Nieuwjaarstoespraken Brielle en Hellevoetsluis
5 januari 2022
Brielle/Hellevoetsluis - Burgemeester Gregor Rensen vindt dat mensen niet te fel moeten reageren bij
tegenslag in coronatijd. Hij riep daartoe woensdagavond op in zijn nieuwjaarstoespraak.
Rensen weet nog dat ‘we vorig jaar ook hoopten dat we meer grip zouden krijgen op het coronavirus.’
Hij geeft aan verder te zijn dan een jaar geleden en dat er zeker uitzicht is op verbetering. ‘Daar
moeten we wel met zijn allen achter gaan staan en er ook samen voor gaan. Door oog voor elkaar te
hebben, met name voor de meest kwetsbare inwoners. Door ook niet te fel op alles en elkaar te
reageren, als niet alles zo loopt zoals u verwacht.’
De Hellevoetse burgemeester Milène Junius roept de inwoners in een online-nieuwjaarsboodschap op
mee te werken aan de veiligheid in de stad. Ze zegt veel waardering te hebben voor de handhavers,
agenten, brandweervrijwilligers en ambulancepersoneel, maar dat die hulpdiensten niet overal tegelijk
kunnen zijn. ‘Veiligheid is van ons allemaal, dus help mee met buurtpreventie, oproepen om op te
letten via Burgernet en meldingen te doen bij Meld Misdaad Anoniem. Samen zijn we sterker.’
Ook vraagt Junius de inwoners positief in de fusie van hun gemeente met Brielle en Westvoorne te
stappen. Die fusie moet volgens haar leiden tot een nóg mooiere gemeente.

Nieuwjaartoespraak Westvoorne
12 januari 2022
Westvoorne - Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne stond in zijn laatste nieuwjaarstoespraak
stil bij het opgaan van zijn gemeente in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.
Op 1 januari 2023 houdt de gemeente Westvoorne op te bestaan. ‘Volgend jaar wonen we in de
nieuwe gemeente Voorne aan Zee, maar we wonen toch vooral in Oostvoorne, Rockanje of Tinte. Dat
zal niet veranderen,’ stelt De Jong. Hij staat in het bijzonder stil bij het sterke verenigingsleven en de
sterke organisaties die ‘onze prachtige evenementen jaar in jaar uit organiseren’. De vrijwilligers in
Oostvoorne, Rockanje en Tinte zullen zich in de nieuwe gemeente blijven inzetten, weet hij. ‘Dat vind
ik geruststellend, want ik vertrouw en waardeer deze mensen enorm.’
In zijn digitale nieuwjaarstoespraak noemt burgemeester De Jong verder de verzanding van de kust.
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor Westvoorne. De verzanding is al jaren bezig en de vraag is
hoe daar mee om te gaan. De Jong: ‘Is het een bedreiging, is het een kans? We weten in ieder geval
dat we hierin samen willen werken met onze ondernemers, natuurorganisaties, buurgemeenten en
andere partijen.’’
De Jong kijkt ook kort terug op het afgelopen jaar. Hij is in het bijzonder trots op de opening van de
calamiteitenpost op de Pinnepot in Oostvoorne. De boa’s en wijkagenten hebben hier al een eigen
plek en binnenkort rijdt ook de ambulancedienst vanaf hier. ‘Tegenwoordig zijn het rijdende
ziekenhuizen, waarin de zorg direct begint. Vroeger werd je vervoerd naar de zorg,’ benadrukt De
Jong.
Vandaag de dag moeten we ons ook wapenen tegen digitale criminelen. De burgemeester heeft
genoten van de kinderen in Westvoorne die zich via het online computerspel Hackshield spelenderwijs

lieten opleiden tot cyberagent. ‘In de hoop dat zij hun kennis overdragen aan hun opa’s en oma’s,
vaders en moeders.’

Einde aan files richting stadswerf
12 januari 2022
Brielle - De gemeente Brielle wil een einde maken aan de files richting de stadswerf. Voor het
wegbrengen van afval moet vanaf volgende maak een afspraak worden gemaakt.
Via de website van de gemeente Brielle kan een tijd worden gereserveerd, geeft wethouder André
Schoon (VVD) aan. Dit heeft als voordeel dat er altijd plek op de stadswerf is en er geen filevorming
op het industrieterrein ontstaat om afval te brengen.
Brielle informeert de inwoners nog over het reserveringssysteem. Mensen die niet over internet
beschikken kunnen telefonisch een afspraak maken.
Buurgemeente Hellevoetsluis werkt sinds deze week met een pasjessysteem. Inwoners van
Nissewaard kunnen met een pasje maximaal twaalf keer per jaar een bezoek aan de stadswerf
brengen; voor het vaker wegbrengen van afval moeten ze bijbetalen. Westvoorne werkt nog niet met
een pasjessysteem. Inwoners moeten wel via hun legitimatiebewijs bij een bezoek aan de milieustraat
kunnen aantonen dat ze woonachtig in Westvoorne zijn.

Nog even afval wegbrengen zonder pasje
17 januari 2022
Hellevoetsluis - Hellevoeters kunnen tot 1 februari zonder pasje hun grofvuil komen brengen op de
milieustraat. Inwoners zonder pasje zullen tot die tijd niet worden geweigerd.
De gemeente Hellevoetsluis werkt sinds maandag 10 januari met een pasjessysteem bij de
milieustraat aan de Rijksstraatweg. Wethouder Peter Schop (IBH) geeft aan dat er een aantal weken
een soepel overgangsbeleid is.
Begin dit jaar heeft de gemeente de informatiebrieven met de pas de deur uitgedaan. Schop: ‘We
voeren die pas in om oneigenlijk gebruik van de milieustraat tegen te gaan. Het verwerken van afval
kost de Hellevoetse belastingbetaler geld en het is natuurlijk niet de bedoeling dat daar misbruik van
wordt gemaakt.’ Zonder milieupas gaat de slagboom aan het begin van de milieustraat niet open.
GroenLinks-raadslid Bianca Verschoor vond het niet netjes dat dit systeem wordt ingevoerd door het
gemeentebestuur van Hellevoetsluis, zonder dat dit eerst aan de gemeenteraad en bewoners is
voorgelegd.
Nu blijkt dat wethouder Schop de Hellevoetse gemeenteraad op 26 april 2021 in een e-mail over
nieuwe ondergrondse containers op de hoogte heeft gesteld van de invoering. Dat bericht heeft
Verschoor over het hoofd gezien of is haar ontschoten. Wel blijft ze vinden dat de informatie over de
pas richting de inwoners eerder beter had gemoeten. Verschoor zegt ook blij te zijn met de invoering
van de afvalpas om misbruik tegen te gaan.

Zwaard van geuzenaanvoerder komt terug
27 januari 2022
Brielle - Het zwaard van geuzenaanvoerder Bloys van Treslong is, 450 jaar later dan gepland,
gearriveerd in Brielle. Iedereen kan het unieke object vanaf dinsdag bewonderen in het Historisch
Museum Den Briel.
Op 1 april 1572 vielen de Watergeuzen Den Briel binnen en bevrijdden de stad als eerste van het
Spaanse juk. Brielle viert dit jaar 450 jaar bevrijding. De komst van het zwaard van een van de leiders
van die inval, jonkheer Willem Bloys van Treslong (1529-1594), is de eerste mijlpaal in dit feestjaar.
Het zwaard staat veilig in een inbraakwerende vitrine in een museumzaal. Normaal hangt het op in de
kerk in het Noord-Hollandse Oosterland. De plaats waar Bloys van Treslong het ooit moest
achterlaten.
Na een strooptocht over het eiland Wieringen kwamen Treslongs manschappen in maart 1572
tegenover een legertje woedende boeren te staan. Zijn schepen werden ook nog eens belaagd door
Spaanse soldaten. De Wieringers waren bereid de schepen los te hakken uit het ijs. Bloys van
Treslong moest beloven de bevolking nooit meer lastig te vallen. Als onderpand moest hij zijn zwaard
achterlaten. Kort daarna bevrijdde hij zijn geboortestad Den Briel. Alleen in februari is het zwaard in
Brielle te zien en daarna gaat het historische object terug naar Oosterland.

Voornes Opstapbus
28 januari 2022
Rockanje - Senioren in Westvoorne kunnen vanaf nu thuis in een busje stappen. De Voornes
Opstapbus gaat rijden om 55-plussers allemaal leuke uitjestapjes te bezorgen. Het doel: nieuwe
contacten opdoen én fijne herinneringen maken.
Het 9-persoonsbusje is deze week vanuit het oosten van het land overgebracht naar Rockanje. De
belettering Samen op stap voor meer plezier! was er daarginds al op aangebracht. Die slogan is
precies waar het busje in de kustgemeente voor moet gaan zorgen. Ouderen kunnen met dit busje
uitstapjes maken. Het idee is vooral dat ze dat met elkaar gaan doen en op deze manier nieuwe
contacten maken.
Het busje gaat senioren vanaf 1 februari naar allerlei uitstapjes in de omgeving brengen. Een
middagje gezellig winkelen, lekker lunchen, een ochtend naar de Mekkerstee in Ouddorp met koffie en
thee, een museumbezoek of wat dan ook. Voor elk is er wel wat wils en ideeën zijn altijd welkom. De
chauffeur en de begeleider halen de deelnemers op, gaan met ze op pad en brengen ze weer veilig
thuis. De activiteiten die gepland staan worden aangeboden op de website van de opstapbus.
Het busje biedt plaats aan zeven passagiers. De twee andere stoelen zijn gereserveerd voor de
chauffeur en begeleider. Iedereen vanaf 55 jaar is welkom in de Voornes Opstapbus. Van mensen die
minder goed ter been zijn kan de opvouwbare rollator achterin geplaatst worden. Het busje draait op
vrijwilligers.

