Brielle gaat rotonde verstevigen
7 juli 2022
Vierpolders - Brielle kan aan de slag met het verstevigen van de rotonde op de Nolle/Veckdijk in
Vierpolders. De gemeenteraad trekt 2,6 ton uit voor het plaatsen van een stalen damwand.
Twee weken geleden kon het dagelijks bestuur van de gemeente nog rekenen op flinke kritiek.
Raadsleden wilden weten of de voorgestelde oplossing in de toekomst wel zou houden. Ze eisten
nadere gegevens en uitleg die aantoonden dat de stalen damwand de juiste oplossing is en die
kwamen er.
Reparatie is hard nodig. De rotonde is door zwaar vracht- en landbouwverkeer kapot gereden en
dreigt letterlijk in het water te vallen. Het fiets- en looppad glijden zachtjesaan de sloot voor het
schoolgebouw van het Maerlant in. De houten damwand die de boel op zijn plaats zou moeten
houden, zakt steeds verder richting het water.

Geld voor windturbines
13 juli 2022
Oostvoorne - De windmolens op de Slufterdam leveren Westvoornaars nu concreet wat op.
Zonnepanelen voor hockeyclub Forcial en vijf andere projecten worden hiermee gefinancierd.
Deze windmolens wekken voor Eneco en Vattenfall energie op. De energieleveranciers hebben met
de gemeente Westvoorne bij de aanleg van dit windpark een Leefbaarheidsfonds opgericht. ‘Het geld
in het fonds is bedoeld voor acties en projecten waarmee onze gemeente duurzamer wordt en het
genot om er te wonen wordt verhoogd,’ aldus de gemeente.
Alle maatschappelijke organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven binnen Westvoorne kunnen een
aanvraag voor een bijdrage indienen. Een totaalbedrag van 1,4 ton was er beschikbaar. Zes
aanvragen zijn door een commissie beloond: Forcial voor het plaatsen van zonnepanelen, Stichting
Ons Tintestein voor de aanleg van ledverlichting op het terrein, OBS Het Overbos voor het plaatsen
van zonnepanelen en de vergroening van het speelplein, Stichting Strand in Zicht voor het maken van
video’s voor gastlessen op scholen en de organisatie van de ‘Dag van het Strand’, De Natuurklas voor
het organiseren van workshops op scholen en excursies en OVV voor het plaatsen van
veldledverlichting.

Onderzoek naar kunstenaarsboerderij
18 juli 2022
Rockanje - Bijna 250 mensen bezochten eind juni de kunstenaarsboerderij van Ben Hazelbag in
Rockanje. De gemeente Westvoorne laat de cultuurhistorische waarde daarvan nu onderzoeken.
Kunstenaar Hazelbag (1945-2022) overleed begin dit jaar. Hij woonde en werkte meer dan een halve
eeuw in een oude boerderij. De gemeente Westvoorne is eigenaar van Duinzoom 8 in Rockanje en
gaf eerder aan het pand en de grond te willen verkopen. Intussen zijn de Vrienden van Duinzoom 8
een petitie gestart op petities.nl. Ze willen de kunstenaarsboerderij behouden, restaureren en een
multifunctionele bestemming geven. De gemeente wil nu weten wat de cultuurhistorische waarde van
Duinzoom 8 is.

De petitie is inmiddels door ruim 600 mensen ondertekend.
Op 24, 25 en 26 juni was de memoriam-tentoonstelling van Hazelbags werk. Bezoekers waren
nieuwsgierig naar zijn schilderijen, beelden en houtsnijwerk. Veel dorpsbewoners hebben hem
persoonlijk gekend en haalden herinneringen op.

Nieuwe woonwijk in Oostvoorne
22 juli 2022
Oostvoorne - Aan de rand van Oostvoorne komt een nieuwe woonwijk: de Zwaluwhof. De ontwerpen
voor de 71 woningen liggen inmiddels klaar.
De nieuwe woonwijk kom te liggen tussen de Patrijzenlaan, Fazantenlaan en de Van der Meerweg.
Het gebied ligt binnen de bebouwde kom van Oostvoorne. De 71 energieneutrale koopwoningen zijn
verschillende woningtypen: rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De
ontwerpen van de diverse woningtypen zijn tot op detailniveau op elkaar afgestemd. De ingang van de
nieuwe wijk komt aan de zuidzijde, aan de kant van de Fazantenlaan.
Al diverse stappen van het bestemmingsplan zijn doorlopen. De woningontwerpen zijn besproken met
gemeente Westvoorne en de welstandscommissie. In de jaren 90 van de vorige eeuw sprak de
gemeente Westvoorne al de wens uit tot het realiseren van woningbouw in dit gebied. Het
bestemmingsplan moet de ontwikkeling van de Zwaluwhof mogelijk maken.
De volgende stap is het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Naar
verwachting gebeurt dit eind september 2022. Daarna kan de omgevingsvergunning voor de
nieuwbouwwijk worden aangevraagd.
De verkoop van de woningen van Zwaluwhof Oostvoorne moet in het najaar van 2022 starten.
Makelaars uit Oostvoorne en uit Hellevoetsluis zijn ingeschakeld.

Buffel te bezoeken met Museumkaart
26 juli 2022
Hellevoetsluis - Museumschip de Buffel is vanaf deze zomer te bezoeken met een Museumkaart.
Bezoekers kunnen op vertoon van de pas gratis naar binnen.
De Buffel is het derde museum op Voorne-Putten waar kaarthouders gratis naar binnen kunnen. Dat
kon al bij het Historisch Museum Den Briel en het Brandweermuseum Hellevoetsluis. De Buffel is
naarstig op zoek naar vrijwilligers. Dinsdag ging het museumschip pas om twee uur ’s middags open
vanwege gebrek aan mankracht.
Het schip uit 1868 deed dienst als ramtorenschip voor de marine. De Buffel was daarna, tot 1920,
logement- en opleidingsschip voor marinepersoneel in Hellevoetsluis. In de jaren 70 werd het
museumschip in Rotterdam. Sinds oktober 2013 ligt de Buffel in Hellevoetsluis.

