er

kansen liggen om de geluidsoverlast terug te dringen. Ze komen binnenkort met hun plannen naar
buiten. Ook is de Suurhoffbrug met de spoorwegovergang aan vervanging toe. Dan kan gekozen
worden voor materiaal dat minder herrie maakt.
De wethouder bekijkt bovendien met de DCMR Milieudienst Rijnmond of aanpassing van de wet
mogelijk is. Vanuit de politiek en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) werd
aangedrongen op het naar beneden stellen van de geluidsnormen in milieuvergunningen.

Nieuwjaarstoespraak 2018
12 januari 2018
Oostvoorne - Burgemeester Peter de Jong stond in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak uitgebreid stil
bij alle vrijwilligers in de gemeente. Hij bedankte ze voor wat zij doen voor onze samenleving. ‘Als u
allen tegelijk besluit vandaag te stoppen, ligt morgen de maatschappij plat. U bent onmisbaar als
mantelzorger, als burenhulp, als actief lid van welke vereniging dan ook, als vrijwilliger en organisator
bij onze onvolprezen evenementen, als lid van onze onmisbare hulpdiensten en meer.’
De burgemeester ging verder in op de samenwerking van de gemeente met de inwoners en
ondernemers. Hij refereerde aan de herinrichting van de Stationsweg in Oostvoorne. Ook een
burgerinitiatief rondom de ruiterpaden in Westvoorne en de verbouwing van Tintestein.
De jong vindt dat ook de sfeer in de politiek is verbeterd, wat zich volgens hem uit in meer stabiliteit en
kracht. ‘Iedere democratie wordt afgerekend op zijn efficiency en legitimiteit. Ik zie dat daarin mooie
stappen zijn gemaakt in onze raad.’ Het komend jaar zal in het teken staan van de
gemeenteraadsverkiezingen.
Ook de gemeenten gaan meer samen doen. 2018 wordt het jaar waarin Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne verder gaan bouwen aan een gezamenlijke ambtelijke organisatie. In 2019 moet die gaan
werken. ‘Met het decentraliseren van taken van de overheid en de toegenomen complexiteit is het
goed om met zijn drieën een grotere werkschaal te organiseren om nog meer kwaliteit te kunnen
bieden en ook stabiliteit en dat ook efficiënter. Het is een grote verandering en grote operatie,
waarvan we hopen dat u daar geen last van zult ondervinden en zoals gezegd op termijn juist meer
gemak van heeft.’ De ambtenaren blijven hun werk doen in de drie bestaande gemeentehuizen – ‘dus
geen dure nieuwbouw’ - en de service van de burger blijft dicht bij huis. ‘Beleidsmatig doen we
regionaal wat regionaal kan en lokaal wat lokaal moet.’

Ereprijs Westvoorne 2018
12 januari 2018
Oostvoorne - Piet van Strien (70) heeft dit jaar de Ereprijs ontvangen. Burgemeester Peter de Jong
van Westvoorne reikte de prijs vorige week dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Westvoorne uit.
De gemeentelijke onderscheiding is speciaal voor personen of instanties die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de samenleving en zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied hebben
ingezet. Dat komt Van Strien uit Rockanje toe. Hij is vanaf 1988 actief voor de schietsportvereniging
S.V. Rockanje in diverse functies binnen het bestuur. Sinds 2012 is hij ook erelid. Daarnaast is hij

vanaf 2012 actief als penningmeester bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling
Westvoorne. Ook helpt hij tijdens de uitstapjes van de Zonnebloem. Van Strien wordt omschreven als
een ‘sociaal persoon die zeer betrokken is bij problemen en ziektegevallen van lokale bewoners’. Ook
zijn echtgenote Franny van Strien – de Jong is maatschappelijk betrokken.

Eisen reclameregels
5 januari 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne gaat eisen stellen aan reclame in de dorpscentra. De
uitstraling van het winkelgebied moet daardoor verbeteren.
Het gaat dan om winkelnamen op de gevels, uithangborden, winkelruiten of zonneschermen. Ook
objecten op de stoepen als krijtborden, plantenbakken en terrasmeubilair.
Het reclamebeleid is erop gericht de ruimtelijke kwaliteit van de centra te behouden en te versterken.
De reclame moet een functionele relatie hebben met het gebouw waarop of waarbij deze wordt
aangebracht. Verwijsreclames zijn niet toegestaan. Er moet ook gelet worden op de vormgeving in de
reclame. Reclametekens zijn in het algemeen alleen aanvaardbaar als ze met de gekozen plaats,
afmetingen en kleuren afgestemd zijn op het karakter van de omgeving. De omgeving mag bovendien
niet te rommelig worden door te veel losse elementen en verschillende materialen.

Jeugdraad stopt
5 januari 2018
Westvoorne – De jeugdraad van Westvoorne houdt op te bestaan. De jongeren hebben zelf het
gemeentebestuur gevraagd het adviesorgaan te ontbinden.
De jeugdraad adviseerde het college van B & W. Het afgelopen jaar zijn steeds meer jongeren
afgehaakt omdat ze gingen studeren, andere bezigheden hadden of niet meer gemotiveerd waren. Ze
zijn voor het laatst in maart in officiële setting bijeengekomen. De jeugdraad en de gemeente hebben
geprobeerd nieuwe leden te werven, maar dat is niet gelukt. De leden hebben het college daarom
gevraagd hun eigen adviesorgaan te ontbinden.
Een jeugdraad is wellicht niet meer van deze tijd. De gemeente gaat nu op zoek naar andere
mogelijkheden om jongeren bij de lokale politiek te betrekken en komt dit jaar met een voorstel.
Gedacht wordt aan social media en het jongerenwerk. Tot die tijd worden het jongerenwerk en de
leerlingenraden van de basisscholen gevraagd mee te denken en mee te praten over belangrijke
projecten.

Oudenhoorn bij Hellevoetsluis
1 januari 2018
Oudenhoorn - Oudenhoorn behoort voortaan tot de gemeente Hellevoetsluis en niet meer tot
Nissewaard. Bewoners vierden dat op nieuwjaarsdag uitbundig.
Bij veel van de bijna 1.200 inwoners hing op nieuwjaarsdag de vlag uit. Ook onthulden de Hellevoetse
burgemeester Milène Junius en de bewonersgroep Hoornse Hoofden op feestelijke wijze het nieuwe
gemeentebord aan de Eeweg.

Al voor de fusie tussen Spijkenisse en hun gemeente Bernisse tot Nissewaard drong de Hoornse
Hoofden aan op een overgang naar Hellevoetsluis. Er werden tientallen miljoenen als compensatie
voor te derven inkomsten geëist van Hellevoetsluis. De Provincie bemiddelde. De gemeenten
steggelen nog steeds over het bedrag.

