Dichter bij 1 april 1572
1 juni 2022
Brielle - Bezoekers van bastion IX kunnen dichter bij 1 april 1572 komen. Vijf historische personen uit
dat jaar vertellen daar hun verhaal in een tentoonstelling.
In de kazemat op bastion IX vertellen zes direct betrokkenen uit 1572 hun visie op de gebeurtenissen.
De Geuzenleider Lumey, koningin Elizabeth I van Engeland, Willem van Oranje, de hertog van Alva,
een van de martelaren van Gorcum en een Brielse burger komen aan het woord. Een maquette van
de situatie in 1572 moet dat jaar nog dichterbij brengen.
De kazemat bevindt zich op de plek waar de Watergeuzen op 1 april 1572 de Noordpoort ramden en
Brielle bevrijdden van het Spaanse juk. De kazemat staat niet op zich zelf. Enkele weken geleden is
de Geuzen- en martelarenroute geopend. Brielle heeft de houten toren die op deze plek moeten
komen al in bestelling. Deze maand wordt gestart met het plaatsen van de bevestigingsankers en met
het grondwerk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de houten toren in december 2022
afgerond.

Lijsttrekker D66 Voorne aan Zee
1 juni 2022
Voorne - Lies van der Pol is de lijsttrekker van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de
fusiegemeente Voorne aan Zee. Ze is tevens wethouderskandidaat.
De wethouder van Westvoorne wil graag verder waar ze nu al mee bezig is. Zo is ze ruim vier jaar
bezig met het dossier over de verzanding van de kust. In die jaren heeft ze verschillende partijen bij
elkaar gekregen. ‘Het is zaak dit onderwerp op de landelijke agenda te krijgen, want we kunnen dit
niet alleen oplossen.’
De Oostvoornse is sinds dit weekend lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 23
november. Vier jaar geleden stond Van der Pol al op de kandidatenlijst van D66. Nu staat ze voor het
eerst op plaats één.
De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van D66 moeten nog worden vastgesteld. Een
belangrijk punt wordt de energietransitie. De afgelopen vier jaar zijn daarin al stappen gezet en de
plannen die toen zijn gemaakt, wil Van der Pol verder gaan uitwerken.
Een ander belangrijk punt voor D66 is de buitendienst en de buitenruimte. Er moet in de nieuwe
gemeente bijvoorbeeld aandacht zijn voor biodiversiteit en waterlast, maar ook is het belangrijk dat er
voldoende ruimte voor kinderen is om te spelen. Van der Pol: ‘Het gaat erom dat de leefomgeving
goed en netjes is. Dat dat een prettige plek is om te zijn.’
Van der Pol noemt het dicht bij de inwoners blijven in een grotere gemeente, een uitdaging. ‘We gaan
ons best doen een nabije overheid te blijven.’

Brielle krijgt er een onafhankelijke basisschool bij
2 juni 2022
Brielle - Brielle krijgt er een nieuwe onafhankelijke basisschool bij. De Verwondering Voorne opent het
schooljaar 2023-2024.

Waar die deuren open gaan, is nog niet duidelijk. Een feit is dat de onafhankelijke basisschool voor
vrij en eigentijds onderwijs in Brielle er mag komen. Van de 102 initiatieven voor nieuwe scholen in het
land, is dat voor De Verwondering één van de 34 die goedkeuring krijgt. De minister berichtte dat de
school per augustus 2023 ‘voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht’. Het wordt een publieke
school, gefinancierd door de overheid, waar plek is voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.
Over veertien maanden moet de school de deuren openen. Voor nu moeten er verschillende zaken
geregeld worden: een team met leerkrachten, een gebouw én leerlingen. Initiatiefnemer Wouter
Maagdenberg gaat binnenkort met de gemeente Brielle om tafel over de huisvesting en de eerste
inrichting van de school.
Twee jaar geleden gingen alle basisschoolbesturen op Voorne samen verder als schoolbestuur
EduMare. De initiatiefnemers van De Verwondering willen ouders en kinderen met een nieuwe school
meer keuzevrijheid geven en dit stimuleren. Bij De Verwondering is het belangrijk dat kinderen
allereerst goed in hun vel zitten. Ze bovenal ‘een veilige plek bieden om kinderen als zelfbewust en
trots individu én als sociaal medemens te ontwikkelen’. Er komt veel ruimte voor persoonlijke
talentontwikkeling: muziek, sport, wetenschap & techniek en creatieve vakken.

Zonnepanelen op gemeentewerf
3 juni 2022
Oostvoorne - Op het gebouw van de gemeentewerf in Oostvoorne komen er zo’n tweehonderd extra
zonnepanelen bij. De gemeente Westvoorne wil er 80.000 euro voor uittrekken.
Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Op het gebouw op industrieterrein de
Pinnepot liggen al zonnepanelen, maar er is nog veel meer ruimte. Westvoorne wil met het plaatsen
van de tweehonderd extra zonnepanelen nog meer verduurzamen en tevens een voorbeeld stellen.
‘De aanleg wordt gebruikt om bedrijven en particulieren te stimuleren om ook zelf aan de slag te gaan
met de verduurzaming van hun bedrijf of woning,’ aldus de gemeente.

Geen zonneweide in Rockanje
10 juni 2022
Rockanje - Aan de rand van Rockanje komt geen zonneweide met duizend zonnepanelen. De
gemeente Westvoorne vreest voor verrommeling van het landschap.
Bij de gemeente Westvoorne kwam het verzoek binnen om zo’n duizend zonnepanelen te mogen
plaatsen op een stuk grond van 0,3 hectare aan de Molendijk in Rockanje. Die panelen zouden rond
de honderd huishoudens kunnen voorzien van energie. Het is de bedoeling om de zonnepanelen dan
zo hoog te plaatsen dat er ook nog schapen onder zouden kunnen grazen. Ook wilde iemand
toestemming hebben om op een kleiner perceel aan de Middeldijk zo’n zestig zonnepanelen te
plaatsen. De opgewekte energie zou voor eigen gebruik zijn.
Het gemeentebestuur geeft geen toestemming voor beide zonneweides. Beide initiatieven zijn niet in
overeenstemming met het bestemmingsplan. Het toestaan van deze twee zonneweides kan leiden tot
precedentwerking en dat kan ‘mogelijk leiden tot ongewenste verrommeling van het landschap.’ De
gemeenteraad heeft bovendien in oktober 2021 het standpunt ingenomen om geen zonnevelden toe

te staan op recreatieve-, natuur-, en agrarische gronden. Hiermee moet het open karakter van het
landschap beschermd worden.

Petitie behoud kunstenaarsboerderij
17 juni 2022
Rockanje - Met Ben Hazelbag verloor Rockanje begin dit jaar een markant inwoner. Zijn familie en
dorpsbewoners willen zijn oude boerderij opknappen en er een nieuwe bestemming aan geven. Het
liefst een cultureel creatief centrum ter nagedachtenis aan beeldhouwer Ben.
De boerderij aan Duinzoom 8 in Rockanje was meer dan een halve eeuw het atelier van een van de
weinige kunstenaars die Rockanje heeft voortgebracht, beeldhouwer Ben Hazelbag (1945-2022). De
boerderij is van de gemeente Westvoorne. Vorige week is een petitie gestart voor het behoud en de
restauratie van zijn woonhuis en atelier.
In Rockanje zijn weinig oude gebouwen met een verhaal. De ondertekenaars hopen dat de boerderij
een expositieruimte wordt voor de kunst van Ben Hazelbag, andere kunstenaars en een ruimte voor
artistieke activiteiten.
De gemeente laat in een reactie weten kennis te hebben genomen van de petitie. ‘De gemeente is
voornemens het pand en de grond te verkopen,’ aldus een gemeentewoordvoerder.

Bunkers beklad
17 juni 2022
Oostvoorne - Het bunkercomplex in Oostvoorne waar tijdens de oorlog verzetsman Leendert van der
Meer is gefusilleerd, is beklad. Stichting Biberbunker Oostvoorne is op zoek naar de boosdoeners.
Het belkladden van bunkers in de Duinen van Oostvoorne is al langer gaande. De afgelopen weken
worden er steeds besmeurd door vandalen. Nu hebben ook de bunkers in het Heesterhof-complex
eraan moeten geloven. Hier werd op 11 oktober 1944 de bekende verzetsman Leendert van der Meer
gefusilleerd.
De stichting Biberbunker Oostvoorne wil graag de boosdoeners bereiken. Ze laten beseffen dat dit
historisch erfgoed is in de hoop dat ze dan anders naar de bunkers gaan kijken. De schade herstellen
de vrijwilligers zo snel mogelijk. Soms kan de schade met een nieuwe laag van de originele verfkleur
worden hersteld. Ook proberen de vrijwilligers met borsteltechnieken de verf weg te halen. De verf
gaat nooit helemaal weg. Er blijft altijd wel iets te zien.

Petitie voor kaasboer in de binnenstad
20 juni 2022
Brielle - Peter Dammers verkoopt al achttien jaar elke zaterdag kaas bij de Kaaibrug in Brielle. Van de
gemeente moet zijn kraam verhuizen naar het Ruggeplein. Zijn klanten komen nu in actie.
Vanaf 1 oktober dit jaar moet de kaasboer naar het Ruggeplein. De gemeente Brielle wil Dammers
niet langer bij de Kaaibrug hebben staan en wijst naar de plannen voor het herinrichten van de
binnenstad. Per 1 oktober 2022 wordt gestart met het herinrichten van de Turfkade. Dammers vindt
het jammer dat hij moet vertrekken, maar is in ieder geval blij dat er een nieuwe locatie is gevonden.

De initiatiefnemers van de petitie vrezen dat vooral de oudere klanten de dupe worden van zijn
vertrek. Ook andere ondernemers in de binnenstad kunnen eronder lijden.
Inmiddels hebben bijna driehonderd mensen aangegeven de kaaskraam bij de Kaaibrug te willen
houden. De handtekeningen worden binnenkort aan het gemeentebestuur aangeboden.

Raadsleden willen berekeningen
23 juni 2022
Vierpolders - De rotonde op de Nolle/Veckdijk in Vierpolders dreigt door overbelasting bijna letterlijk in
het water te vallen. Raadsleden wil weten of de nieuwe constructie voldoende is, voordat zij 2,6 ton
uittrekken.
Wethouder Robert van der Kooi (IBGB) kreeg deze week flinke kritiek vanuit de raad. Hij zou, na
eerdere kritische vragen vanuit bijna de voltallige raad, uitleggen hoe de rotonde sterk genoeg wordt
gemaakt om de toegenomen hoeveelheid verkeer en het gewicht ervan het hoofd te bieden. De raad
vond de onderbouwing zo summier, dat de wethouder in de vergadering van 6 juli met een beter
onderbouwd voorstel komt.
Raadslid Anneke Witte (Vrij Voorne) vond Van der Kooi’s woorden naar de raad toe bovendien ‘te
wollig’. ‘Het gaat hier om een concreet probleem en wij vragen hier om concrete gegevens. Op basis
waarvan wij kunnen vertrouwen dat voor die 260.000 euro de rotonde wordt gerepareerd en dienst
blijft doen?’
De PvdA en ONS Brielle hebben inmiddels hun eigen experts in de arm genomen. Ingrid Dudink (ONS
Brielle) vreest dat de voorgestelde constructie met stalen damwand de zware verkeersbelasting niet
houdt. Volgens haar expert kan op die plek de voorgestelde oplossing eigenlijk niet eens. Ze vraagt
zich dan ook af of er ook naar andere is oplossingen gekeken.

Geboorteakte Rockanje
24 juni 2022
Rockanje - De ‘geboorteakte’ van Rockanje is na ruim acht eeuwen ‘thuis’. Vanaf juli is de oorkonde
uit 1220 te zien in het openluchtmuseum de Duinhuisjes in Rockanje.
Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne haalde vorige week het eeuwenoude document
persoonlijk op bij het Bisdom Brugge. Dirk II van Voorne bezegelde op 29 juni 1220 een oorkonde
waarmee hij een deel van zijn land schonk aan monniken uit het Vlaamse Ter Doest. Zij hadden hem
in 1214 geholpen. Toen zetten stormvloeden grote delen van Voorne onder water. De Jong: ‘Rockanje
bestond weliswaar al langer, maar het is de eerste keer dat de naam Rockanje ergens voorkomt. Je
zou dus kunnen zeggen dat dit de geboorteakte is van Rockanje.’
Ter gelegenheid van de viering van achthonderd jaar Rockanje komt de oorkonde naar het dorp.
Slechts één keer eerder was die in de vorige eeuw in Rockanje. In 1954 kon iedereen in het
gemeentehuis gaan kijken.
De burgemeester noemt het heel bijzonder voor Rockanjenaren dat de oorkonde over hun dorp tot en
met september in de Duinhuisjes te zien is. Daarna is het document nog de hele maand oktober in de

hal van het gemeentehuis. Ondanks haar hoge leeftijd, is de oorkonde nog in uitstekende staat. ‘Het
ziet er bijna uit als drukwerk. Voor iedereen die Latijn beheerst, is de tekst goed leesbaar.’
Niet alleen voor de historie van Rockanje is de oorkonde interessant. Ook voor mensen uit de
omgeving en andere historisch geïnteresseerden is het de moeite waard om te gaan kijken. Zo
worden ook Hellevoetsluis en Middelland in de oorkonde genoemd.

Gymzaal wordt voorlopig niet afgebouwd
28 juni 2022
Tinte - De gymzaal aan de Strypsedijk in Tine wordt nog niet afgebouwd. Voorlopig kan de gemeente
Westvoorne er nog geen extra budget voor uittrekken.
Al een paar jaar ligt er een betonnen vloer naast het verenigingsgebouw Tintestein. Op deze plek
moet een gymzaal voor het dorp komen. De trieste aanblik lijkt de komende maanden niet te gaan
veranderen. De gemeente Westvoorne moet eerst geld uittrekken voordat met de bouw van de
gymzaal kan worden gestart. ‘De gemeenteraad kan niet meer voor het zomerreces worden gevraagd
om extra budget beschikbaar te stellen voor de bouw van de sportzaal,’ schrijft het dagelijks bestuur.
Al in 2017 is de vergunning voor de gymzaal verleend en legde de Westvoornse gemeenteraad geld
opzij. Terwijl de werkzaamheden begonnen, vocht een buurtbewoonster de verleende vergunning met
succes aan. Uiteindelijk besloot de Raad van de State vorige zomer dat de gymzaal toch gebouwd
kan worden.
Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter heeft de gemeente overlegd met de aannemer. Die
moest een installateur vinden en met een nieuw kostenplaatje komen. Het in 2017 beschikbaar
getelde bedrag van ruim 2,6 ton is namelijk niet genoeg. ‘Zonder extra budget kan geen doorstart van
het project plaatsvinden,’ stelt het dagelijks bestuur.
Dan is er nog een vertragende factor. Vanwege het samengaan van de gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne op 1 januari 2023 kan Westvoorne niet meer alleen over grote bedragen
beslissen. Het provinciebestuur heeft de gemeente laten weten in de laatste maanden voor de fusie
geen besluiten meer te willen nemen over financiële aangelegenheden.
Om die laatste reden moet Westvoorne ook al de verbouwing van de aula op de begraafplaats in
Oostvoorne uitstellen. De provincie vindt dit uitstelbaar tot de na de herindeling.

Kunstwerk monnik onthuld
29 juni 2022
Rockanje - Iedereen die nu Rockanje binnenrijdt, wordt door een monnik begroet. Woensdag is het
kunstwerk van Cortenstaal onder belangstelling van Rockanjenaren en oud-Rockanjenaren onthuld.
Samen met een van de oudste en een van de jongste inwoners onthulde wethouder Jorriena de
Jongh (GBW) het kunstwerk. De monnik heeft een schep in de hand. Daarnaast staat een bank,
waarop je uitkijkt over natuurgebied Meertje de Waal.
In 2020 bestond Rockanje achthonderd jaar. Het jubileumcomité dacht dat het goed zou zijn, als er
een blijvende herinnering daaraan zou komen. Via Facebook konden mensen suggesties doen. Zo

ontstond het idee om een monnik met Meertje de Waal te combineren. Op een tableau staat
informatie over de historie van het indijken en de historie van het Waaltje.
Monniken speelden een belangrijke rol in het ontstaan van Rockanje. De heer van Voorne schakelde
ooit de hulp in van Vlaamse abdijen voor de strijd tegen het water. Vermoedelijk hebben monniken
een (voorloper) van de Vleerdamsedijk aangelegd. Als dank schonk Dirk II een stuk land. De oorkonde
van 29 juni 1220 is de eerste keer dat de naam Rockanje voorkomt.

