Onderzoek acute zorg
28 juli 2018
Voorne-Putten - De gemeente Westvoorne wil een onderzoek naar de acute zorg in de regio. Zo moet
inzicht worden verkregen in de stand van zaken en hoe verder te handelen.
In het gebied wordt een toenemende druk op de zorg ervaren. Westvoorne wil, samen met de andere
gemeenten op Voorne-Putten, Rebelgroup BV een onafhankelijk onderzoek laten doen. Daarin komen
de aanrijtijden van de ambulances aan de orde. Ook de ambulancezorg, huisartsenpost en
spoedeisende zorg in ziekenhuizen moeten worden onderzocht. Uit het onderzoek moet een objectief
beeld van de stand van zaken in de acute zorg ontstaan. De impact van toekomstige ontwikkelingen
worden ingeschat. De gemeenten willen op basis van de uitkomsten een advies welke keuzes ze
moeten maken om de acute zorg te verbeteren.

Inspectie ouderenroutes
28 juli 2018
Westvoorne – Partij Westvoorne wil een inspectie van voetpaden en wegen rondom woonzorgcentra
in Westvoorne. De oppositiepartij wil zo voorkomen dat ouderen onnodig vallen.
Ouderen laten weten, vooral in Oostvoorne, veel hobbels en ongelijkheden tegen te komen. ‘Vallen
kan grote gevolgen hebben,’ aldus raadslid Alice Vermeer (PW.) Zo hebben ze een verhoogde kans
op botbreuken en komt een groot deel van de gevallenen niet meer terug op het oude niveau. De
grootste oppositiepartij wil op korte termijn een grondige inspectie en eventuele aanpassing van de
stoepen en wegen. Het voorstel is onderdeel va het onlangs gepresenteerde zorgplan van de partij.
Het dagelijks bestuur van Westvoorne neemt het idee echter niet over, omdat het niet alleen deze
routes wil controleren. De gemeente is bezig met het opstellen van een wegenbeheerplan. In de
vorige raadsperiode kregen de toenmalige coalitiepartijen PW en Inwonersbelang Westvoorne
regelmatig het verwijt daar te weinig aan te doen.

Binnenkort weer glad wegdek
27 juli 2018
Brielle - Fietsers rondom het Brielse Meer kunnen binnenkort rijden op een glad wegdek.
Staatsbosbeheer voert deze zomer grootonderhoud uit aan de fietspaden in het recreatiegebied.
De fietspaden worden, waar nodig, voorzien van nieuw asfalt. Een groot deel is er nu erg slecht aan
toe. De fietspaden zitten zo vol hobbels dat fietsers de route zelfs mijden of maar op de rijbaan gaan
rijden. Het asfalteren heeft de nodige haast. Dit najaar vinden boswerkzaamheden in het Brielse Meer
plaats, die pas eind dit jaar zijn afgerond. Het risico op slecht weer voor asfalteren is in de winter te
groot. De werkzaamheden bij het Brielse Meer duren tot begin september en nemen per wegdeel
enkele dagen in beslag. Ook in recreatiegebieden Bernisse, Oostvoornse Meer, Hoenderhoek en
Landtong zijn de komende weken asfalteringswerkzaamheden. Naast het geheel vervangen van asfalt
worden er scheuren gevuld.

Derde ambtstermijn
26 juli 2018
Westvoorne - Commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit herbeëdigt Peter de Jong
woensdag 29 augustus als burgemeester van Westvoorne. Zijn tweede ambtstermijn van zes jaar zit
er nu bijna op. De Westvoornse gemeenteraad stemde in februari al in met zijn herbenoeming. De
Jong noemde het toen ‘bijzonder’ en voelde zich trots dat de raad hem voor de derde keer heeft
voorgedragen. Hij is bijna twaalf jaar burgemeester van Westvoorne. De Jong volgde in de zomer van
2006 Henk Krijgsman op.

Kritiek afbouwregeling
22 juli 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne wil vanaf volgend jaar zelf oud papier en karton laten
ophalen. Verenigingen die dat nu doen willen volledige compensatie van de gederfde inkomsten.
De gemeente Westvoorne hoopt dat inwoners meer oud papier en karton in een minicontainer
stoppen dan nu door de verenigingen wordt opgehaald. Het idee is al in de vorige raadsperiode
ingezet. Toenmalig wethouder Paméla Blok (Inwonersbelang Westvoorne) beloofde de verenigingen
volledig te compenseren. Nu stelt het dagelijks bestuur van Westvoorne een afbouwregeling van een
paar jaar voor. De voetbalverenigingen in Oostvoorne en Rockanje, muziekvereniging Volharding,
muziekvereniging Ons Genoegen en gymnastiekvereniging ODI uit Tinte hebben een brief gestuurd
aan de gemeente. Ze vragen daarin om volledige compensatie en vrezen anders dat de
afbouwregeling hun voortbestaan in gevaar brengt.
De gemeente Westvoorne benadrukt dat de compensatieregeling slechts een voorstel is. Nog
meerdere opties liggen open. Gemeente en verenigingen gaan binnenkort in overleg om te komen tot
een oplossing.

Rockanje krijgt Broershoek
19 juli 2018
Rockanje - De naam voor de nieuw straat bij de Middelweg in Rockanje is bekend. De zeven nieuwe
woningen aan de insteekweg komen aan de Broershoek te liggen.
Het glas maakt aan de Middelweg plaats voor woningen. De gemeente Westvoorne heeft eind vorig
jaar een oproep gedaan voor de naamgeving van de nieuwe straat. In totaal zijn dertien suggesties
ingediend. De voorstellen waren gerelateerd aan vroegere eigenaren: Noordermeerhof,
Noordermeerdreef en Knelishof. Andere suggesties hadden betrekking op een locatie of gebied:
Laningbos, Broershoek, de Sluis, Tussensloot, Mispelbos, Het Laantje, De Watering en De Meet.
Anderen kwamen met de namen Zevensprong en Sfeerland. Gekozen is voor de historische naam
Broershoek. Het woord hoek is voor een insteekweg in het buitengebied geschikt en er werd vroeger
een groot stuk land mee aangeduid. Het gaat bovendien om een historische benaming uit het gebied.

Huurovereenkomst Badlust
19 juli 2018

Rockanje – De gemeente Westvoorne gaat een huurovereenkomst aan met paviljoen Badlust in
Rockanje. Het bleek dat er geen geldige pachtovereenkomst was.
Paviljoen Badlust ligt aan de Eerste Slag aan het strand in Rockanje. De eigenaar van het pand, VOF
Badlust, heeft de afgelopen jaren erfpacht voor het gebruik van de grond betaald aan de gemeente
Westvoorne. Onlangs is echter aan het licht gekomen dat er helemaal geen geldige
pachtovereenkomst is. De overeenkomst is niet verleden door de notaris en ook niet ingeschreven in
het kadaster.
De eigenaar wil het pand over enige tijd overdragen aan zijn zoon. Normaal gesproken wordt bij de
wisseling van eigenaar een nieuwe pachtovereenkomst met de gemeente afgesloten. Om deze
periode te overbruggen wordt gekozen voor een tijdelijke huurovereenkomst voor de periode van twee
jaar. De eigenaar van het strandpaviljoen hoeft dan niet twee keer notariskosten te betalen. De
huurprijs van de grond is bijna 7.000 euro per jaar.

Vergunning asfaltpad
12 juli 2018
Rockanje – Het verharde pad in de duinen in Rockanje is gelegaliseerd. De omgevingsdienst
Haaglanden heeft alsnog vergunning voor het asfaltpad afgegeven.
Het 1,5 kilometer lange pad tussen de Eerste en Tweede Slag ligt in het gemeentelijk duin. De
gemeente Westvoorne liet de bestaande, verslechterde route voor mindervaliden vorig jaar asfalteren
en dacht dat een vergunning niet nodig was. Dat bleek toch zo te zijn. De omgevingsdienst
Haaglanden toetste het pad alsnog aan de wet Natuurbeheer en concludeerde dat het niet schadelijk
is voor de natuur. De natuurdoelen van Voornes Duin komen niet in gevaar.
Het asfaltpad veroorzaakte vorige jaar hevige reacties. Raadsleden vonden dat er milieuvriendelijke
alternatieven waren geweest voor de verharding. Natuurmonumenten zag zich voor een voldongen
feit geplaatst, maar zag weinig aanknopingspunten om het verwijderen van het asfalt te dwingen.

Geen plannen Driehoek
11 juli 2018
Oostvoorne – Het schoolgebouw van JPS De Driehoek in Oostvoorne is geen school meer. De
kinderen zijn er vrijdag voor het laatst naar school gegaan.
De school gaat samen met OBS Mildenburg in Oostvoorne en krijgt de naam aan De Bosrand. De
toekomstige bestemming van het pand en de locatie van De Driehoek aan de Vrouwe Machteldweg is
nog niet bekend. Het schoolbestuur is van plan het pand over te dragen aan de gemeente
Westvoorne. Zolang het gebouw nog niet is overgedragen aan de gemeente, is het schoolbestuur
verantwoordelijk voor het voorkomen van verpaupering.
De locatie heeft een maatschappelijke bestemming. Momenteel zijn de gemeente, de schoolbesturen
en stichting kinderopvang Humanitas in gesprek over intensievere samenwerking. Mogelijk zal het
pand in dat kader een bestemming krijgen. Zo niet, dan zal de gemeente een eventuele nieuwe
gebruiker zoeken. Er zijn bij de gemeente verder nog geen concrete plannen voor dit gebied in
ontwikkeling.

Extra budget brede school
11 juli 2018
Rockanje - De start van de bouw van de brede school aan het Kolpapad in Rockanje kan beginnen.
Het extra bedrag van 1,6 miljoen euro voor het multifunctionele gebouw ligt nu op tafel.
De gemeenteraad van Westvoorne besloot in de laatste vergadering voor het zomerreces over het
miljoenenbedrag. Een overschrijding van bijna 20 procent van de vorig jaar nog verwachte kosten. De
nieuwe raad voelt zich min of meer door haar voorgangers voor het blok gezet. Ze zien geen weg
meer terug. De oude scholen aan het Kolpapad zijn gesloopt en de kinderen krijgen nu deels les in
noodlokalen. ‘We willen een goed schoolgebouw voor de kinderen in Rockanje,’ aldus raadslid Jeroen
Noordermeer (Partij Westvoorne). De vorige coalitie waarvan PW deel uitmaakte heeft gekozen voor
‘scherp’ begroten. ‘Met als gevolg dat men het moest doen met het geld dat er was en je eerder een
overschrijding hebt.’ De bouwmarkt is bovendien aangetrokken en de nieuwe coalitie heeft gekozen
voor een meer duurzaam gebouw.

Compensatie oud papier en karton
4 juli 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne wil oud papier en karton gaan inzamelen met minicontainers.
De verenigingen die dat nu nog doen worden gecompenseerd.
In de vorige raadsperiode was al besloten dat oud papier en karton op een andere manier wordt
ingezameld. De gemeente hoop dat mensen meer dat straks in een minicontainer gaan doen. Het
nieuwe dagelijks bestuur van Westvoorne heeft nu ook een plan liggen om de verlieslijdende
verenigingen te compenseren. Gymnastiekvereniging ODI, muziekvereniging Ons Genoegen,
muziekvereniging Volharding, voetbalclub OVV en voetbalvereniging Rockanje krijgen vijf jaar lang
een vergoeding. De vergoeding bedraagt in 2019 100%, in 2020 80%, in 2021 60%, in 2022 40% en
2023 20% van het gemiddelde inzamelresultaat. Het gaat om een bedrag van gemiddeld ruim 16.000
euro per jaar. De verenigingen mogen via vaste punten nog wel blijven inzamelen.

Blauwalg Oostvoornse Meer
4 juli 2018
Oostvoorne – Het Oostvoornse Meer is geteisterd door blauwalg. Partij Westvoorne wil dat het
dagelijks bestuur bij het recreatieschap aandringt op verbetering van de waterkwaliteit.
Het recreatiegebied is van grote betekenis voor de gemeente Westvoorne. De stranden aan beide
oevers zijn niet lang geleden aangepakt. Ook komt er nog een natuurboulevard. Blauwalg steekt
echter al enkele warme zomers de kop op. Het Recreatieschap Voorne-Putten beheert het gebied. ‘In
de programmabegroting zijn echter geen maatregelen voor de waterkwaliteit van het Oostvoornse
Meer opgenomen,’ merkt raadslid Emma van Blom (Partij Westvoorne) op. Ze wilde dat het dagelijks
bestuur schriftelijk zijn beklag zou doen.
Wethouder Marja Roza (VVD) benadrukt dat het schap niet de juiste partij is. Waterschap Hollandse
Delta is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het Oostvoornse Meer. ‘Iedereen heeft een eigen

verantwoordelijkheid.’ Er wordt al enige tijd onderzoek naar de oorzaak van de blauwalg gedaan. Ze
wil het waterschap wel aanspreken.
De gemeenteraad nodigt het waterschap en schap na het zomerreces uit om te praten over het
Oostvoornse Meer.

Presentatie plannen na zomer
4 juli 2018
Westvoorne – Het dagelijks bestuur van Westvoorne presenteert na het zomerreces de
beleidsplannen. Nog voor de behandeling van de begroting dit najaar.
De bespreking van de kadernota neemt voor de vakantie gewoonlijk bijna een hele avond in beslag.
Het document is een doorkijk naar de jaarlijkse begroting, die de gemeenteraad altijd in het najaar
behandelt. Dit keer was de raad van Westvoorne dan ook binnen drie kwartier over de nota uitgepraat
omdat er weinig over te zeggen viel. De voorbereidende nota was ruim drie maanden na de
verkiezingen nog zonder beleidsplannen. ‘We missen de inbreng van het nieuwe college,’ aldus
fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne).
De uitgewerkte plannen van het dagelijks bestuur zijn nog niet bekend. Het streven is om in oktober,
voor de behandeling van de begroting, het collegeprogramma te presenteren. ‘We willen laten
participeren en dat kost tijd,’ geeft wethouder Jorriena de Jongh (Gemeentebelangen Westvoorne)
aan. Ze belooft ook door de raadsleden naar voren gebrachte standpunten mee te nemen.

