Vervanging AED’s
26 januari 2019
Westvoorne - De gemeente Westvoorne trekt bijna 30.000 euro uit voor de vervanging van AED’s.
Anders kan de werking van het levensreddende middel niet meer worden gegarandeerd.
AED’s zijn van levensbelang voor mensen die een hartstilstand krijgen. In het verleden zijn vanuit
verschillende invalshoeken AED’s aangeschaft. Bijvoorbeeld voor het gemeentehuis, de
accommodaties, sportcomplexen, reddingsbrigade, verenigingen, boa’s en begraafplaatsen. Voor
deze AED’s is de garantietermijn van acht jaar verlopen en is vervanging noodzakelijk. Na acht jaar
kan de werking niet meer worden gegarandeerd. De totale vervangingskosten bedragen 28.485 euro.
De gemeente dacht eerder dat het om een minder groot aantal te vervangen apparaten ging en had
eerder een minder dan de helft van het bedrag voor de vervanging gereserveerd.
Daarnaast zijn vorig jaar ook AED’s voor de buitenruimte aangeschaft in het kader van het project
Hartveilig Wonen, die waren noodzakelijk om in de gemeente de hele dag door een AED ter
beschikking te hebben.

Meer opties zeemanshuis
24 januari 2019
Oostvoorne - Partij Westvoorne wil niet dat het zeemanshuis naar de bovenetage van De Man in
Oostvoorne verhuist. Er zijn meer opties voor een nieuw onderkomen.
Wethouder Jorriena de Jongh (GBW) bekijkt nu of het mogelijk is zeemanshuis The Bridge van de
kelder naar de bovenverdieping van het cultureel centrum te verhuizen. Ze is met het zeemanshuis in
gesprek over de (financiële) mogelijkheden. Tot ergernis van de meeste verenigingen die daar nu
zitten. Partij Westvoorne wil dat de wethouder echter verder zoekt.
De oppositiepartij heeft op een loopafstand wel acht andere mogelijke onderkomens ontdekt. Er staan
een paar voormalige winkelpanden leeg. Ook aan de voormalige school De Driehoek wordt gedacht.
‘En binnen de regels van het huidige bestemmingsplan zelfs drie opties met horeca- of
verblijfsbestemming,’ aldus raadslid Alice Vermeer.
Raadsleden van andere politiek partijen wilden vorige week niet op de kwestie reageren, omdat het
punt niet op de agenda stond. Het onderwerp was een week eerder al uitgebreid in een vergadering
aan de orde geweest.
Er heerst momenteel onrust onder de Westvoornse verenigingen. De huurprijzen van de
gemeentelijke accommodaties gaan van een dagdeel- naar een uurtarief. Dat betekent voor veel
verenigingen een forse huurverhoging.

Werkzaamheden Dorpsplein Oostvoorne
17 januari 2019
Oostvoorne - Het Dorpsplein in Oostvoorne wordt dit jaar aangepakt. De karakteristieke beukenbomen
blijven hun prominente plaats behouden.
Verder komt er een andere bestrating op en rondom het plein, dat daarmee beter gaat aansluiten bij
andere wegen. De Stationsweg is al eerder aangepakt. De straat rondom het plein wordt iets smaller,

maar wordt, op het stukje voor De Man na, eenrichtingsverkeer. Ook komen er stroken om te
parkeren. De nieuwe bloembakken zijn gemakkelijk verplaatsbaar, zodat het plein flexibel kan worden
gebruikt. In de nieuwe inrichting komt het monument voor burgemeester Lette, dat nu nog in het groen
staat, meer naar voren. Het monument voor burgemeester Bolwidt op het dorpsplein krijgt een nieuwe
plek in de nieuwe gelijknamige weg iets verderop. De gemetselde bank gaat helemaal weg.
De materialen voor de herinrichting van het dorpsplein zijn al besteld. De werkzaamheden starten
volgens planning in het tweede kwartaal van dit jaar.

Dilemma zeemanshuis
17 januari 2019
Oostvoorne - Het zeemanshuis zoekt een andere ruimte in Oostvoorne. De gemeente Westvoorne
heeft weinig eigen ruimtes in de aanbieding.
Wethouder Jorriena de Jongh (GBW) noemt het vraagstuk een ‘duivelsdilemma’. Ze wil aan de ene
kant het zeemanshuis The Bridge tegemoetkomen. Het zeemanshuis zit nu in de kelder in het
cultureel centrum De Man, maar wil daar weg omdat het te klein is. De zeelui willen graag in het
dorpscentrum blijven, op loofafstand van winkels, eet- en drinkgelegenheden en voorzieningen. The
Bridge had naar het oude gemeentehuis aan de Hoflaan gewild, maar daar komt nu een
hoogwaardige horecagelegenheid in.
Een optie voor het zeemanshuis is verhuizen naar de bovenetage van De Man en dat zien de meeste
verenigingen die daar nu zitten juist weer niet zitten. Ze staan afwijzend tegen een verhuizing naar het
oude schoolgebouw van De Driehoek. ‘Het cultureel centrum is ooit gebouwd voor en in
samenwerking met de verenigingen. Dat is strijdig met de verhuur aan een commerciële partij,’ vindt
de Volksuniversiteit Westvoorne.
Wethouder De Jongh gaat weer in gesprek met het zeemanshuis. Daarin komen ook de financiële
mogelijkheden aan bod. Een optie zou nog uitbreiding van De Man aan de achterzijde kunnen zijn.
Het zeemanshuis kan dan alsnog naar de bovenetage en de verenigingen naar de nieuwe aanbouw.
Het zeemanshuis staat open voor een gesprek, maar wil zeker binnen een half jaar duidelijkheid.

Schadebedrag jaarwisseling hoger
11 januari 2019
Westvoorne – De schade tijdens de afgelopen jaarwisseling in Westvoorne is aanzienlijk hoger dan
voorgaande jaren. Het schadebedrag is zeker zo’n 3.000 euro.
De definitieve telling loopt nog. Dit bedrag maakte burgemeester Peter de Jong van Westvoorne
vorige week aan de gemeenteraad bekend. Het bedrag in zijn gemeente is aanzienlijk hoger dan vorig
jaar. Toen was er voor nog geen 1.200 euro aan schade toegebracht. De schade tijdens de
jaarwisseling 2016-2017 was bijna 1.500 euro. De stijging van het schadebedragen komt vooral door
schade aan twee glijbanen, waarvan de oppervlakte volledig moest worden vervangen. ‘Het zijn
prijzige dingen.’
De gemeente heeft de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zijn afvalbakken en
hondendispensers weggehaald of afgesloten, een schouw van brandgevaarlijke objecten gehouden,

vuurwerkvrije zones ingesteld, particuliere beveiliging ingehuurd, vuurwerkshows gehouden en
activiteiten voor jongeren georganiseerd.

Gesprekken met verenigingen
11 januari 2019
Westvoorne - Wethouder Jorriena de Jongh (GBW) voert gesprekken met de verenigingen die
gebruiken van gemeentelijke accommodaties. Ze vrezen een drastische stijging van de kosten.
De wethouder heeft 3 januari al een bijeenkomst gehad voor alle verenigingen over de veranderende
huurprijzen van de gemeentelijke accommodaties. De gemeente Westvoorne gaat van een
dagdeeltarief naar een uurtarief en wil hiermee ook een eind maken aan individuele prijsafspraken uit
het verleden. Voor sommige verenigingen betekent dat een aanzienlijke stijging van de kosten en ze
vrezen zelfs voor hun voortbestaan. ‘Een avond met vrij veel boosheid, teleurstelling en argwaan,’
concludeert De Jongh over de gezamenlijke bijeenkomst. Ze gaat vanaf deze week met de
verenigingen afzonderlijk gesprekken voeren.
De Jongh wil het financiële verlies de eerste twee jaar, in plaats van het eerder voorgestelde jaar, voor
de verenigingen compenseren. Daarna kan subsidie worden aangevraagd. De gemeente wil nieuwe
beleidsregels voor subsidie gaan opstellen en dus is er een jaar extra compensatie. Ze wil hierbij de
raad en de verenigingen betrekken.

Nieuwjaarstoespraak 2019
11 januari 2019
Oostvoorne – Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne staat in zijn nieuwjaarstoespraak stil bij
de mislukte ambtelijke fusie. Hij vindt het belangrijk dat samenwerking buiten kijf staat.
‘Het is noodzakelijk willen we toekomstbestendig zijn en willen we een speler van belang zijn in de
regio,’ aldus De Jong over samenwerking tussen de drie buurgemeenten. Buurgemeente
Hellevoetsluis trok in november eigenhandig de stekker uit de ambtelijke fusie op Voorne. Het
samengaan van de ambtenarenkorpsen had dit jaar moeten beginnen. Tot ongenoegen van de
gemeenteraad van Hellevoetsluis en Westvoorne. ‘Het politieke oordeel in onze gemeenteraad was
scherp en op meerdere fronten in mijn ogen raak,’ vindt burgemeester De Jong. Hij vindt het van
wijsheid getuigen om snel een commissie in te stellen naar de bestuurlijke toekomst op Voorne. De
zeven fractievoorzitters van de gemeenteraad onderzoeken een wel of niet samengaan met één of
twee gemeente(n). Hij heeft respect voor de beslissing van de gemeentesecretaris Rob Beek om zijn
werk, na de mislukte fusie, neer te leggen.
Hij kwam naar Westvoorne, omdat het bouwen aan de ambtelijke fusie voor hem een aantrekkelijke
uitdaging was. ‘Nu deze wegvalt en een nieuwe situatie ontstaat waarin onze organisatie zelfstandig
blijft en zich moet gaan ontwikkelen, maakt hij plaats voor een ander die daarin juist een uitdaging
ziet.’
In de nieuwjaarstoespraak is het traditioneel terugkijken op het voorgaande en vooruitblikken op het
nieuwe jaar. In 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. De oude coalitiepartijen werden
vervangen door nieuwe en hetzelfde gold voor de wethoudersploeg. Het aantal wethouders ging van

twee naar vier. ‘U hebt wat meer handen te schudden als u vanavond het voltallige college alle goeds
wilt wensen,’ grapte De Jong. ‘Het is nadrukkelijk het uitgangspunt van dit college om die
samenwerking met de samenleving waar mogelijk te versterken.’
De drie dorpskernen hebben een sterk verenigingsleven. Bij de verenigingen heerst op dit moment
grote onrust over de verhoogde huurprijzen voor de gemeentelijke accommodaties. Hij heeft er alle
vertrouwen in dat de gesprekken van wethouder Jorriena de Jongh (GBW) met de verenigingen tot
een goede einde worden gebracht.
Verder stond de burgemeester stil bij de start van de brede school in het centrum van een Rockanje.
Hij hoopt dat die nog dit jaar in gebruik kan worden genomen. Daartegenover staat de vervelende
tegenvaller in de noodlokalen van de Zeewinde. ‘Laten we hopen dat dat op zeer korte termijn weer
goed komt.’

Ereprijs
11 januari 2019
Oostvoorne - Wout Manifarges ontvangt de Ereprijs Westvoorne. Hij krijgt deze gemeentelijke
onderscheiding voor zijn verdiensten voor het Oostvoornse Meer.
'Het visitekaartje van het Oostvoornse Meer,' dat is dé omschrijving voor Wout Manifarges. Hij is
iemand die zich al jaren belangeloos inzet op het gebied van natuur, milieu en toerisme in
de gemeente Westvoorne. Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne gaf hem daarom dinsdag 8
januari tijdens de nieuwjaarsreceptie de Ereprijs in cultureel centrum De Man in Oostvoorne.
Manifarges zet zich al talloze jaren in voor het Oostvoornse Meer en de directe omgeving. Hij zorgt
ervoor dat het Oostvoornse Meer een veilige en schone plek is waar jong en oud kunnen ontspannen.
Sinds zijn pensionering is Manifarges dagelijks bezig met de omgeving en voorzieningen rondom het
Oostvoornse Meer. Hij doet dit onder meer door blauwalg te verwijderen, zwerfafval op te ruimen, de
speeltoestellen te onderhouden en de toiletten schoon te maken. Verder treedt hij op als vraagbaak
en gids voor de badgasten en toeristen. Ook is hij regelmatig te zien in de 'natuurtuin' bij Koepel
Zeeburg. Ook dit duingebied rondom de koepel houdt Wout Manifarges bij.
De Ereprijs is speciaal voor personen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
samenleving en zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied hebben ingezet. De
gemeentelijke onderscheiding van Westvoorne is een zilveren penning. Het ontwerp en de creatie zijn
van edelsmid Mirjam Bentvelzen.

