Twintig sociale huurwoningen
3 januari 2020
Rockanje – Rockanje krijgt er twintig sociale huurwoningen bij. De woningen komen rondom het
nieuwe multifunctionele gebouw in het dorp.
Het gaat om acht benedenbovenwoningen aan de Hoogvlietlaan. Op de plek stonden voorheen vier
naoorlogse woningen, die zijn gesloopt. Aan het Kolpapad worden twaalf woningen gerealiseerd. Acht
daarvan zijn eengezinswoningen en vier benedenbovenwoningen. De Westvoornse gemeenteraad
stopt ruim 4,2 miljoen in de bouw van de woningen. Als de raad deze maand akkoord gaat start de
bouw dit voorjaar.
Het dagelijks bestuur van Westvoorne wilde in december al een besluit nemen, zodat voor het eind
van het jaar subsidie voor aardwarmtepompen kon worden aangevraagd. De raad vond het voorstel
echter te onduidelijk. De gemeente heeft nu, op basis van het collegebesluit van 17 december, toch
de subsidie aangevraagd.

Toch laad- en loszone
3 januari 2020
Westvoorne – De gemeente Westvoorne maakt toch een laad- en loszone rondom het Dorpsplein in
Rockanje. Nu zijn niet alle winkels bereikbaar voor grotere vrachtwagens.
De laad- en losstrook was oorspronkelijk in de nieuwe inrichting van het Dorpsplein opgenomen. De
strook om te laden en lossen voor leveranciers op het plein was een wens van de ondernemers. Zij
zijn, samen met inwoners, betrokken geweest bij de maatregelen die het plein verkeersveiliger moeten
maken. De Westvoornse raad bleek geen voorstander van de aanleg. Raadsleden vrezen dat het de
veiligheid van het plein, zeker als er daarnaast een oversteekplaats voor voetgangers komt, niet ten
goede komt. De raad ging er bovendien van uit dat achter de winkels mogelijkheden zijn om te laden
en lossen. Dat blijkt echter niet zo te zijn en ook niet mogelijk te kunnen worden gemaakt voor grotere
vrachtwagens. Daarom zijn drie alternatieve locaties voor een laad- en loszone rondom het plein in
beeld. Daaruit wordt een keuze gemaakt.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Rensen
6 januari 2020
Brielle - Burgemeester Gregor Rensen van Brielle wil het vuurwerk tijdens Oud en Nieuw aan banden
leggen. Hij noemt het gebrek aan landelijk beleid ‘laf en onrealistisch’. Rensen stelt voor het afsteken
van vuurwerk in deze regio aankomende jaarwisseling tot twee uur te beperken.
De burgemeester denkt aan het afsteken van vuurwerk alleen tussen elf uur ’s avonds en een uur ’s
nachts. Ook wil hij de verkoopperiode van vuurwerk in de regio gaan beperken. Rensen sprak in zijn
nieuwjaarstoespraak zijn afschuw uit over de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. In Brielle was
sprake van een betrekkelijk ‘rustige jaarwisseling’. Zonder ernstige persoonlijke ongelukken, geen
branden en ongeregeldheden. Rensen gaf aan dat brandweer en politie wel ‘de handen vol hebben
gehad’. ‘Het is niet normaal dat een keer per jaar het land volledig in paraatheid moet worden
gebracht,’ stelde Rensen. ‘Om erger onheil te voorkomen.’

De Brielse burgervader haalde hard uit naar de landelijke overheid. ‘Tot nu toe laat de minister het
vanwege electorale overwegingen aan de gemeenten over om een eigen vuurwerkbeleid te voeren.’
Hij noemde dat ‘laf en onrealistisch’. Het wordt volgens hem tijd dat de regering lef toont en het zware
consumentenvuurwerk gaat verbieden en de straffen op het bezit en het verhandelen van illegaal
vuurwerk sterk gaat verhogen. ‘Het moet toch ook mogelijk zijn om alleen met alleen siervuurwerk een
mooie jaarwisseling te vieren.’ De Brielse burgervader wil de door hem voorgestelde maatregelen met
zijn collega-burgemeesters in de regio bespreken, vooruitlopend op landelijk beleid.
In de nieuwjaarstoespraak blikt de burgemeester traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar en kijkt
vooruit op het komende. Brielle spreekt binnenkort verder over de bestuurlijke toekomst. Het
belangrijkste onderwerp waar de gemeente in 2020 volgens Rensen een besluit over moet nemen.
Blijft Brielle nog een groot aantal jaren een zelfstandige gemeente? Of gaat Brielle zich samen met
Hellevoetsluis en Westvoorne sterk maken voor de totstandkoming van één gemeente Voorne? ‘Dat
laatste zou dan op zijn vroegst in 2023 of 2024 gerealiseerd kunnen zijn.’
De afgelopen maanden hebben tientallen gesprekken plaatsgevonden tussen gemeentebestuurders,
inwoners, wijk- of buurtorganisaties, verenigingen en ondernemers. Het gemeentebestuur van Brielle
wilde horen wat zij van Brielle vinden en wat er absoluut niet verloren mag gaan. ‘De identiteit van
Brielle, zoals door de eigen inwoners en ondernemers gevoeld en beleefd, is uiterst sterk,’ aldus
Rensen. Hij concludeert dat de sterke kernwaarden van Brielle dus zoveel mogelijk moeten worden
geborgd. ‘Hoe de bestuurlijke toekomst van Brielle er ook uit gaat zien.’

Nieuwjaarstoespraak burgemeester De Jong
8 januari 2020
Rockanje - Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne luidde dinsdag 7 januari officieel het nieuwe
jaar in. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente was voor het eerst in het nieuwe multifunctionele
gebouw van Rockanje.
De oplevering van de Zeewinde en de Merel was een van de punten waarop de burgemeester
traditiegetrouw terugblikte. Trots is het gemeentebestuur verder op de Best of Nature prijs die
Westvoorne kreeg, samen met Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Veere. ‘De prijs is een
prestigieuze waardering voor al die ondernemers, instellingen en mensen die zo hun best doen ons
mooie gebied mooi, aantrekkelijk en duurzaam te maken.’
Verder was er in 2019 het NK Strandrace in februari, duurzaamheidsexperiment met de zonnepanelen
op het Oostvoornse Meer, de schaapskudde door de duinen, de bestrijding van de Japanse
duizendknoop en het verschijnen van het boek Betoverend Westvoorne. ‘Een ode aan onze
omgeving, waar veel Westvoornaars aan hebben meegewerkt.’ Bouwprojecten als ’t Rijkje in
Oostvoorne, Drenkeling in Rockanje en renovatie Dorpsplein Oostvoorne zijn uitgevoerd. Maar er is
ook sociaal geïnvesteerd in projecten als Fijn je te zien en De Dorpshuiskamer in Rockanje.
Natuurlijk keek de burgemeester traditiegetrouw vooruit op het komend jaar. In 2020 worden
belangrijke stappen gezet rondom de bestuurlijke toekomst van Westvoorne. Binnenkort verschijnt het
rapport van de commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne. ‘Verregaand samenwerken op Voorne

staat buiten kijf,’ aldus burgemeester De Jong. Hoe dat eruitziet, zal dit jaar worden besloten. ‘Dan
weten we of de stap gaan zetten naar één gemeente op Voorne.’
Vaststaat is dat 202 een feestjaar wordt voor Westvoorne. Net als in heel het land viert Nederland 75
jaar vrijheid. In Oostvoorne bestaat de lampionnenoptocht honderd jaar. Rockanje staat stil bij het feit
dat het dorp dit jaar 800 jaar bestaat. Ook in dat kader worden evenementen georganiseerd. De start
was op nieuwjaarsdag, met de nieuwjaarsduik. De Jong: ‘De wijze waarop in Oostvoorne, Rockanje
en Tinte wordt gewerkt aan deze drie feesten, naast alles wat al wordt georganiseerd, is tekenend
voor de kracht die in onze dorpen zit.’ Hij benadrukt dat hoe de bestuurlijke toekomst er ook uitziet,
Oostvoorne, Rockanje en Tinte prachtige en krachtige gemeenschappen zijn en blijven. Dit jaar wordt
gestart met het ontwikkelen van de drie Dorpsvisies, waar mensen hun inbreng aan kunnen geven.
Deze maand neemt de gemeenteraad volgens planning een besluit over woningbouw in Rockanje.
‘Een belangrijk project dat zo’n twintig extra woningen oplevert in de sociale sfeer, letterlijk in deze
buurt. De roep daar om is groot.’

Ereprijs naar Ritmeester
8 januari 2020
Rockanje - Leo Ritmeester heeft de Ereprijs Westvoorne gewonnen. De Rockanjenaar zet zich al
meer dan veertig jaar op tal van manieren in voor de samenleving.
Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne omschrijft hem als ‘een hartelijk, sociaal en enthousiast
persoon met het hart op de juiste plaats, die zich als betrokken Rockanjenaar altijd inzet voor jong en
oud.’ Ritmeester (64) was zo verrast toen de burgemeester de winnaar bekendmaakte dat hij zijn
vrouw Nel spontaan in de armen vloog. ‘Ik dacht dat Will Heijndijk de winnaar was, want zij zit al zestig
jaar bij de EHBO,’ aldus de uiteindelijke winnaar.
Ritmeester is 41 jaar lid van de EHBO Rockanje, waarvan 39 jaar penningmeester. Hij is daarnaast al
ruim 20 jaar de drijvende kracht achter de activiteiten in het woonzorgcentrum in Rockanje. Ook
organiseerde hij tot 2019 meer dan 25 jaar met plaatsgenoot Wim Steijl de jaarlijks Ouderenreis
Rockanje. Ieder jaar is hij dé stem en gangmaker van het Rad van Avontuur tijdens de rommelmarkt
van de Welkomkerk in Rockanje. Jaarlijks helpt de Rockanjenaar bij de sinterklaasintocht in zijn
woonplaats. In het dagelijks leven werkt Ritmeester bij de gemeente Brielle.

Padelbanen Oostvoorne
10 januari 2020
Oostvoorne – Tennisvereniging Oostvoorne (TVO) wil twee padelbanen aanleggen. De gemeente
Westvoorne wil een bijdrage doen van 50.000 euro.
Eerst moeten dan de beleidsregels voor een speciale subsidiepot worden aangepast. Voor de
buitensportverenigingen is een totaalbedrag beschikbaar van 3 miljoen euro. Daaruit worden de
accommodaties van de twee voetbalverenigingen en hockeyclub vernieuwd. De gemeenteraad wil dat
de tennis, die een verzoek om een bijdrage heeft gedaan, hier ook een beroep op kan doen. De
subsidie voor buitensportverenigingen is niet onuitputtelijk. ‘Op is op,’ zegt wethouder Jorriena de
Jongh (GBW).

Volgens de algemene subsidieverordening heeft de club nu ‘slechts’ recht op 20.000 euro.
Daarbovenop kan een renteloze lening worden verstrekt van 30.000 euro. De raad wil de club 50.000
euro geven.
De aanleg van twee padelbanen kost zo’n 115.000 euro. TVO heeft 65.000 euro al rond en dus
resteert nog een bedrag van 50.000 euro. De banen moeten komend voorjaar worden aangelegd,
omdat anders de Rijkssubsidie van 23.000 vervalt.

Cameratoezicht Kruininger Gors
10 januari 2020
Oostvoorne – De gemeente Westvoorne gaat camera’s plaatsen op het Kruiniger Gors in Oostvoorne.
Het cameratoezicht moet de veiligheid in het gebied verbeteren.
De gemeente had in september 2019 een verzoek voor cameratoezicht ingediend bij het Openbaar
Ministerie. Daarop is een positieve reactie ontvangen. Op dit moment worden meerdere offertes voor
camera’s aangevraagd. Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne wil dat het gaat om kwalitatief
goede camera’s, waarop kentekens en gezichten duidelijk zijn te herkennen.
Het Gors is het recreatiepark Molecaten Park Kruininger Gors. Op het park en aan de rand daarvan
zijn ook openbare wegen en wonen vaste bewoners. Het streven is om het cameratoezicht bij de
openbare toegangswegen aan het begin van het recreatieseizoen geplaatst te hebben.
Buurtbewoners willen dat de veiligheid verbetert, nadat het Gors onder meer is opgeschrikt door
branden, inbraken en een drugslab.

Geen toeristisch informatiepunt Oostvoorne
16 januari 2020
Oostvoorne – Oostvoorne zou ook een toeristisch informatiepunt moeten krijgen. De komst zou het
winkelcentrum van Oostvoorne versterken.
Alleen buurdorp Rockanje heeft op dit moment een toeristisch informatiepunt, gevestigd bij de
plaatselijke supermarkt. Uit onderzoek naar het toekomstbestendig maken van het winkelcentrum van
Oostvoorne blijkt dat dit ook voor Oostvoorne een goed idee zou zijn. Dit zou onder meer nodig zijn
om in de toekomst een bloeiende dorpskern te zijn. De gemeente Westvoorne heeft op dit moment
alleen geen budget beschikbaar om een gelijkwaardig informatiepunt als in Rockanje te vestigen.
Het dagelijks bestuur van de gemeente wil daarom in gesprek met ondernemers om te verkennen wat
wel mogelijk is. Ondernemers uit het centrum worden uitgenodigd om ideeën aan te dragen en
eventueel een ruimte voor folders en dergelijke beschikbaar te stellen.

Leerlingenaantal neemt toe
16 januari 2020
Westvoorne – Het leerlingenaantal in Westvoorne neemt de komende jaren toe. De gemeente
Westvoorne en schoolbesturen gaan in overleg wat te doen.
De groei van het leerlingenaantal speelt in Oostvoorne en in Rockanje. In het in november geopende
schoolgebouw van De Zeewinde in het centrum van Rockanje hebben nu 350 leerlingen les. ‘De

ruimte is nu al krap, maar nog niet te krap,’ vertelde wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) half deze
maand aan de Westvoornse politiek. Gemeente moet zich gaan buigen over de verschillende
toekomstscenario’s. In 2025 zitten er naar verwachting 367 kinderen op De Zeewinde. Over tien jaar is
dat opgelopen tot 380 leerlingen. Het schoolgebouw zal dan wel te krap zijn. Een verbouwing of
uitbreiding van het huidige schoolgebouw kan een oplossing zijn. Aan tijdelijke huisvesting wil de
gemeente vooralsnog niet denken.
De wethouder gaat met het schoolbestuur in gesprek en presenteert daarna zijn bevinden aan de
Westvoornse gemeenteraad.

Kritiek wegversmallingen Nieuwenhoorn
20 januari 2020
Nieuwenhoorn - Zeventien wegversmallingen moeten de Rijksstraatweg in Nieuwenhoorn veiliger
maken. Omwonenden vrezen dat deze oplossing niets uithaalt en weggegooid geld is.
De gemeente Hellevoetsluis presenteerde in buurthuis Oude Woelhoek in Nieuwenhoorn de plannen.
De zaal zat vol. Toehoorders kregen te horen dat er dit voorjaar zeventienverkeersversmallingen
komen tussen het viaduct en de molen. Hellevoetsluis wil zo de snelheid omlaaghalen en de weg
onaantrekkelijker maken voor sluipverkeer. Omwonenden reageerden echter veelal verbijsterd.
De gemeente Hellevoetsluis had in december al aan een kant van de weg wegversmallingen
aangebracht. Die bleken slecht zichtbaar en voor sommige automobilisten nog een reden om het
gaspedaal in te drukken. Ook bleek het gevaarlijk voor fietsers. Hellevoetsluis denkt dat deze
zeventien versmallingen de weg wel veiliger maken. Aan de ene kant van de weg komt een betonnen
rand en aan de andere kant een plantenbak. De gemeente belooft de eerste maanden na de plaatsing
het weggebruik te monitoren en na de zomer van 2020 richting de bewoners met een evaluatie te
komen.
Het plan is nog niet ‘in beton gegoten’.

Subsidie waterveld
24 januari 2020
Rockanje – De gemeente Westvoorne wil 6,5 ton geven aan M.H.V. Forcial. De hockeyclub heeft dit
nodig voor de aanleg van een waterkunstgrasveld.
Een zand ingestrooide kunstgrasveld wordt als de subsidie wordt toegekend vervangen door een
waterkunstgrasveld. Deze velden worden steeds meer gebruikt in de hockeysport. In het begin
speelden vooral clubs uit de hoofdklasse hier op. Nu doen ook steeds meer amateurclubs dat. Een
waterkunstgrasveld maakt het ook mogelijk om, naast de bestaande evenementen, hockeykampen en
(inter)nationale hockeytoernooien te organiseren. De hockeyvelden in Rockanje zijn eigendom van de
gemeente.
De Westvoornse gemeenteraad neemt in februari een besluit over het voorstel. Deze gemeentelijke
bijdrage voor Forcial komt uit de subsidiepot van 3 miljoen euro voor de buitensportverenigingen.
Naast de hockey maken de beide voetbalvereniging en Tennisvereniging Oostvoorne daar gebruik
van. Als de raad instemt is nog een bedrag van 763.000 euro beschikbaar.

‘Niet één groot schoolgebouw’
24 januari 2020
Oostvoorne – Het leerlingenaantal in Oostvoorne stijgt de komende jaren. Dit jaar zijn er 751 kinderen
die hier naar school gaan en in 2040 loopt dit aantal op tot 798.
De leerlingenaantallen spelen mee in het voorlopig standpunt om niet voor één groot schoolgebouw te
kiezen. De Nieuwe Weg heeft in 2020 222 leerlingen, De Bosrand 142, Het Overbos 251 en
Gelinckschool voor het speciaal onderwijs 136. Over twintig jaar zijn dat er naar verwachting bijna 800
(inclusief 147 van de Gelinckschool). Over vijf jaar zou volgens de verwachtingen in Oostvoorne een
school nodig zijn, zonder de kinderen van de Gelinckschool, voor bijna 650 leerlingen. Dit is
aanzienlijk meer dan het aantal van bijna 360 kinderen dat nu in de (al krappe) De Zeewinde in
Rockanje les krijgt. ‘Bij een eventuele centralisatie van onderwijsvoorzieningen wordt één gebouw
mogelijk te massaal,’ stelt het dagelijks bestuur van Westvoorne in een notitie.

Brielle voor één gemeente
28 januari 2020
Brielle - De gemeente Brielle kiest voor één gemeente op Voorne. Het gemeentebestuur start de
gesprekken met buurgemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne.
De gemeenteraad heeft unaniem voor deze optie gekozen. Brielle stond voor twee keuzes.
Zelfstandig blijven met een nog intensievere samenwerking met Hellevoetsluis en Westvoorne? Of
toch de weg inslaan richting een fusie op Voorne? Eén gemeente op Voorne-Putten was al bij
voorbaat van de baan. Nissewaard had aangegeven zich niet als mogelijke fusiepartner te zien.
De Brielse raad kond voor hun besluit als handvat het rapport ‘Op weg naar Onze Bestuurlijke
Toekomst’ gebruiken. Een rapport dat pas aan het begin van de beslissende raadsvergadering voor
iedereen openbaar is gemaakt. Hierin staan de voor en tegens van zelfstandig blijven en fuseren. De
inhoud van het rapport is gebaseerd op gesprekken die de afgelopen maanden gevoerd met
inwoners, ondernemers en organisaties en ambtenaren. Ze konden aangeven welke zaken ze,
ongeacht de bestuurlijke toekomst van Brielle, belangrijk vinden. Ook zijn de sterke en zwakke punten
van kleinere zelfstandige gemeenten en ervaringen van fusiegemeenten op een rij gezet.
De rapportage onthoudt zich van conclusies of aanbevelingen.
Brielle is de eerste gemeente die een besluit neemt over herindeling. De nieuwe gemeente zou op 1
januari 2023 van start kunnen gaan. Westvoorne volgt volgende maand en Hellevoetsluis, voorstander
van samengaan, nog een maand later.

Driekwart gevallen buurbemiddeling positief
30 januari 2020
Westvoorne – Vorig jaar zijn veertien buurtbemiddelingsverzoeken in Westvoorne behandeld door
vrijwilligers. In 75 procent van de gevallen met een positief eindresultaat.
Wanneer buurtgenoten er samen niet meer uit komen, kunnen zij gebruik maken van een
buurtbemiddelaar. Getrainde vrijwilligers gaan aan de slag zodra beide buren willen meewerken. De
bemiddelaar gaat met iedereen in gesprek om beide kanten van het verhaal aan te horen en zoekt

naar een oplossing. Het project buurtbemiddeling is sinds 2019 in de gemeente van kracht. Het eerste
kwartaal zijn de vrijwilligers opgeleid. Per bemiddelingstraject vinden gemiddeld zes gesprekken
plaats. In 90 procent van de bemiddelingstrajecten zijn de betrokken partijen tevreden over de
ondersteuning van de vrijwilligers. In driekwart van de gevallen is het daarbij gekomen tot een
oplossing of de-escalatie van het conflict.
Op dit moment bestaat het team Brielle-Westvoorne uit zestien vrijwilligers. De gemeente Westvoorne
investeert jaarlijks 15.000 euro aan het project buurtbemiddeling.

Onderzoek verzanding kust
30 januari 2020
Westvoorne – De effecten van de verzanding van de kust van de Zuid-Hollandse worden onderzocht.
Westvoorne stopt 74.00 euro in het onderzoek.
De verzanding van de kust gaat door. Recreatiegemeente Westvoorne vermoedt dat de gevolgen voor
mens en natuur groot zijn. Het badstrand in Rockanje zoals we dat nu kennen verdwijnt. De
verandering heeft ook gevolgen voor de waterveiligheid en is van invloed op de Natura-2000
gebieden. Westvoorne wil de ontwikkelingen op die verschillende aspecten van de verzanding in
beeld hebben. Daarna kunnen vervolgstappen worden bepaald. Wat zijn de effecten van de
verzanding? Welke oplossingen zijn mogelijk?
Westvoorne trekt op met de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en gemeente
Goeree-Overflakkee. De kosten van het onderzoek, die tussen de partijen verdeeld wordt, zijn naar
schatting 3,7 ton. Maandag 4 februari buigt de politiek zich over de opzet van het onderzoek. Later
deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over het beschikbaar stellen van het bedrag.

Erfgoedvereniging steunt verzet
30 januari 2020
Rockanje - Erfgoedvereniging Heemschut steunt het verzet tegen de sloop van bunkers in Rockanje.
Het bunkercomplex heeft een hoge cultuurhistorische waarde.
De bunkers op Windgatseweg 1B, vijf in aantal, wil de eigenaar weg om zijn paardenbedrijf uit te
breiden. Een hiervan is de voormalige commandobunker van het bataljonshoofdkwartier. Voor
erfgoedinstanties is de aangekondigde sloop een gruwel. Heemschut steunt de Stichting Menno Van
Coehoorn, die een verzoek tot monumentenstatus bij de gemeente Westvoorne heeft ingediend. ‘De
bunker vertegenwoordigt als onderdeel van de Atlantikwall een hoge cultuurhistorische,’ aldus
Heemschut. De erfgoedvereniging is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor
bescherming van cultuurmonumenten.
De nog intacte samenhang van dit bunkercomplex maakt het uniek. Als de geallieerde invasie op
Voorne had plaatsgevonden, was de commandobunker het epicentrum van de Duitsers geweest. De
bunkers hebben echter geen monumentale status. De gemeente gaf eerder aan, mede daardoor,
wettelijk gezien geen gronden te hebben om de sloop tegen te gaan.
Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de gemeente de aanvraag in behandeling heeft. ‘We
kunnen hierover nu geen verdere informatie geven.’

