Vraag naar watertappunten Westvoorne
29 juni 2019
Westvoorne – In Westvoorne zouden openbare kraanwatertappunten moeten komen. Dit stelt
oppositiepartij Inwonersbelang Westvoorne voor.
Mensen willen tijdens het wandelen, fietsen, winkelen of welke activiteit van huis dan ook over vers
drinkwater beschikken. Waterbedrijf Evides heeft openbare kraanwatertappunten ter beschikking.
Mensen kunnen dan buitenshuis hun flesje, beker of bidon vullen met drinkwater. Het systeem van het
tappunt werkt dusdanig dat het water vers blijft.
Inwonersbelang Westvoorne brengt dit punt naar voren in de algemene beschouwingen van de
gemeenteraad. De lokale partij wil het dagelijks bestuur van Westvoorne vragen te onderzoeken of dit
ook mogelijk in Westvoorne zou zijn. Er zijn aansluitingskosten aan verbonden en er hoort een
onderhouds- en beheercontract bij. Mogelijke locaties voor het plaatsen van een punt zijn
winkelgebieden, wandel- en fietsroutes en speeltuinen. Het waterbedrijf stelt als eis dat het een
openbare ruimte moet zijn en er een drinkwaterleiding (binnen 5 meter) in de buurt moet liggen.

Bedrag OVV gehalveerd
29 juni 2019
Oostvoorne - Voetbalvereniging OVV krijgt 7,5 ton voor het opknappen van het clubgebouw. Het
oorspronkelijke voorstel van 1,5 miljoen euro is weggestemd.
De gemeenteraad halveert het bedrag dat OVV nodig had voor gedeeltelijke nieuwbouw van een
verouderd onderkomen. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wilde 1,5 miljoen euro uittrekken.
Coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, PvdA en D66 vonden dit bedrag te hoog.
De vijf partijen willen andere buitensportverenigingen ook financieel kunnen blijven steunen en wilden
‘nog maar’ 7,5 ton uittrekken voor ‘het herstel van achterstallig onderhoud en toekomstbestendig
maken’ van de accommodatie. Mocht OVV meer nodig hebben en willen, dan zouden ze een
renteloze lening van de gemeente moeten kunnen krijgen. Oppositiepartijen Partij Westvoorne en
Inwonersbelang Westvoorne baalden en wilden het dagelijks bestuur wel steunen. Tijdens de
raadvergadering kwamen coalitie en oppositie na meerdere schorsingen tot een nieuw voorstel. OVV
krijgt nu 7,5 ton voor renovatie of gedeeltelijke nieuwbouw, maar als dat onvoldoende blijkt kan de
gemeenteraad alsnog besluiten geld bij te leggen of een renteloze lening geven.
OVV was bij monde van voorzitter Andries Schouten erg verbaasd over het elfder ure gehalveerde
bedrag na vele gesprekken met de ambtenaren. De gemeente heeft specialisten ingehuurd om een zo
duidelijk mogelijke onderbouwing te krijgen. ‘Waarom gedeeltelijke nieuwbouw de beste keuze is en
wat de bouwsom ongeveer gaat zijn,’ aldus Schouten. Hij geeft aan dat haast geboden is voor het
opknappen van het onderkomen, dat eigendom is van de gemeente. ‘Het pand holt achteruit.’

Burgerpeiling bestuurlijke fusie
20 juni 2019

Westvoorne – Het merendeel van de Westvoornaars is voor het behoud van een zelfstandige
gemeente. Dat blijkt althans uit een enquête onder het burgerpanel.
De commissie bestuurlijke toekomst heeft zich gebogen over de best mogelijke bestuurlijke richting
voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Westvoorne. Ook het burgerpanel is ingeschakeld en
daarvan vulden 470 vulden de vragenlijst in. De meesten geven als antwoord op een open vraag aan
de voorkeur te hebben voor zelfstandigheid van de gemeente, maar er zijn ook voorstanders van fusie
over samenwerking met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis. Belangrijk vinden ze dat de afstand
naar het gemeentebestuur zo klein mogelijk blijft. Het landelijke karakter en de kleinschaligheid
moeten behouden blijven.
De panelleden geven de commissie ook adviezen mee. ‘Niet te veel haast en goed vastgelegde
afspraken voor de bewoners van Westvoorne zodat we geen groeikern van Hellevoetsluis gaan
worden.’ Een ander advies luidt: ‘we moeten rekening houden met de vergrijzing van de bevolking.’
Weer een ander stelt: ‘alleen als we een gemeente van voldoende omvang worden, tellen we mee en
krijgen we zaken voor elkaar.’ En: ‘samenwerking/fusie met aangrenzende gemeentes noodzakelijk
om de decentralisaties van rijkstaken op een professionele wijze aan te kunnen.’
De Westvoornse gemeenteraad maakt nog geen keuze voor een samenwerkingsvorm. De commissie,
bestaande uit alle fractievoorzitters, wil een gezamenlijk proces met de gemeenten Brielle en
Hellevoetsluis. Zodat uiteindelijk door alle partijen een eensluidend besluit genomen wordt. Een
definitief besluit wordt eind dit jaar of volgend jaar verwacht.

Te weinig parkeerplaatsen rondom gemeentehuis
20 juni 2019
Rockanje – Rondom het gemeentehuis van Westvoorne in Rockanje is te weinig parkeergelegenheid.
Er zijn tientallen plaatsen minder voor de auto dan er hadden moeten zijn.
Het gaat om werkdagen van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van
10.00 uur tot 12.00 uur dat er te weinig parkeerruimte is. Volgens de parkeernorm (ASVV) zijn er dan
44 plekken te weinig rondom het gemeentehuis. Ook in andere delen van het dorp zijn er onvoldoende
parkeerplekken.
In het verleden heeft de gemeente bepaald dat een winkel bij opening of uitbreiding zelf voor (extra)
parkeerplaatsen moest zorgen. Kon dat niet op eigen terrein, dan was het mogelijk om door een
bijdrage voor de aanleg van parkeerplaatsen in de openbare ruimte die verplichting af te kopen. De
bedragen werden gestort in het parkeerfonds voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in de
gemeente. In die geldpot is nu een bedrag van bijna 35.000 euro beschikbaar.

Gemeenteraad wil stoppen met vuurwerkshows
16 juni 2019
Westvoorne – De Westvoornse gemeenteraad voelt weinig meer voor het houden van
vuurwerkshows. Het evenement is de afgelopen drie jaar ‘zeer slecht’ bezocht.

Sinds drie jaar is er tijdens de jaarwisseling georganiseerd vuurwerk in Oostvoorne en sinds twee jaar
in Rockanje. Tegelijkertijd mogen particulieren nog vuurwerk afsteken. Burgemeester Peter de Jong
geeft aan dat het moeilijk aantoonbaar is of de vuurwerkshows ook tot minder consumentenvuurwerk
hebben geleid. De feesten kostten de gemeente Westvoorne de laatste keer 24.400 euro en trokken
slechts 100 tot 150 bezoekers. De gemeenteraad wil daarom stoppen met de shows op de Hofwei in
Oostvoorne en het veld aan de Hoogvlietlaan in Rockanje.
Coalitiepartij CDA wil om overlast te beperken dit jaar al een algemeen vuurwerkverbod in laten gaat.
Die maatregel vindt echter onvoldoende bijval binnen de raad. Westvoorne wil wachten op landelijke
ontwikkelingen als het gaat om een algemeen verbod. Dan kunnen de vuurwerkshows altijd weer
gehouden worden.

Kritiek op bouwen buurgemeente
13 juni 2019
Westvoorne – De gemeenteraad van Westvoorne reageert met gemengde gevoelens op de plannen
van het eigen woonbedrijf om te bouwen in Brielle. Het zou vanaf 2020 gaan om honderd woningen.
Westvoorne heeft nog een eigen Woonbedrijf. Buurgemeente Brielle heeft dat al jaren verkocht aan
woningcorporatie Vestia, die niet meer in nieuwbouw van sociale huurwoningen investeert. De
Westvoornse raad zit er ‘dubbel’ in om dat over de gemeentegrens te gaan doen. Brielle doet met de
miljoenenopbrengst van de verkoop van het Woonbedrijf leuke dingen voor de inwoners. Westvoorne
heeft juist jaren geleden gekozen voor het behoud van het Woonbedrijf, maar kan nu wel gaan
bouwen in de buurgemeente. De raadsleden maken zich bovendien zorgen om de financiële risico’s
voor de eigen gemeente.
Uit gesprekken tussen de gemeenten is het aantal van honderd woningen voor de uitbreidingswijken
de Oude Goote en Meeuwenoord naar voren gekomen. De helft van die woningen zou sociale huur
moeten worden en de andere helft Koopgarant woningen voor starters. Daarnaast heeft het
Woonbedrijf een schetsontwerp gemaakt voor vijftien studio’s/appartementen in het politiebureau aan
de Langestraat. De woningen komen voor rekening van het Woonbedrijf en de leningen worden
verstrekt door Brielle. De gesprekken tussen beide gemeenten om te bouwen in Brielle zijn al in de
vorige raadsperiode in gang gezet.
Huidig wethouder Marja Roza (VVD) van Westvoorne spreekt echter van een win-winsituatie voor
Brielle en Westvoorne. Westvoorne incasseert de huur. Voor Westvoorne wordt het bovendien
goedkoper om een woonbedrijf met meer woningen te hebben. De gemeenten Brielle en Westvoorne
moeten voor de realisatie eerst nog een intentieovereenkomst ondertekenen.

Voortbestaan vuurwerkshows onzeker
7 juni 2019
Westvoorne – De vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling in Oostvoorne en Rockanje zijn de
afgelopen drie jaar ‘zeer slecht bezocht’. Het is de vraag of het georganiseerd vuurwerk blijft.

De totale jaarwisseling kostte de gemeente Westvoorne 52.000 euro. Dat ging op aan
vuurwerkvrijezones, vuurwerkshows, inzet boa’s en beveiliging en schade. Bijna de helft van kosten
van de jaarwisseling, 24.400 euro, ging naar de twee vuurwerkshows. De shows zijn de afgelopen drie
jaar op de Hofwei in Oostvoorne en afgelopen twee jaar op het veld aan de Hoogvliet in Rockanje
georganiseerd. De evenementen stijgen niet in bezoekersaantallen. Tijdens het afsteken van het
vuurwerk waren er afgelopen jaarwisseling 100 tot 150 personen. Ook het dorpsfeest voorafgaand en
na afloop van de show trekt nauwelijks bezoekers.

Voorzieningen jeugd
6 juni 2019
Oostvoorne – De gemeente Westvoorne start een onderzoek naar een Integraal Kindcentra (IKC) in
Oostvoorne. Voorzieningen voor de jeugd komen onder één dak.
In Rockanje is een brede school in aanbouw. Het concept IKC gaat verder dan alles verzamelen in
een gebouw. De school en alle andere voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar
worden daarin samengebracht: één locatie, één leiding en één pedagogische visie.
De gemeente gaat eerst in gesprek met partners als onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, jeugdwerk
en Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). De uitkomsten worden vervolgens voorgelegd aan de ouders
en omwonenden. Het is de bedoeling dat er hierna een locatie bekend is. De gemeenteraad moet
voor het opstarten van het project een bedrag van 25.000 euro uittrekken. Volgend jaar volgt dan
volgens planning een besluit over de verdere uitwerking van het IKC in Oostvoorne.

Woonbedrijf investeert in buurgemeente
1 juni 2019
Westvoorne/Brielle – Het Woonbedrijf Westvoorne wil woningen gaan realiseren in buurgemeente
Brielle. Het zou in eerste instantie gaan om ongeveer honderd woningen vanaf 2020.
Uit gesprekken is dit aantal voor de uitbreidingswijken de Oude Goote en Meeuwenoord naar voren
gekomen. De helft van die woningen zou sociale huur moeten worden en de andere helft Koopgarant
woningen voor starters. Daarnaast heeft het Woonbedrijf een schetsontwerp gemaakt voor vijftien
studio’s/appartementen in het politiebureau aan de Langestraat.
Westvoorne heeft nog een eigen Woonbedrijf. Buurgemeente Brielle heeft dat al jaren verkocht aan
woningcorporatie Vestia. De gemeenten Brielle en Westvoorne moeten voor de realisatie eerst nog
een intentieovereenkomst ondertekenen. De woningen komen voor rekening van het Woonbedrijf en
de leningen worden verstrekt door Brielle. Als de ondertekening een feit is kan worden begonnen met
het omvormen van het politiebureau tot woningen.

