Rockanjenaars vrezen hoogbouw
1 juni 2021
Rockanje - Hoe de nieuwe woonwijk Drenkeling in Rockanje er exact uit komt te zien, weet nog
niemand. Inwoners zien met angst en beven het bouwplan tegemoet. Ze vrezen een volgepropte wijk
met hoogbouw in het landelijke Rockanje.
Bewoonster Sylvia Straver is bang voor een appartementencomplex tegenover haar. Dat is volgens
haar niet wat bij de verkoop is beloofd en niet past in deze wijk tussen het dorp en het buitengebied.
Ze heeft zich met andere bezorgde Rockanjenaars verenigd in de Actiegroep de Drenkeling.
Straver baseert de bouw van een appartementencomplex op een schetsplan van eind november.
Verder is het nog gissen hoe de wijk wordt. De bewoners zijn in afwachting van het concrete
bouwplan. Uit de al bekendgemaakte woningaantallen (230) en de oppervlakte van het gebied (22
hectare) trekken de bewoners hun conclusies: dichtbebouwd en hoogbouw. In de afspraken tussen de
gemeente en grondeigenaren staat dat er maximaal vier woonlagen mogen. Ze vrezen dat dit een truc
is en dat gebouwen nog hoger worden. Daaronder kan nog een garage komen en daarboven een
overkapping of een bijgebouw op het dak.
De actiegroep is de petitie ‘Landelijk Rockanje: Nieuwbouw ja! Hoogbouw nee!’ gestart. Online
hebben ruim 600 mensen hun handtekening gezet en in winkels in het dorp hangen lijsten om te
tekenen. Vrijdag gaan ze handtekeningen ophalen op de markt. De groep hoopt het gemeentebestuur
te bewegen om voor een groene, ruim opgezette wijk te gaan. Om aan genoeg huizen te komen moet
er aan de Nieuwe Achterweg een nieuwe ruime en groene wijk komen. Nergens moeten meer dan
drie woonlagen staan.
Een gemeentewoordvoerder laat weten dat het college van burgemeester en wethouders van
Westvoorne dinsdag besloten heeft het bouwplan woensdag 9 juni bekend te maken. Iedereen heeft
de mogelijkheid tot inspraak. Het plan wordt besproken met de bewonersgroep en er volgt een digitale
informatieavond.
De actiegroep gaat desnoods tot aan de Raad van State. Het lijkt of de geschiedenis zich herhaalt in
Rockanje. En wel voor de vierde keer. Begin deze eeuw tekende de bevolking een petitie tegen een
bouwplan voor een hoog appartementencomplex aan de Dorpsweg. Ook kwamen bewoners in
opstand tegen het kolossale nieuwe woon-zorgcomplex. Eind vorige eeuw was er verzet tegen de
hoogbouw op het Dorpsplein.

Verplaatsing voetbal nog niet van de baan
3 juni 2021
Rockanje - Het is nog steeds onduidelijk of de voetbalvereniging Rockanje op de huidige plek blijft of
verhuist. De gemeente Westvoorne heeft nog geen groen licht van de provincie voor een nieuwe
locatie.
Het dagelijks bestuur zou het liefst zien dat vv Rockanje vertrekt uit de Drenkeling. Op de vrijgekomen
locatie kan de woonwijk worden uitgebreid. De gemeente heeft al een andere locatie voor de voetbal
op het oog. Daarmee moet eerst de provincie akkoord gaan. Het college van burgemeester en
wethouders wilde vv Rockanje voor 1 juni duidelijkheid verschaffen of de club zou kunnen verhuizen

of toch het huidig onderkomen moet gaan renoveren. Voor die laatste optie heeft de raad al geld
vrijgemaakt. Die duidelijkheid hoopt de gemeente binnenkort te krijgen. ‘De gemeente heeft nog geen
positieve toezegging ontvangen, maar er is bij de provincie wel begrip dat de gemeente binnen de
dorpsgrenzen niet voldoende ruimte kan vinden’, schrijft het dagelijks bestuur aan de raad.
Oppositiepartijen PW en IBW en raadslid Janneke Krajenbrink (GBW) vinden dat het wachten lang
genoeg geduurd. Ze riepen op de initiatieven tot verplaatsing te staken. Voorzitter Ruben Eland van vv
Rockanje geeft aan goed te zitten op de Drenkeling en ervan uit te gaan dat het verouderde
clubgebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid. Hij had het wel fijn gevonden om nu zekerheid te
hebben. Voor het proces maakt het verder niet uit. De contracten voor de renovatie zijn nog niet
getekend en eerst moet een ledenvergadering plaatsvinden.
Wat betreft Eland zou een verplaatsing in principe ook geen ramp zijn, maar het ligt er wel aan wat de
club ervoor in de plaats krijgt.

Petitie skatepark Hellevoetsluis
16 juni 2021
Hellevoetluis - Skaters in Hellevoetsluis willen over drie jaar een nieuw skatepark. Ze zijn een petitie
begonnen om dit bij de gemeente Hellevoetsluis voor elkaar te krijgen.
Skatepark Hellevoetsluis (SPUG) bestaat sinds 1993. Het is het eerste openlucht skatepark van
Nederland. ‘Nu maken nog steeds heel veel jongeren en oudere locals gebruik van het skatepark.
Echter is het park nu in staat van verval’, schrijven de initiatiefnemers van de online petitie.
De skaters willen in 2024 een nieuw betonnen skatepark. Hun doel is om minimaal handtekeningen
van voorstanders te krijgen om zo de gemeente te overtuigen.

Nieuwe woonwijk met ruim 250 woningen
17 juni 2021
Rockanje - De gemeente Westvoorne wil maximaal 257 woningen erbij in de woonwijk Drenkeling in
Rockanje. Die woningen zijn hard nodig om het woningtekort te verhelpen. Inwoners vrezen dat met
dit ‘Vinex’ plan Rockanje, Rockanje niet meer is.
Een groot deel van de nieuwe wijk met maximaal 257 te bouwen woningen komt te bestaan uit twee
woonlagen en een kap. De gemeente denkt eerder aan een mix van diverse woningtypes: rijtjes,
twee-onder-een-kap en vrijstaand en sluit daarbij bijzondere woonvormen, bijvoorbeeld een knarrehof,
niet uit. Op de plek van het vroegere bejaardenhuis Swinshoek aan de Duinrand wordt een gebouw
van drie woonlagen en een kap mogelijk.
Een jaar of vijf zes geleden moest nog rekening worden gehouden met een stagnerende of zelfs
krimpende bevolking. Nu moet Westvoorne juist huizen zien te bouwen. De actiegroep heeft inmiddels
1000 handtekeningen tegen hoogbouw en voor een ruimtelijk Rockanje.
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tot 21 juli ter inzage. De gemeente is bovendien nog niet rond
met alle grondeigenaren van de toekomstige woonwijk.

Skaters willen nieuw skatepark
18 juni 2021
Hellevoetsluis - Iedere dag leeft jong en oud zich uit op het skatepark in Hellevoetsluis. De obstakels
staan er inmiddels bijna twintig jaar en slijten. De skaters vinden het de hoogste tijd voor een nieuw,
compleet betonnen park.
Het park in Hellevoetsluis staat er sinds 1993 en is daarmee een van de oudste openlucht
skateparken in Nederland. In 2004 is het laatste grootschalig onderhoud gedaan. De metalen platen
sluiten niet langer naadloos op elkaar aan of zijn stevig bevestigd tegen het asfalt, maar laten hier en
daar los. Bij het opgaan van het de obstakels kunnen de skaters hierdoor komen te vallen. Of ze
kunnen tijdens een val zich openhalen aan de platen, die dan werken als een mes. De skaters vinden
het dus de hoogste tijd dat hier wat aan gaat gebeuren.
De skaters zijn gelijktijdig een petitie begonnen. Ze willen in 2024 hun oefeningen doen op een
compleet nieuw skatepark op de huidige locatie. Eentje dat volledig is uitgevoerd in beton, net als het
nieuwe park in Spijkenisse. De Hellevoetse skaters willen de gemeente, gesteund door
handtekeningen, overtuigen dat ze de populaire skatebaan voor de toekomst beter ín één keer goed
kunnen aanpakken.
De gemeente Hellevoetsluis laat weten in de komende weken alle nodige reparties aan de
skatetoestellen uit te voeren. Ook belooft de gemeente een bankje te plaatsen en mogelijk komt er
ook nog een prullenbak bij. Voor de lange termijn gaan ze met de gebruikers in gesprek wat de
wensen en mogelijkheden zijn.

Nieuwe parkeerplaats Rockanje
23 juni 2021
Rockanje - Rockanje krijgt er 90 vaste parkeerplaatsen bij het strand bij. De gemeente Westvoorne is
bezig met het maken van een extra parkeerterrein bij de Tweede Slag.
Het gaat om de locatie van de horecagelegenheid aan de Tweede Slag, waar de afgelopen jaren café
’t Kotje en restaurant de Duinkip zat en al op een groot deel van het terrein geparkeerd wordt. Die
ruimte bij het badstrand is volgens het dagelijks bestuur van Westvoorne hard nodig met het
badgasten die op stranddagen richting Rockanje komen. Zeker nu woningbouw op de naastgelegen
Drenkeling dichterbij komt. ‘Binnen enkele jaren zal het overloopterrein op de locatie van het vroegere
bejaardenhuis Swinshoek komen te vervallen. Hierdoor zal de parkeerdruk naar verwachting verder
toenemen’, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.
Het college verwacht dat op de nieuwe parkeerplaats ongeveer 90 auto’s kunnen staan.
Waarschijnlijk wordt betaald parkeren ingesteld. Voor het eventueel betaald parkeren gaat de
gemeente een oplossing zoeken voor de parkeerders van de naastgelegen hockeyclub Forcial.
De gemeente heeft de erfpachtovereenkomst met de eigenaar van de horecagelegenheid, die op 30
mei 2021 afliep, niet verlengd. Westvoorne is daarom verplicht tot het vergoeden van de waarde van
de opstallen.

Laatste poging behoud rosarium
25 juni 2021
Brielle - Bewoners van het Zeemansasyl in Brielle genieten nog één zomer volop van alle rozen voor
hun deur. Ze hopen de gemeente te overtuigen het rosarium toch niet om te ploegen.
Bewoonster Paulien Stougie en haar medebewoners zijn niet de enige mensen die de rozen willen
zien, ruiken en fotograferen. Het rosarium met zeventien rozensoorten trekt dagelijks tientallen
bezoekers. De gemeente vindt juist dat het Asylplein meer aandacht verdient en gaat het plein voor
het jubileumjaar 2022 opknappen. Het ontwerp is gebaseerd op het tuinplan uit het begin van de
vorige eeuw. In het eerste plan zouden alle perken en pergola’s verdwijnen en plaatsmaken voor gras.
Alleen rondom standbeeld De Nymph zouden rozen komen en een perk op de kop van het grasveld.
Aan de buitenrand staan vaste planten in combinatie met bodembedekkers gepland. Zo moet het
gehele jaar rond een aantrekkelijker groenbeeld ontstaan. Om de bewoners tegemoet te komen
belooft de gemeente twee pergola’s te behouden en een deel van de rozen te verplaatsten. Die rozen
komen langs het pad dat dwars door het veld loopt. Op voorwaarde dat de bewoners het onderhoud
doen. Vanmiddag heeft de gemeente overleg met hen.
Stougie vindt het ontwerp onbegrijpelijk. De bewoners zijn we bereid om mee te doen aan het
onderhoud. Ze hopen dat meer perken en pergola’s bewaard kunnen blijven.

Onderzoek vervuilde sloot
30 juni 2021
Zwartewaal - Het water in de vervuilde sloot naast de Wieldijk in Zwartewaal is vermoedelijk niet
schadelijk voor de gezondheid. De GGD Rotterdam-Rijnmond doet die conclusie op basis van
onderzoek.
Inwoners van Zwartewaal sloegen eerder dit jaar alarm richting de gemeente Brielle toen ze vervuiling
in de sloot zagen. Waterschap Hollandse Delta constateerde onder andere een verhoogde
concentratie sulfaat, een stof die een irriterend en beschadigend effect heeft op de huid. De GGD
onderzocht vervolgens de risico’s op de volksgezondheid en is er daarbij van uitgegaan dat de sloot
niet voor recreatie wordt gebruikt. ‘Zelfs als iemand per ongeluk in de sloot belandt en daarbij een
hoeveelheid slootwater inslikt, zijn er op basis van de gemeten gehalten chemische stoffen geen
gezondheidseffecten te verwachten’, concludeert de GGD.
Het is nog onduidelijk waar deze verhoogde concentraties vandaan komen. Op dit moment loopt er
een onderzoek naar de vervuiling en de oorzaak daarvan. De sloot ligt dicht bij de Plas van Heenvliet
De gemeente Brielle informeert de inwoners zodra meer duidelijk is over de oorzaak en de eventuele
verdere stappen of maatregelen voor hun gezondheid en veiligheid.

