Onduidelijkheid eigendomssituatie
26 juli 2019
Westvoorne – De gemeente Westvoorne moet haast maken met de plaatsing van drie winturbines op
de Noordzeeboulevard. De turbines moeten er van de Provincie in 2022 staan.
Anders loopt Westvoorne de kans om nog meer windmolens te moeten plaatsen. De gemeente denkt
aan de plaatsing van ongeveer drie turbines op de Maasvlakte. Het is echter onduidelijk op wiens
grond die moeten komen te staan. Een deel is eigendom van het Waterschap en een ander deel van
Rijkswaterstaat. Daarom laat de gemeente dit jaar een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Die moet
aantonen waar de turbines het beste kunnen komen en hoeveel er moeten komen. Ook zal aandacht
worden besteed aan zaken als geluid, slagschaduw, veiligheid en impact op recreatie en natuur. Het
onderzoek kost de gemeente ruim 14.000 euro. Zodra in beeld is wat de beste locatie is voor de
turbines, kan de gemeente vervolgafspraken maken met de grondeigenaren. Later zullen nog
uitgebreider studies plaatsvinden over de impact op de omgeving.

Gemeente wil geen ALDI
22 juli 2019
Oostvoorne – Er komt geen ALDI supermarkt aan de Westvoorneweg in Oostvoorne. Het dagelijks
bestuur van Westvoorne geeft geen toestemming voor het plan.
De gemeente Westvoorne ontving april dit jaar het verzoek om een ALDI te vestigen in het pand waar
Holland Buiten in zat. Het bestemmingsplan van het bedrijventerrein De Pinnepot staat echter geen
supermarkt toe. Het dagelijks bestuur is ook niet van plan daar vanaf te wijken, omdat het niet strookt
met eerder beleid. De centrumfunctie van Oostvoorne moet juist worden versterkt en leegstand
worden tegengaan. In de Detailhandelvisie uit 2012 staat nog eens dat een uitbreiding van het
winkelaanbod buiten de dorpscentra ongewenst is. De Nota Economisch Beleid uit 2013 stelt dat de
supermarkten in Oostvoorne de grootste trekkers zijn. Verspreide detailhandel draagt hier niet aan bij.
Ook is er op de locatie aan de Westvoorneweg onvoldoende parkeergelegenheid. De gemeente wil
bedrijventerreinen als De Pinnepot juist reserveren voor (milieu) hinder gevende activiteiten.

Westvoorne niet naar Raad van State
19 juli 2019
Westvoorne – De gemeente Westvoorne stapt niet naar de raad van State voor de aanwijzing van het
beschermd dorpsgezicht Voornes Duin. Het besluit voor de extra beschermde status.
Twee jaar geleden hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van
Infrastructuur en Milieu het gebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Ze willen de
cultuurhistorische waarde van Voornes Duin hiermee beschermen. Tegen dat besluit zijn 36
bezwaarschriften ingediend, waaronder door de gemeente. De bewoners vreesden voor de extra
beschermende regels in het al zwaar beschermde gebied. De rechter heeft de bezwaren afgewezen.
De gemeente is (als enige) nog in hoger beroep gegaan, maar is toen ook niet in het gelijk gesteld.
Westvoorne gaat niet naar de hoogste bestuursrechter van het land om de uitspraak van de ministers

te laten vernietigen. Het dagelijks bestuur verwacht niet dat het besluit dan alsnog wordt vernietigd en
vindt het niet zinvol als enige bezwaarmaker door te gaan.

Nieuwe kerktorenhaan
19 juli 2019
Oostvoorne – De gemeente Westvoorne betaalt een nieuwe kerktorenhaan voor de Oostvoornse
Dorpskerk. De vorige is vorig jaar tijdens de restauratie gestolen.
De oude kerktorenhaan was van staal en de nieuwe haan wordt van RVS. Deze windwijzer gaat naar
verwachting langer mee dan de vorige. De nieuwe kerktorenhaan die in bestelling is wordt
gepoedercoat in de kleur goud. De aanschafprijs is 3.765 euro. De kringloopwinkel in Oostvoorne
heeft een bedrag van 250 euro voor de kerktorenhaan geschonken.
Een met bladgoud belegde haan bleek aanzienlijk duurder en zou 8.000 euro gaan kosten. Ook een
offerte voor een tweedehands haan van 5.500 euro heeft de gemeente afgeslagen.
De kerktoren, eigendom van de gemeente Westvoorne, stond vorig jaar in de steigers en toen is de
haan ontvreemd. De gemeente was alleen voor brand verzekerd, niet voor diefstal, en moet daarom
zelf voor de kosten opdraaien.

Meer mensen laten sporten
12 juli 2019
Westvoorne – De gemeente Westvoorne wil de komende jaren meer mensen laten bewegen. Begin
volgend jaar ligt er een plan hoe dat moet gaan gebeuren.
Het laatste beleid dateert uit 2014 en het nieuwe moet aangeven wat de gemeente de komende vier
jaar wil bereiken op het gebied van sport en bewegen. Mensen in beweging krijgen en sport een brede
maatschappelijke rol laten vervullen. Er zijn bijvoorbeeld groepen die niet of nauwelijks sporten.
Mensen sporten steeds minder in groepsverband en ledenaantallen van verenigingen lopen terug. In
het nieuwe sportbeleid moet de focus meer komen te liggen op het verbinden van organisaties,
personen en activiteiten. Het behouden van vrijwilligers en het vervullen van bestuursfuncties is
steeds lastiger. Te denken valt aan meervoudig gebruik van accommodaties en door meer groepen
toegang te geven tot binnen- of buitensportaccommodaties. De gemeente ontwikkelt het nieuwe
beleid samen met belanghebbenden en inwoners. Parallel aan het nieuwe sportbeleid wordt een
lokaal sportakkoord ontwikkeld, waarbij de gemeente samen met inwoners sport- en
beweegaanbieders, onderwijs en bedrijven samen gaan werken.

Lering trekken uit De Zeewinde
12 juli 2019
Rockanje - Met huidige noodlokalen bij basisschool De Zeewinde aan de Dwarsweg in Rockanje zijn
geen problemen bekend. De gemeente Westvoorne wil lering trekken hoe het met de vorige
'schimmellokalen' misging.

De problemen rondom de noodlokalen van De Zeewinde leverden een volle zaal in De Merel in
Rockanje met ouders op. Het trok ook een volle raadzaal. De bespreking van de evaluatie verliep vlak
voor de zomervakantie zonder de aanwezigheid van de ouders.
De kinderen kregen, in afwachting van een nieuwe school, les aan de Dwarsweg. Bij het bestaande
schoolgebouw zijn noodlokalen geplaatst. Vanaf het najaar van 2017 kwamen de eerste klachten van
ouders binnen bij gemeente en school. De problemen namen gedurende het schooljaar toe. Uit
onderzoek bleek een verhoogde concentratie aan schimmelsporen aanwezig. De units werden
gesloten en de kinderen gingen maandenlang met de bus in Oostvoorne naar school. Begin dit jaar
zijn de aangepakte units weer in gebruik genomen. Volgens de onderzoekers zijn de
gezondheidsaspecten tot en met de oplevering voldoende gewaarborgd. Wel ontbrak een heldere
gebruiksinstructie. Daan van Orselen (PW) vraagt zich waarom de gemeente en het schoolgebouw de
oplevering geaccepteerd hebben. Voor de overdracht waren er al problemen met de units, zoals de
elektriciteitsvoorziening en de noodaggregaten moesten nog geplaatst worden. ‘Hoe kan het zijn dat
de levering is geaccepteerd? Er is niet geleverd wat je wilt.’ De formele klachten kwamen volgens de
onderzoekers slechts van een beperkte groep ouders. Pas in het voorjaar van 2018 ontstond brede
onrust en gingen elkaar opzoeken en klachten en emoties stapelden op. ‘De ouders relateerden als
gevolg hiervan alle (fysieke) klachten aan de tijdelijke huisvesting.’ Van Orselen heeft zelf niet ervaren
dat klachten van enkele ouders kwamen. ‘De tribune zat vol. Het zijn niet enkele klachten maar het
zijn er meerdere.’’
Het onderzoeksbureau ICSadviseurs heeft in opdracht van de gemeente alleen onderzoek gedaan
naar de periode voorafgaand aan de plaatsing en de beheerfase. Een deel van de Westvoornse
gemeenteraad wil ook weten hoe het zit met aansprakelijk. De gemeente en schoolbestuur hebben de
nodige kosten gemaakt. Ze willen weten of leverancier De Meeuw aansprakelijk kan worden gesteld
voor de onkosten. Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) wil eerst een juridische toets laten uitvoeren of
een dergelijke zaak kansrijk is. ‘Anders ben je jarenlang aan het procederen en maak je ook veel
kosten.’

Betonnen vloer blijft liggen
8 juli 2019
Tinte - De betonnen vloer voor de nieuwe gymzaal aan de Strypsedijk in Tinte blijft liggen. De
gemeente Westvoorne besluit niet handhavend op te treden.
Er was een verzoek tot handhaving ingediend. De indiener wilde dat de betonnen vloer naast het
verenigingsgebouw zou worden verwijderd. Reden is de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. De
rechter heeft de bezwaarmaker in het gelijk gesteld en de uitspraak vernietigd.
De gemeente is naar de Raad van State gestapt en heeft een voorlopige voorziening aangevraagd.
De hoogste bestuursrechter van het land heeft die weer toegekend. De gemeente zou in theorie, op
eigen risico, verder kunnen gaan met de bouw. De verdere behandeling vindt later pas.
De gemeente loopt in afwachting van het verdere verloop van de zaak een uitgebreide procedure voor
de omgevingsvergunning. Als de Raad van State de gemeente in het ongelijk stelt zou alsnog kunnen
worden gebouwd. Het handhavingsverzoek is dan ook afgewezen.

Toeristenbelasting verhogen
7 juli 2019
Westvoorne - Partij Westvoorne wil onderzoeken of de toeristenbelasting omhoog kan gaan. De
heffing heeft nauwelijks invloed op de keuze van de overnachtingsplaats.
Toeristen vinden Westvoorne een fijne gemeente om te verblijven. De gemeente heeft al veel
geïnvesteerd in de toeristische aantrekkelijkheid en het wordt steeds moeilijker om dat te kunnen
blijven betalen. Het bedrag van ongeveer 2 euro per overnachting is relatief laag. Oppositiepartij Partij
Westvoorne wil daarom laten onderzoeken of het tarief kan worden verhoogd.
Het voorstel is uiteindelijk aangehouden. Verhoging van de belasting is een van de opties om tot een
sluitende begroting te komen.

Museaal platform
7 juli 2019
Oostvoorne – De Oudheidkamer zit sinds vorig weekend in een pand aan het Kerkplein in Oostvoorne.
De gemeente Westvoorne trekt daar 9.500 euro voor uit. Het idee bestaat om een museaal platform te
gaan maken. Naast de Oudheidkamer zouden andere kunst- en culturele verenigingen een plek in het
pand moeten krijgen. In het najaar komt het dagelijks bestuur van Westvoorne met een voorstel.

Bestrijding laag geletterdheid
7 juli 2019
Westvoorne - Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil investeren in het bestrijden van laag
geletterdheid. Naar schatting zijn er in Westvoorne 1.300 laag geletterden.
Coalitiepartij PvdA vond het gereserveerde bedrag van 20.000 euro per jaar hoog. ‘Laag geletterdheid
belemmert het volledig meedoen in de gemeente,’ stelt het dagelijks bestuur. ‘Over het nut en
noodzaak van de aanpak bestaat brede consensus’. De gemeente bekijkt in overleg met
buurgemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee wat mogelijk is.

Voorstel afschaffen hondenbelasting
6 juli 2019
Westvoorne – Inwonersbelang Westvoorne heeft voorgesteld de hondenbelasting in Westvoorne af te
schaffen. Ze noemen de belasting in een woord ‘oneerlijk’.
De gemeente Westvoorne incasseert jaarlijks een ton met de belasting op het huisdier. De
oppositiepartij noemt de hondenbelasting echter een belasting van vroeger. ‘Toen honden nog een
werkfunctie hadden.’ ‘Hondenbezitters krijgen weinig terug voor de hondenbelasting,’ vindt
fractievoorzitter Cor Sommeling bovendien. IBW heeft het voorstel toch niet officieel ingediend, maar
mogelijk gebeurt dat over enkele maanden alsnog. Dat doet de partij als Westvoorne een sluitende
begroting krijgt.
Het dagelijks bestuur van de kustgemeente stelt dat honden behalve de gemeente geld opleveren de
gemeente nu eenmaal ook het nodige kosten. De boa’s hebben door de aanwezigheid van honden

taken door het houden van toezicht op het naleven van de aanlijnplicht en het opruimen van
hondenpoep. Ook hangen binnen de bebouwde kom overal zakjes voor hondenpoep.

Dorpsplein Rockanje moet veiliger
6 juli 2019
Rockanje – Het Dorpsplein van Rockanje moet veiliger. Daar is de Westvoornse gemeenteraad het
unaniem over eens en vraagt om actie van het dagelijks bestuur.
Het Dorpsplein is in 2016 gerenoveerd en daarmee een ‘open gebruiksplein’ geworden. Er zijn geen
duidelijke afbakeningen en belijningen voor verkeer. Het voetgangersplein en het wegdek lopen in
elkaar over. Regelmatig doen zich bijna ongelukken voor. Er staan en rijden auto’s op plekken waar dit
niet mag. De voltallige gemeenteraad van Westvoorne vraagt om zo snel mogelijk in actie te komen.
Na het zomerreces moet er een plan richting de gemeenteraad komen.
Pas in 2021 staat regulier onderhoud van het plein ingepland. De raad vraagt om tussentijdse
veiligheidsmaatregelen. Haast is geboden omdat eind dit jaar de nieuwe school in het centrum van
Rockanje in gebruik wordt genomen. Dan wordt het niet alleen drukker in het dorpscentrum. Kinderen
zien het verschil tussen voetgangersplein en wegdek minder scherp dan volwassenen. ‘Veiligheid is
een kerntaak van de gemeente,’ stelt de raad. ‘2021 Is te laat om hieraan te voldoen.’
Ook burgers klagen regelmatig over een onveilige situatie. Er is ook al een petitie geweest waarin
werd aangedrongen op het veiliger maken van het plein.

Uitslag rapport De Zeewinde
6 juli 2019
Rockanje - Klachten over gezondheid in scholen moeten in een vroeg stadium worden besproken. Dit
advies komt naar voren in de evaluatie van de noodlokalen van De Zweewinde in Rockanje.
De Westvoornse politiek bespreekt het rapport over de noodlokalen van basisschool De Zeewinde in
Rockanje. Het onderzoeksbureau ICSadviseurs heeft onderzoek gedaan naar de periode voorafgaand
aan de plaatsing en de beheerfase.
De kinderen kregen, in afwachting van een nieuwe school, les aan de Dwarsweg. Bij het bestaande
schoolgebouw zijn noodlokalen geplaatst. Vanaf het najaar van 2017 kwamen de eerste klachten van
ouders binnen bij gemeente en school. Volgens de onderzoekers zijn de gezondheidsaspecten tot en
met de oplevering voldoende gewaarborgd. Wel ontbrak een heldere gebruiksinstructie. Al snel na
oplevering ging het dus mis. Het duurde tot november voordat de lokalen op het elektriciteitsnetwerk
waren aangesloten. De noodaggregaat zorgde voor problemen en ouders klaagden over kou. Ook
waren er klachten over geluid. Schoolbestuur PRIMOvpr en gemeente Westvoorne wisten in het begin
niet wie waar verantwoordelijk voor was.
In het voorjaar van 2018 namen de gezondheidsklachten toe. Ouders gingen elkaar opzoeken en
klachten en emoties stapelden op. ‘Ze relateerden als gevolg hiervan alle (fysieke) klachten aan de
tijdelijke huisvesting,’ staat in het rapport. Uiteindelijk bleek uit onderzoek een verhoogde concentratie
aan schimmelsporen aanwezig. De noodlokalen mochten niet meer worden gebruikt en de kinderen

moesten maandenlang met de bus in Oostvoorne naar school. De onderzoekers interviewden ze
bestuurders en ambtenaren van de gemeente, schoolbestuurders, de medezeggenschapsraad en
ouders die hun klachten hebben geuit. Met leverancier De Meeuw heeft geen gesprek
plaatsgevonden.
De gemeente wil lering trekken uit het proces. Uit het onderzoek komt naar voren dat in de toekomst
een eenduidige klachtenregistratie gewenst is. Ook moet duidelijk op papier staan wie waarvoor
verantwoordelijk is. Gemeente en schoolbestuur moeten samen tot een plan van aanpak komen. ‘Bij
klachten over gezondheid en het binnenklimaat in schoolgebouwen moeten deze in een vroeg
stadium worden besproken tussen gemeente en schoolbestuur,’ adviseren onderzoekers van ICS
adviseurs.

Onderzoek naar watertappunten
6 juli 2019
Westvoorne – De gemeente Westvoorne krijgt mogelijk watertappunten. Het dagelijks bestuur van de
kustgemeente bekijkt of die er in de openbare ruimte kunnen komen.
Oppositiepartij Inwonersbelang Westvoorne kwam met het voorstel, dat door het dagelijks bestuur is
overgenomen. De lokale partij denkt aan vier tot acht watertappunten die nabij dorpscentra,
fietsknooppunten, stranden en natuurgebieden kunnen komen. Badgasten, fietsers, skaters,
kitesurfers, wandelaars en wie dan ook kunnen dan buitenshuis hun flesje, beker of bidon vullen met
drinkwater. Het plaatsen van watertappunten zou een bijdrage leveren aan Westvoorne als
recreatiegemeente. Daarbij draagt het bij aan een gezonde levensstijl. De overige partijen van de
Westvoornse gemeenteraad vinden het voorstel sympathiek. Ook zijn er speciale websites en apps
waarop dichtbij zijnde watertappunten staan.
Het dagelijks bestuur van de kustgemeente bekijkt de mogelijkheden, maar wil gaan vast aantal
watertappunten aan het onderzoek vasthangen.

