Vrachtwagenverbod Oudenhoorn
1 juli 2021
Oudenhoorn - Oudenhoorn wordt verboden terrein voor vrachtwagens die er niets te zoeken hebben.
De gemeente Hellevoetsluis gaat een vrachtwagenverbod voor de bebouwde kom instellen.
Veel meer vrachtwagens rijden nu door het dorp bij Hellevoetsluis dan mag worden verwacht.
Inwoners hebben bij het gemeentebestuur aangedrongen op maatregelen om het sluipverkeer te
beperken. De gemeente stelt daarom een vrachtwagenverbod voor het dorp in. ‘Dit vrachtverkeer
zorgt voor overlast in Oudenhoorn in de vorm van trillingen en schades, maar ook voor
verkeersonveilige situaties door de smalle en onoverzichtelijke straten in Oudenhoorn’, motiveert het
dagelijks bestuur van Hellevoetsluis.
De vrachtwagens die niet in Oudenhoorn moeten zijn hebben een alternatieve route via de provinciale
weg. Voor vrachtwagens die aantoonbaar door het dorp moeten komt een uitzondering op het verbod.
’De aanwezige bedrijvigheid wordt niet benadeeld’, aldus burgemeester en wethouders.
Het besluit ligt de komende zes weken ter inzage. In die tijd kunnen belanghebbenden die bezwaar
hebben dat kenbaar maken. Ook waterschap Hollandse Delta gaat, in overleg met de gemeente, een
vrachtwagenverbod op de wegen naar de bebouwde kom van Oudenhoorn instellen.

Enquête vrachtverkeer Farm Frites
5 juli 2021
Hellevoetsluis - Hellevoeters kunnen aangeven of ze last hebben van het vrachtverkeer dat van en
naar Farm Frites in Oudenhoorn gaat. De gemeente Hellevoetsluis houdt een enquête onder haar
inwoners.
Het onderzoek onder de bevolking maakt deel uit van een groter onderzoek. De gemeente laat door
een extern bureau onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de huidige route van het
vrachtverkeer van en naar de frietfabriek. De eerste stap is deze enquête.
Inwoners van Hellevoetsluis kunnen vragen beantwoorden over hoe zij het huidige vrachtverkeer van
en naar het bedrijf in Oudenhoorn ervaren. Kunt u aangeven in hoeverre u wel of geen problemen
heeft met de huidige route van de vrachtwagens van Farm Frites? Zou u graag een andere oplossing
zien voor het vrachtverkeer van Farm Frites?
De gemeente gaat ook twee klankbordgroepen oprichten, één voor individuele inwoners en één voor
belangengroepen. Deze groepen zullen tijdens ongeveer drie bijeenkomsten worden gevraagd naar
hun mening en ideeën. Tijdens het invullen van de enquête kunnen mensen zich opgeven om hieraan
mee te doen.
Het invullen van de enquête over het vrachtverkeer kan tot en met zondag 11 juli.

Vleermuizen raken vrijplek kwijt
7 juli 2021
Rockanje - De vleermuizen in de voormalige sportzaal in Rockanje raken binnenkort hun verblijft kwijt.
Westvoorne mag de sloophamer door het gebouw te halen.

Het gemeentebestuur wil woningbouw aan de Dwarsweg in Rockanje. In de vroegere sportzaal bleken
ruige dwergvleermuizen hun zomer- en paarverblijf te hebben. De gemeente had vanwege hun
aanwezigheid ontheffing nodig om de sloopwerkzaamheden kunnen starten. De provincie ZuidHolland geeft nu toestemming voor het ‘opzettelijk verstoren, beschadigen of vernielen’ van het
vleermuizenverblijf. Het is mogelijk tot en met 13 augustus daartegen bezwaar te maken.

Brielse raad wil vaker borstonderzoek
8 juli 2021
Brielle - De Brielse gemeenteraad wil dat vrouwen om de twee jaar worden onderzocht op
borstkanker. Brielle roept de Staatssecretaris van Volksgezondheid hiertoe op.
Door personeelstekort en corona heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VVD) de termijn tot nader order
van twee naar drie jaar moeten verlagen. Dit is volgens de Brielse raad ‘ongewenst en onverantwoord
en moet worden gestopt’.
Brielle hoopt dat zoveel mogelijk gemeenten in het land bij Blokhuis op die twee jaar aandringen. Ook
gaat de Brielse raad hem voorstellen de leeftijdsgrens voor het onderzoek van 50 naar 35 jaar te
verlagen.

Onderzoek parkeren binnenstad
8 juli 2021
Brielle - De gemeente Brielle gaat het parkeren in de Brielse binnenstad onder de loep nemen.
Inwoners klagen steen en been over het gebrek aan parkeerplaatsen.
De gemeenteraad vreest dat de parkeerproblemen, als de gemeente niet ingrijpt, alleen maar erger
worden. Een aantal parkeerplaats verdwijnt de komende tijd door de nieuwe inrichting van de
buitenruimte inde binnenstad. Toeristen en werkbusjes doen tegelijkertijd een groot beroep op de
beschikbare parkeerruimte.
Coalitiepartij PvdA en oppositiepartij ONS Brielle drongen, gesteund door de overige raadsleden, aan
op een onderzoek naar het parkeren. De beperkte parkeergelegenheid zou vooral beschikbaar
moeten zijn voor inwoners en ondernemers. Toeristen kunnen parkeren op het parkeerterrein aan de
Thoelaverweg. Hij denkt dat een vergunningensysteem een uitkomst zou kunnen zijn.
Het dagelijks bestuur van de Geuzenstad gaat met de opdracht aan de slag. Een
vergunningensysteem voor de binnenstad wordt niet expliciet onderzocht en de gemeente is niet van
plan dat te introduceren.

Start nieuwbouw Oudenhoorn
20 juli 2021
Oudenhoorn - Het dorp Oudenhoorn met zo’n 540 huizen krijgt er de komende jaren 180 woningen bij.
Van de week ging de eerste paal de grond in van de nieuwe woonwijk De Akkerranden.
De wijk Tussen de Molenweg, de Molendijk en de Heullaan krijgt een gevarieerd woningaanbod.
Naast rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen komen er ook sociale
huurappartementen en starterswoningen. Een deel van de woningen is al verkocht. De laatste fase

van de wijk is nu in de verkoop. In de zomer van 2022 wordt het eerste deel van De Akkerranden
opgeleverd.
Het was een paar decennia geleden dat Oudenhoorn nieuwe woningen mocht verwelkomen. Pal
naast de nieuwe woonwijk ligt de uitgestrekte polder. Paul Opstal, locatiemanager bij BPD |
Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, geeft aan dat bewoners midden in de natuur komen te leven. ‘Er
komt veel groen, water en nestkasten voor vogels en vleermuizen. Door het talud langs het water aan
te leggen als een bloemrijke rand wordt de biodiversiteit vergroot, dit verwijst naar de akkerranden
zoals we die in de landbouw kennen.’ Ook de straatnamen, als Dille, Gipskruid, Korenbloem, Klaproos
en Margriet, refereren aan de landelijke omgeving.
De wijk De Akkerranden komt er niet zonder slag of stoot. Het was een proces van de lange adem.
Tot 2018 behoord Oudenhoorn tot de gemeente Nissewaard. In die tijd lag er een plan voor 220
woningen. De Raad van State zette Nissewaard de voet dwars, omdat de geplande uitbreiding te fors
was. Toen het plan werd terugbracht tot 180 woningen, waarvan 36 in de sociale sector, gaf de Raad
van State wel groen licht. Hellevoetsluis kon ook het provinciebestuur overtuigen dat de extra
woningen hard nodig zijn om Oudenhoorn levensvatbaar te maken.
Intussen behoorde Oudenhoorn tot Hellevoetsluis. Wethouder Peter Schop (IBH) van Hellevoetsluis
sloeg met Opstal van ontwikkelaar BPD en Guido Voermans van aannemer Vorm 6D deze week
‘stilletjes’ de eerste paal. Hij noemt de wijk belangrijk voor de toekomst van Oudenhoorn. ‘Waar ik blij
mee ben is dat er ook betaalbaar woningen komen in de Akkerranden. Het is belangrijk dat er
voldoende sociale huur- en koopwoningen zijn in Oudenhoorn.’

Waarschuwing voor Quackstrand
20 juli 2021
Hellevoetsluis - Badgasten zochten vandaag als vanouds verkoeling op het Quackstrand in
Hellevoetsluis. Terwijl ze genoten van het zonnige zomerweer ging het overtollige water en vuil uit het
zuiden van het land pal voor hun neus via de Haringvlietsluizen het land uit.
Het is ’s middags op het Quackstrand in Hellevoetsluis een typisch zomers tafereel. Mensen
zonnebaden op het strand. Kinderen zwemmen en spelen onbezorgd in het water. Anderen komen
met hun strandspullen aangesjouwd. Niets merken de strandgangers hier van de gevolgen van het
drama dat zich in het zuiden van het land en de buurlanden afspeelt.
Wie verkoeling zoekt met het lekkere weer kan dat volgens zwemwater.nl alleen beter niet doen bij
meerdere strandjes op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. Het water dat
het afgelopen weekeinde voor veel overlast zorgde in Limburg en Duitsland gaat via deze regio
richting de Noordzee. Badgasten kunnen sinds dinsdagochtend via de website zwemwater.nl lezen
over de gevolgen van de overstromingen voor het Quackstrand en het Vuurtoren Badstrand in
Hellevoetsluis. Voor deze locaties is net als voor recreatieterrein RWS in Stellendam, het badstrand in
Middelharnis, de Hitsertsekade in Zuid-Beijerland en bij de Haringvlietbrug bij Cromstrijen een
waarschuwing afgegeven.
Het kan gevaarlijk zijn om hier te zwemmen, omdat in het water bomen, stukken materiaal en scherpe
voorwerpen kunnen drijven. Ook bestaat de kans dat het water op deze plekken met afvoerwater is

verontreinigd. Daarnaast wordt er gewaarschuwd voor een sterke stroming doordat de sluizen van de
Haringvlietdam openstaan om de grote hoeveelheid water af te voeren.
Het water dat met een kracht door Limburg raasde, sleurt een spoor van spullen met zich mee.
Rijkswaterstaat is met een grote opruimactie begonnen. Koelkasten, kliko’s en kadavers zijn op het
Quackstrand niet gesignaleerd. Het water tussen Hellevoetsluis en Stellendam, het laatste stukje vóór
de Noordzee, kleurde maandag wel langzaamaan geel door alle modder die het water meesleurde in
zijn wilde tocht. Een zo groot kleurverschil in het water zien bezoekers niet vanaf de waterkant.

