Vertrek voorzitter
29 juni 2018
Brielle/Westvoorne – Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Brielle/Westvoorne Dick Bosgieter
legt op 1 juli zijn functie neer. Hij is raadslid voor de VVD in buurgemeente Hellevoetsluis geworden.
Bosgieter vindt dat het raadslidmaatschap met de aanstaande ambtelijke fusie niet te combineren is
met zijn functie als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. Zolang er nog geen opvolger is kan
hij dit blijven uitoefenen. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil kijken of een van de andere leden
van de commissie tijdelijk zijn functie kan overnemen.

Petitie veiliger Dorpsplein
27 juni 2018
Rockanje – Rockanjenaren zijn een petitie begonnen om het Dorpsplein veiliger in Rockanje te
maken. Vooral voor voetgangers zou de veiligheid een stuk verbeterd moeten worden.
Anja en Damien Meijer zijn op de website petities.nl de petitie ‘Dorpsplein Rockanje veiliger’ gestart.
De verkeerssituatie is volgens de initiatiefnemers nu erg onduidelijk voor alle verkeer. Het Dorpsplein
kan veiliger worden door duidelijk de rijbaan, voetgangersruimte en parkeerplaatsen aan te geven en
mogelijk de Dorpsweg en het Dorpsplein eenrichtingsverkeer te maken.

Aantal misdrijven afgenomen
27 juni 2018
Westvoorne - Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Westvoorne is het afgelopen jaar
aanzienlijk afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de politie over de afgelopen vier jaar.
Het totaal aantal misdrijven in Westvoorne ging van 435 in 2016 naar 360 in 2017. Vooral in Rockanje
zakte het aantal misdrijven aanzienlijk: van 191 in 2016 naar 142 in 2017. Het aantal diefstallen en
inbraken in woningen nam in een jaar tijd af (van 63 naar 58). De daling is vooral veroorzaakt door de
afname in Oostvoorne. Daar was het met 34 keer 10 keer minder raak dan in 2016. In Rockanje
werden er vorig jaar juist met 24 zes meer diefstallen en inbraken dan in 2016 gepleegd. Het aantal
bedrijfsinbraken nam daarentegen in de drie dorpskernen alleen maar toe en ging van 8 in 2016 naar
20 in 2017. Bijna net zo hoog als in 2014 (19).

Glas maakt plaats voor 65 woningen
27 juni 2018
Westvoorne – Het glasdossier van de gemeente Westvoorne is bijna afgrond. In tien jaar tijd maakt
het glas in het buitengebied plaats voor 65 woningen.
Sinds 2009 is de gemeente bezig om het glas in het buitengebied te saneren. De gemeente stond
toen voor de opgave om 25 hectare aan bestaand glas te saneren en nog eens 40 hectare aan
papieren glas. Het ging om dertig tuinders. Het project bevindt zich nu in de eindfase. Drie dossiers
lopen nog. Ook heeft een aantal tuinders aangegeven niet mee te willen doen. Van de totale
saneringsopgave blijft 12 procent van het bestaand glas staan. Van het papieren glas gaat het om iets
meer dan een kwart. De gemeente krijgt zo’n 3,5 miljoen subsidie van de provincie Zuid-Holland. Het

project heeft 1,6 miljoen euro aan ambtenaren, externe adviseurs, overige plankosten en rente gekost.
Bijna 1,8 miljoen euro is in de loop der jaren uitgekeerd ter compensatie aan de tuinders.

Sluiting Rotz
23 juni 2018
Rockanje – Begeleid wonen Rotz aan de Dorpsweg in Rockanje gaat sluiten. Ouders van de jongeren
zijn geschokt.
In het pand aan de Dorpsweg in Rockanje wonen zeven kwetsbare jongeren. De meesten verblijven
er twee jaar. De groep wordt bijgestaan door begeleiders. Het begeleid wonen moet deze jonge
mensen op weg helpen naar een opleiding, werk en onderkomen. Sluiting hangt Rotz nu echter boven
het hoofd. Een van de moeders schreef een brandbrief aan verantwoordelijk wethouders Hans van
der Velde van Hellevoetsluis en Wilbert Borgonjen van Westvoorne.
De zoon van deze moeder gaat met sprongen vooruit en is volgens haar bezig een toekomst op te
bouwen. De sluiting van het project ziet zij om die reden met afgrijzen tegemoet. ‘Echt schandalig en
diep triest,’ schrijft ze aan de twee wethouders. ‘Ze zitten daar aan de Dorpsweg niet voor hun
zweetvoeten. Het zijn kwetsbare jongeren die ook een kans moet krijgen voor hun toekomst.’ Ze
begrijpt niet waarom dit project moet stoppen. Rotz biedt stabiliteit aan de huidige bewoners en
toekomstige bewoners. De bezorgde moeder roept de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne op
om vooral niet met begeleid wonen aan de Dorpsweg in Rockanje te stoppen. ‘Dat is niet alleen voor
de jongens en hun families van het grootste belang, maar ook voor de gemeenten Hellevoetsluis en
Westvoorne zelf en eigenlijk ook op termijn voor de hele verdere samenleving.’
Het project Rotz is een initiatief van de gemeente Hellevoetsluis. Westvoorne verleent subsidie. Het
oorspronkelijke plan was om het begeleid wonen aan de Dorpsweg in Rockanje al op 1 januari 2019
te sluiten. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil dit verlengen naar 1 januari 2020. De jongeren die
er nu verblijven kunnen hun periode afmaken. Voor Rotz lost dit zeker niet alle problemen op. De
gemeente Westvoorne gaat binnenkort met de organisatie in gesprek.

Jeugd betrekken bij politiek
23 juni 2018
Westvoorne – De gemeenteraad van Westvoorne wil de jeugd meer bij de lokale politiek betrekken.
Ze komen met verschillende ideeën om jongeren warm te laten lopen.
VVD en CDA denken aan het benaderen via de scholen. Politici kunnen leerlingen op school
bezoeken of ze uitnodigen in het gemeentehuis. Partij Westvoorne wil de jeugd benaderen op een
plek waar ze zich op hun gemak voelen. Een uitnodigende plek. ‘Er zijn zelf gemeenten die de
raadzaal als escaperoom hebben ingericht,’ weet raadslid Alice Vermeer (Partij Westvoorne). D66
vindt het werven van jongeren ook een taak van de politieke partijen zelf.
Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) komt nog dit jaar met een plan. Hij geeft aan dat het belangrijk is
om kinderen te laten weten waarom de lokale politiek belangrijk is, zoals voor een speeltuin in hun
buurt. Westvoorne zou ook kunnen kiezen voor een verkiezing voor een kinderburgemeester, zoals
Nissewaard onlangs.

Koepel mogelijk in verkoop
23 juni 2018
Oostvoorne - Koepel Zeeburg aan de Zeeweg in Oostvoorne gaat mogelijk in de verkoop. De
gemeenteraad van Westvoorne is het jaarlijkse kostenplaatje beu.
Het herbouwde waterschapsgebouw is eigendom van de gemeente Westvoorne. De koepel kost de
gemeente jaarlijks naar verwachting 6.500 euro. Dit jaar komt daar nog eens de reparatie van het
lekke dak bij. De Westvoornse gemeenteraad moet daar op dinsdag 3 juli 45.000 euro voor uittrekken.
De in de oorlog gesloopte koepel kon met een subsidie van 6,5 ton van de stadregio worden
herbouwd. De raadsleden vragen zich nu echter af of ze wel eigenaar van het gebouw moeten blijven.
‘Het blijkt ook een duur cadeautje te zijn,’ concludeert raadslid Marco Mentink (VVD).
Wethouder Marja Roza (VVD) bekijkt wat de gemeente kan gaan doen met het gebouw en of verkoop
mogelijk is. Ze geeft echter aan dat het noodzakelijk is dat de dakreparatie snel moet worden
uitgevoerd.

Pad nekt bouw toch niet
23 juni 2018
Rockanje - De bouw van de brede school in Rockanje kan na de zomer beginnen. Het multifunctionele
gebouw staat er volgens planning in het najaar van 2019.
De bouw van de basisschool, peuteropvang, buitenschoolse opvang, bibliotheek, cultureel centrum en
sportzaal start in augustus of september. Even leek de beschermde rugstreeppad nog roet in het eten
te kunnen gooien. Een van de omwonenden meende het geluid van het dier te hebben herkend.
Ecologen constateerden in opdracht van de gemeente dat de pad niet aanwezig is.
De gemeente Westvoorne heeft een financiële tegenvaller. Het complex kost 1,6 miljoen meer dan
vorig jaar nog was gereserveerd. De nieuwe Westvoornse gemeenteraad baalt en moet dinsdag 3 juli
het extra bedrag vaststellen. De raadsleden hebben echter geen haalbaar alternatief. De oude
basisscholen aan het Kolpapad zijn al gesloopt en de kinderen zitten in de school en noodlokalen aan
de Dwarsweg.

Partij Westvoorne biedt wethouder zorgplan aan
16 juni 2018
Rockanje – Raadslid Alice Vermeer (Partij Westvoorne) heeft wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) het
eigen zorgplan aangeboden. De grootste oppositiepartij heeft hierin ideeën op het gebied van zorg
omschreven.
De visie is volgens PW nodig om op het gebied van zorg en welzijn goed voorbereid te zijn op de
toekomst. Het zorgplan met daarin de nodige aanbevelingen is ontwikkeld met medewerking van
inwoners van Westvoorne en in samenwerking met professionals uit de zorg. Vanaf het voorjaar 2017
kwam de ‘Zorggroep’ bijna wekelijks bij elkaar om te werken aan het plan. Alice Vermeer en
fractievoorzitter Emma van Blom hebben het plan op meerdere locaties gepresenteerd en
aanvullingen en ideeën erin verwerkt.

Vermeer hoopt dat verantwoordelijk wethouder Borgonjen met de aanbevelingen aan de slag gaat. De
partij zal de komende jaren zelf ook met initiatieven komen. Uit de evaluatie van en gesprekken over
de Wmo blijkt volgens PW onder meer dat er meer maatwerk geboden moet worden ten aanzien van
woon- en zorgvragen. PW wil de ‘Zorggroep’ de komende jaren in stand houden om in te spelen op
ontwikkelingen en (technische) innovatieve mogelijkheden in de zorg.

Besluit koepel uitgesteld
14 juni 2018
Westvoorne - De gemeenteraad van Westvoorne heeft nog geen besluit genomen over de vervanging
van het lekke dak van Koepel Zeeburg in Oostvoorne. De raadsleden zitten nog met te veel vragen.
Het dak van de herbouwde koepel aan de Zeeweg is, nog geen vier jaar oplevering, lek en moet
vervangen worden. De raad was eerder gevraagd om een bedrag van 45.000 euro uit te trekken,
maar het besluit is uitgesteld. Deze week spreekt de politiek opnieuw over de dakbedekking en neemt
waarschijnlijk dinsdag 3 juli een besluit.

Bouw brede school fors duurder
11 juni 2018
Rockanje – De bouw van de brede school in Rockanje valt fors duurder uit. De gemeente Westvoorne
moet ruim 1,6 miljoen meer voor het gebouw uittrekken dan gepland.
De Westvoornse gemeenteraad reserveerde eerder een bedrag van bijna 8,8 miljoen euro voor een
nieuwe basisschool, cultureel centrum en sportzaal. De kosten voor nieuwbouw aan het Kolpapad
lopen nu echter op tot meer dan 10 miljoen euro. De forse stijging heeft verschillende oorzaken. De
bouwmarkt is intussen aangetrokken. Het huidig ontwerp kan niet meer binnen het eerder geplande
budget worden gerealiseerd. Ook is gekozen voor een meer duurzaam gebouw met de mogelijkheid
tot plaatsing van zonnepanelen. De brede school wordt daarnaast geschikt gemaakt als onderkomen
voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De oude schoolgebouwen aan het Kolpapad zijn inmiddels
gesloopt en de kinderen krijgen nu les aan de Dwarsweg.

Toekomst Zeemanshuis The Bridge
8 juni 2018
Oostvoorne - Het oude gemeentehuis in Oostvoorne wordt waarschijnlijk binnenkort verkort. In het
pand aan de Hoflaan komen hoogwaardige horeca en een trouwlocatie.
Vastgoedclub QX Real Estate heeft een omgevingsvergunning voor de verbouwing ingediend. De
gemeente Westvoorne, nu eigenaar van het gebouw, heeft die in behandeling. Als de vergunning rond
is, wordt een datum voor de verkoop van het oude gemeentehuis gepland.
De Westvoornse gemeenteraad wil binnenkort over zeemanshuis The Bridge praten. Het bestuur
heeft de gemeente onlangs aangeschreven. Ook het zeemanshuis had graag naar het oude
gemeentehuis gegaan. Iedereen kon vorig jaar plannen voor het pand indienen. Het vorige dagelijks
bestuur van Partij Westvoorne en Inwonersbelang Westvoorne koos echter uit vijf initiatieven voor dat
van de vastgoedclub. Het huidig onderkomen van The Bridge in De Man is echter veel te klein. De

zeelui hebben een grotere, maar net als nu centraal gelegen, ruimte nodig. De vraag is of het
zeemanshuis dat in Oostvoorne kan vinden.

Nieuw materiaal dak Koepel Zeeburg
1 juni 2018
Oostvoorne - Het lekke dak van Koepel Zeeburg aan de Zeeweg in Oostvoorne wordt met ander
materiaal bedekt. Geen bedrijf wil opnieuw een leien dak.
De gemeente kreeg 6,5 ton subsidie van de toenmalige stadsregio Rotterdam en kon daarmee het in
1942 gesloopte waterschapsgebouw herbouwen. Het gebouw is in 2014 opgeleverd. Al snel na de
oplevering is lekkage in de nok ontstaan en de hele dakbedekking moet worden vervanging. Een paar
bedrijven hebben naar het dak gekeken en niemand wilde onder garantie het huidige materiaal
verwerken. Het dak bestaat nu uit leien. Een verkeerde keuze voor dit type dak en de lekkage had
volgens de gemeente mogelijk voorkomen kunnen worden. Nu wordt waarschijnlijk gekozen voor lood
en zink.
De gemeente Westvoorne trekt, als de gemeenteraad dinsdag 5 juni akkoord gaat, 45.00 euro uit.
Verschillende bedrijven hebben aan de koepel gewerkt. De hoofdaannemer van de koepel is
inmiddels failliet en de gemeente moet zelf de nieuwe dakbedekking betalen.

Nieuwe fractieassistent
1 juni 2018
Westvoorne - De nieuwe gemeenteraad van Westvoorne is amper twee maanden geïnstalleerd. Nu al
is er een wisseling van de wacht bij Gemeentebelangen Westvoorne.
De coalitiepartij wisselt dinsdag 5 juni van fractieassistent. Ger van Heck uit Rockanje treedt af. Hij
stond nummer 3 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Sinds de
raadsvergadering van 29 maart was hij fractieassistent. De Rockanjenaar maakt plaats voor Els
Priester – Tinkhof uit Oostvoorne. Zij was de zesde kandidaat op de lijst van de lokale partij. De
benoeming van de nieuwe fractieassistent moet dinsdag nog door de gemeenteraad worden
bekrachtigd.
Vertrek voorzitter
29 juni 2018
Brielle/Westvoorne – Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Brielle/Westvoorne Dick Bosgieter
legt op 1 juli zijn functie neer. Hij is raadslid voor de VVD in buurgemeente Hellevoetsluis geworden.
Bosgieter vindt dat het raadslidmaatschap met de aanstaande ambtelijke fusie niet te combineren is
met zijn functie als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. Zolang er nog geen opvolger is kan
hij dit blijven uitoefenen. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil kijken of een van de andere leden
van de commissie tijdelijk zijn functie kan overnemen.

Petitie veiliger Dorpsplein
27 juni 2018

Rockanje – Rockanjenaren zijn een petitie begonnen om het Dorpsplein veiliger in Rockanje te
maken. Vooral voor voetgangers zou de veiligheid een stuk verbeterd moeten worden.
Anja en Damien Meijer zijn op de website petities.nl de petitie ‘Dorpsplein Rockanje veiliger’ gestart.
De verkeerssituatie is volgens de initiatiefnemers nu erg onduidelijk voor alle verkeer. Het Dorpsplein
kan veiliger worden door duidelijk de rijbaan, voetgangersruimte en parkeerplaatsen aan te geven en
mogelijk de Dorpsweg en het Dorpsplein eenrichtingsverkeer te maken.

Aantal misdrijven afgenomen
27 juni 2018
Westvoorne - Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Westvoorne is het afgelopen jaar
aanzienlijk afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de politie over de afgelopen vier jaar.
Het totaal aantal misdrijven in Westvoorne ging van 435 in 2016 naar 360 in 2017. Vooral in Rockanje
zakte het aantal misdrijven aanzienlijk: van 191 in 2016 naar 142 in 2017. Het aantal diefstallen en
inbraken in woningen nam in een jaar tijd af (van 63 naar 58). De daling is vooral veroorzaakt door de
afname in Oostvoorne. Daar was het met 34 keer 10 keer minder raak dan in 2016. In Rockanje
werden er vorig jaar juist met 24 zes meer diefstallen en inbraken dan in 2016 gepleegd. Het aantal
bedrijfsinbraken nam daarentegen in de drie dorpskernen alleen maar toe en ging van 8 in 2016 naar
20 in 2017. Bijna net zo hoog als in 2014 (19).

Glas maakt plaats voor 65 woningen
27 juni 2018
Westvoorne – Het glasdossier van de gemeente Westvoorne is bijna afgrond. In tien jaar tijd maakt
het glas in het buitengebied plaats voor 65 woningen.
Sinds 2009 is de gemeente bezig om het glas in het buitengebied te saneren. De gemeente stond
toen voor de opgave om 25 hectare aan bestaand glas te saneren en nog eens 40 hectare aan
papieren glas. Het ging om dertig tuinders. Het project bevindt zich nu in de eindfase. Drie dossiers
lopen nog. Ook heeft een aantal tuinders aangegeven niet mee te willen doen. Van de totale
saneringsopgave blijft 12 procent van het bestaand glas staan. Van het papieren glas gaat het om iets
meer dan een kwart. De gemeente krijgt zo’n 3,5 miljoen subsidie van de provincie Zuid-Holland. Het
project heeft 1,6 miljoen euro aan ambtenaren, externe adviseurs, overige plankosten en rente gekost.
Bijna 1,8 miljoen euro is in de loop der jaren uitgekeerd ter compensatie aan de tuinders.

Sluiting Rotz
23 juni 2018
Rockanje – Begeleid wonen Rotz aan de Dorpsweg in Rockanje gaat sluiten. Ouders van de jongeren
zijn geschokt.
In het pand aan de Dorpsweg in Rockanje wonen zeven kwetsbare jongeren. De meesten verblijven
er twee jaar. De groep wordt bijgestaan door begeleiders. Het begeleid wonen moet deze jonge
mensen op weg helpen naar een opleiding, werk en onderkomen. Sluiting hangt Rotz nu echter boven

het hoofd. Een van de moeders schreef een brandbrief aan verantwoordelijk wethouders Hans van
der Velde van Hellevoetsluis en Wilbert Borgonjen van Westvoorne.
De zoon van deze moeder gaat met sprongen vooruit en is volgens haar bezig een toekomst op te
bouwen. De sluiting van het project ziet zij om die reden met afgrijzen tegemoet. ‘Echt schandalig en
diep triest,’ schrijft ze aan de twee wethouders. ‘Ze zitten daar aan de Dorpsweg niet voor hun
zweetvoeten. Het zijn kwetsbare jongeren die ook een kans moet krijgen voor hun toekomst.’ Ze
begrijpt niet waarom dit project moet stoppen. Rotz biedt stabiliteit aan de huidige bewoners en
toekomstige bewoners. De bezorgde moeder roept de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne op
om vooral niet met begeleid wonen aan de Dorpsweg in Rockanje te stoppen. ‘Dat is niet alleen voor
de jongens en hun families van het grootste belang, maar ook voor de gemeenten Hellevoetsluis en
Westvoorne zelf en eigenlijk ook op termijn voor de hele verdere samenleving.’
Het project Rotz is een initiatief van de gemeente Hellevoetsluis. Westvoorne verleent subsidie. Het
oorspronkelijke plan was om het begeleid wonen aan de Dorpsweg in Rockanje al op 1 januari 2019
te sluiten. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil dit verlengen naar 1 januari 2020. De jongeren die
er nu verblijven kunnen hun periode afmaken. Voor Rotz lost dit zeker niet alle problemen op. De
gemeente Westvoorne gaat binnenkort met de organisatie in gesprek.

Jeugd betrekken bij politiek
23 juni 2018
Westvoorne – De gemeenteraad van Westvoorne wil de jeugd meer bij de lokale politiek betrekken.
Ze komen met verschillende ideeën om jongeren warm te laten lopen.
VVD en CDA denken aan het benaderen via de scholen. Politici kunnen leerlingen op school
bezoeken of ze uitnodigen in het gemeentehuis. Partij Westvoorne wil de jeugd benaderen op een
plek waar ze zich op hun gemak voelen. Een uitnodigende plek. ‘Er zijn zelf gemeenten die de
raadzaal als escaperoom hebben ingericht,’ weet raadslid Alice Vermeer (Partij Westvoorne). D66
vindt het werven van jongeren ook een taak van de politieke partijen zelf.
Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) komt nog dit jaar met een plan. Hij geeft aan dat het belangrijk is
om kinderen te laten weten waarom de lokale politiek belangrijk is, zoals voor een speeltuin in hun
buurt. Westvoorne zou ook kunnen kiezen voor een verkiezing voor een kinderburgemeester, zoals
Nissewaard onlangs.

Koepel mogelijk in verkoop
23 juni 2018
Oostvoorne - Koepel Zeeburg aan de Zeeweg in Oostvoorne gaat mogelijk in de verkoop. De
gemeenteraad van Westvoorne is het jaarlijkse kostenplaatje beu.
Het herbouwde waterschapsgebouw is eigendom van de gemeente Westvoorne. De koepel kost de
gemeente jaarlijks naar verwachting 6.500 euro. Dit jaar komt daar nog eens de reparatie van het
lekke dak bij. De Westvoornse gemeenteraad moet daar op dinsdag 3 juli 45.000 euro voor uittrekken.

De in de oorlog gesloopte koepel kon met een subsidie van 6,5 ton van de stadregio worden
herbouwd. De raadsleden vragen zich nu echter af of ze wel eigenaar van het gebouw moeten blijven.
‘Het blijkt ook een duur cadeautje te zijn,’ concludeert raadslid Marco Mentink (VVD).
Wethouder Marja Roza (VVD) bekijkt wat de gemeente kan gaan doen met het gebouw en of verkoop
mogelijk is. Ze geeft echter aan dat het noodzakelijk is dat de dakreparatie snel moet worden
uitgevoerd.

Pad nekt bouw toch niet
23 juni 2018
Rockanje - De bouw van de brede school in Rockanje kan na de zomer beginnen. Het multifunctionele
gebouw staat er volgens planning in het najaar van 2019.
De bouw van de basisschool, peuteropvang, buitenschoolse opvang, bibliotheek, cultureel centrum en
sportzaal start in augustus of september. Even leek de beschermde rugstreeppad nog roet in het eten
te kunnen gooien. Een van de omwonenden meende het geluid van het dier te hebben herkend.
Ecologen constateerden in opdracht van de gemeente dat de pad niet aanwezig is.
De gemeente Westvoorne heeft een financiële tegenvaller. Het complex kost 1,6 miljoen meer dan
vorig jaar nog was gereserveerd. De nieuwe Westvoornse gemeenteraad baalt en moet dinsdag 3 juli
het extra bedrag vaststellen. De raadsleden hebben echter geen haalbaar alternatief. De oude
basisscholen aan het Kolpapad zijn al gesloopt en de kinderen zitten in de school en noodlokalen aan
de Dwarsweg.

Partij Westvoorne biedt wethouder zorgplan aan
16 juni 2018
Rockanje – Raadslid Alice Vermeer (Partij Westvoorne) heeft wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) het
eigen zorgplan aangeboden. De grootste oppositiepartij heeft hierin ideeën op het gebied van zorg
omschreven.
De visie is volgens PW nodig om op het gebied van zorg en welzijn goed voorbereid te zijn op de
toekomst. Het zorgplan met daarin de nodige aanbevelingen is ontwikkeld met medewerking van
inwoners van Westvoorne en in samenwerking met professionals uit de zorg. Vanaf het voorjaar 2017
kwam de ‘Zorggroep’ bijna wekelijks bij elkaar om te werken aan het plan. Alice Vermeer en
fractievoorzitter Emma van Blom hebben het plan op meerdere locaties gepresenteerd en
aanvullingen en ideeën erin verwerkt.
Vermeer hoopt dat verantwoordelijk wethouder Borgonjen met de aanbevelingen aan de slag gaat. De
partij zal de komende jaren zelf ook met initiatieven komen. Uit de evaluatie van en gesprekken over
de Wmo blijkt volgens PW onder meer dat er meer maatwerk geboden moet worden ten aanzien van
woon- en zorgvragen. PW wil de ‘Zorggroep’ de komende jaren in stand houden om in te spelen op
ontwikkelingen en (technische) innovatieve mogelijkheden in de zorg.

Besluit koepel uitgesteld
14 juni 2018

Westvoorne - De gemeenteraad van Westvoorne heeft nog geen besluit genomen over de vervanging
van het lekke dak van Koepel Zeeburg in Oostvoorne. De raadsleden zitten nog met te veel vragen.
Het dak van de herbouwde koepel aan de Zeeweg is, nog geen vier jaar oplevering, lek en moet
vervangen worden. De raad was eerder gevraagd om een bedrag van 45.000 euro uit te trekken,
maar het besluit is uitgesteld. Deze week spreekt de politiek opnieuw over de dakbedekking en neemt
waarschijnlijk dinsdag 3 juli een besluit.

Bouw brede school fors duurder
11 juni 2018
Rockanje – De bouw van de brede school in Rockanje valt fors duurder uit. De gemeente Westvoorne
moet ruim 1,6 miljoen meer voor het gebouw uittrekken dan gepland.
De Westvoornse gemeenteraad reserveerde eerder een bedrag van bijna 8,8 miljoen euro voor een
nieuwe basisschool, cultureel centrum en sportzaal. De kosten voor nieuwbouw aan het Kolpapad
lopen nu echter op tot meer dan 10 miljoen euro. De forse stijging heeft verschillende oorzaken. De
bouwmarkt is intussen aangetrokken. Het huidig ontwerp kan niet meer binnen het eerder geplande
budget worden gerealiseerd. Ook is gekozen voor een meer duurzaam gebouw met de mogelijkheid
tot plaatsing van zonnepanelen. De brede school wordt daarnaast geschikt gemaakt als onderkomen
voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De oude schoolgebouwen aan het Kolpapad zijn inmiddels
gesloopt en de kinderen krijgen nu les aan de Dwarsweg.

Toekomst Zeemanshuis The Bridge
8 juni 2018
Oostvoorne - Het oude gemeentehuis in Oostvoorne wordt waarschijnlijk binnenkort verkort. In het
pand aan de Hoflaan komen hoogwaardige horeca en een trouwlocatie.
Vastgoedclub QX Real Estate heeft een omgevingsvergunning voor de verbouwing ingediend. De
gemeente Westvoorne, nu eigenaar van het gebouw, heeft die in behandeling. Als de vergunning rond
is, wordt een datum voor de verkoop van het oude gemeentehuis gepland.
De Westvoornse gemeenteraad wil binnenkort over zeemanshuis The Bridge praten. Het bestuur
heeft de gemeente onlangs aangeschreven. Ook het zeemanshuis had graag naar het oude
gemeentehuis gegaan. Iedereen kon vorig jaar plannen voor het pand indienen. Het vorige dagelijks
bestuur van Partij Westvoorne en Inwonersbelang Westvoorne koos echter uit vijf initiatieven voor dat
van de vastgoedclub. Het huidig onderkomen van The Bridge in De Man is echter veel te klein. De
zeelui hebben een grotere, maar net als nu centraal gelegen, ruimte nodig. De vraag is of het
zeemanshuis dat in Oostvoorne kan vinden.

Nieuw materiaal dak Koepel Zeeburg
1 juni 2018
Oostvoorne - Het lekke dak van Koepel Zeeburg aan de Zeeweg in Oostvoorne wordt met ander
materiaal bedekt. Geen bedrijf wil opnieuw een leien dak.

De gemeente kreeg 6,5 ton subsidie van de toenmalige stadsregio Rotterdam en kon daarmee het in
1942 gesloopte waterschapsgebouw herbouwen. Het gebouw is in 2014 opgeleverd. Al snel na de
oplevering is lekkage in de nok ontstaan en de hele dakbedekking moet worden vervanging. Een paar
bedrijven hebben naar het dak gekeken en niemand wilde onder garantie het huidige materiaal
verwerken. Het dak bestaat nu uit leien. Een verkeerde keuze voor dit type dak en de lekkage had
volgens de gemeente mogelijk voorkomen kunnen worden. Nu wordt waarschijnlijk gekozen voor lood
en zink.
De gemeente Westvoorne trekt, als de gemeenteraad dinsdag 5 juni akkoord gaat, 45.00 euro uit.
Verschillende bedrijven hebben aan de koepel gewerkt. De hoofdaannemer van de koepel is
inmiddels failliet en de gemeente moet zelf de nieuwe dakbedekking betalen.

Nieuwe fractieassistent
1 juni 2018
Westvoorne - De nieuwe gemeenteraad van Westvoorne is amper twee maanden geïnstalleerd. Nu al
is er een wisseling van de wacht bij Gemeentebelangen Westvoorne.
De coalitiepartij wisselt dinsdag 5 juni van fractieassistent. Ger van Heck uit Rockanje treedt af. Hij
stond nummer 3 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Sinds de
raadsvergadering van 29 maart was hij fractieassistent. De Rockanjenaar maakt plaats voor Els
Priester – Tinkhof uit Oostvoorne. Zij was de zesde kandidaat op de lijst van de lokale partij. De
benoeming van de nieuwe fractieassistent moet dinsdag nog door de gemeenteraad worden
bekrachtigd.

