Installatie raad
30 maart 2018
Rockanje – De gemeenteraad van Westvoorne is donderdagavond 29 maart geïnstalleerd. Meer dan
de helft van de lokale volksvertegenwoordigers die plaatsnemen aan de vergadertafel is ‘nieuw’.
De raadzaal van het gemeentehuis in Rockanje zat stampvol. Het is alweer de elfde raadsperiode van
de gemeente Westvoorne. Burgemeester Peter de Jong wenste alle raadsleden een ‘inspirerende en
bindende periode’ toe. ‘U heeft allemaal uw kennis, kunde en netwerk en vangt signalen op vanuit de
samenleving en doe daar het goede mee.’ Het draait volgens de burgemeester om gezag en niet om
macht in de politiek. ‘Willen we gezag hebben, dan zullen we moeten aansluiten bij de tijdgeest van
onze samenleving.’

Samenstelling raad
Wethouder Bert van der Meij was lijsttrekker van Partij Westvoorne. Hij zag af van het
raadslidmaatschap. ‘Ik ben wethouder van beroep,’ legt hij uit. ‘De fractie moet de ruimte hebben
fractie te zijn.’ De nummer 4 op de kandidatenlijst, Alice Vermeer, is in zijn plaats geïnstalleerd.
De Westvoornse gemeenteraad bestaat uit Emma van Blom, Jeroen Noordermeer, Alice Vermeer
(allen PW), Hans Willemse, Marco Mentink, Jan Willem Driesprong (allen VVD), Bert Heijndijk, Cor
Sommeling, Wim Sjoukes (allen IBW), Janneke Krajenbrink, Piet Kraayenbrink (beiden GBW), Theo
Fransman, Nico Groenwegen (beiden CDA), Regina Roggeveen (PvdA) en Hans Hueting (D66).

Afscheid raad
29 maart 2018
Rockanje – De gemeenteraad kwam dinsdag 27 maart voor het laatst bij elkaar. Raadslid Wim Hartog
(D66) werd bij zijn afscheid benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.
Hartog was sinds maart 2005 raadslid. Hij volgde destijds Ies Klok op die na een coalitiebreuk
wethouder werd. Voor die was tijd hij een van de figuren die D66 in de Westvoornse raad
introduceerde en was fractieassistent. Hartog profileerde zich op het gebied van duurzaamheid. ‘Hij
ziet het raadlidmaatschap als iets wat je doet voor de samenleving waarin je leeft,’ aldus
burgemeester Peter de Jong. Het scheidend raadslid was er al toen hij in 2006 naar Westvoorne
kwam.

Nestor
Ook Jaap Heijndijk, de nestor van de gemeenteraad, en plaatsvervangend raadsvoorzitter nam
afscheid als raadslid. Hij zat van 1982 tot 2002 en van 2010 tot 2018 in de raad. Het was door de
hertelling van de stemmen al tien voor één ’s nachts toen zijn afscheid kwam. Dit tijdstip belette hem
niet uitgebreid het woord te nemen. ‘Ik ben er van overtuigd als je nog meer debatteert in de raad je je
politiek nog meer dienstbaar gaat opstellen naar de burgers,’ besloot Heijndijk.
Ook Rob van Mil (D66), Piet Beukelman (CDA), Maarten Vinke (VVD, Nicolien Heijndijk (IBW), Ebco
Vriend (CDA) en Leo Gelderland (PW) namen afscheid van de Westvoornse politiek.

Hertelling stemmen
29 maart 2018
Rockanje – De stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Westvoorne zijn dinsdagavond 27
maart opnieuw geteld. De zetelverdeling in de raad blijft na uren tellen hetzelfde.
De huidige coalitiepartijen Partij Westvoorne en Inwonersbelang Westvoorne vroegen aan het begin
van de raadsvergadering om de hertelling. ‘De verschillen voor de verdeling van de restzetels zijn
klein en de belangen voor het vormen van een nieuwe coalitie groot,’ motiveerde Emma van Blom van
Partij Westvoorne. Ze wilden zeker weten ‘dat dit echt is wat het is’. Het CDA kreeg met elf stemmen
een raadzetel toegewezen die anders naar Partij Westvoorne zijn gegaan. De lokale partij had dan
drie in plaats van vier zetels gehad en was de grootste partij in de raad geworden. Nu valt Partij
Westvoorne waarschijnlijk buiten een nieuwe coalitie, want de gesprekken tussen VVD,
Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, PvdA en D66 zijn gaande. ‘De zuiverheid moet boven alles,’
vond ook Cor Sommeling van Inwonersbelang Westvoorne.
De volledige oppositie was tegen het hertellen van de stemmen. Ze zagen de noodzaak niet in en
vonden dat de twee lokalo’s al op vrijdag, toen de officiële uitslag bekend werd bekend, hadden
moeten protesteren. ‘De druiven over een nieuwe coalitie zijn zuur,’ aldus Ebco Vriend (CDA).
De verdeling was na uren tellen hetzelfde. Partij Westvoorne houdt drie zetels.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
23 maart 2018
Westvoorne - De machtsverhoudingen in Westvoorne zijn gewijzigd. Partij Westvoorne heeft na de
gemeenteraadsverkiezingen niet langer de meeste zetels meer in de raad.
De lokale partij zakte van 5 naar 3 zetels. De partij haalde woensdag 21 maart weliswaar de meeste
stemmen (1519), maar moet de titel ‘grootste partij’ in de raad nu met coalitiegenoot Inwonersbelang
Westvoorne en oppositiepartij VVD delen. De partijen behaalden hetzelfde aantal zetels. ‘De kiezer is
helder,’ concludeert wethouder en lijsttrekker Bert van der Meij van Partij Westvoorne.
Voor Inwonersbelang was het de eerste keer dat ze onder deze naam aan de verkiezingen
meededen. Twee jaar geleden stapten de vier raadsleden uit Gemeentebelangen Westvoorne en
begonnen voor zichzelf. Lijsttrekker Bert Heijndijk is erg blij met het behaalde resultaat. ‘We zijn van
nul naar drie gegaan,’ vertelt hij trots. De VVD blijft op 3 zetels hangen maar stijgt van de derde naar
tweede partij in Westvoorne. ‘Een veelzeggende uitslag,’ vinden de liberalen.
De gesprekken over een nieuwe coalitie zijn in volle gang. Wie gaat het er een coalitie vormen? Van
der Meij denkt aan een coalitie met drie partijen. Heijndijk ziet een voortgang van de coalitie van Partij
Westvoorne en Inwonersbelang, versterkt met de VVD, wel zitten. ‘Het lijkt me verstandig als er een
derde landelijke partij bij komt.’
Gemeentebelangen Westvoorne komt onder aanvoering van Janneke Krajenbrink met 2 zetels,
waarvan een restzetel, terug in de raad. Het aantal zetels voor lokale partijen wel is afgenomen. Van 9
naar 8. Oppositiepartij CDA had de afgelopen vier jaar 1 zetel en krijgt er door een restzetel nog
eentje bij. De oppositiepartijen PvdA en D66 blijven steken op 1 zetel.

‘Lokalo’s mans genoeg’
16 maart 2018
Westvoorne – De lokale partijen zijn nu in de meerderheid in de Westvoornse raad. IBW-lijsttrekker
Bert Heijndijk vindt dat ze in Den Haag prima de belangen van de gemeente kunnen behartigen.
De partijen zonder landelijk bestuur hebben negen van de vijftien raadzetels in Westvoorne. Heijndijk
van Inwonersbelang Westvoorne stelt dat de lokalo’s mans genoeg zijn om hun zaken op hogerhand
te regelen. ‘Je hoeft geen landelijke partij te zijn,’ benadrukte hij dinsdagavond in het debat van
Rijnmond en Linq. ‘Je kunt altijd bij de provincie aankloppen.’
De landelijke partijen vinden het juist een voordeel dat ze partijgenoten op hoger niveau hebben.
PvdA’er Regina Roggeveen kon een concreet voorbeeld noemen. Haar voorman Lodewijk Asscher
bezocht onlangs nog de gemeente Nissewaard om te problemen rondom de spoedzorg in Den Haag
aan te kaarten. ‘Het is belangrijk dat je als landelijke partij invloed kan hebben,’ vindt ook D66’er
Hueting. Een gemeentelijke herindeling zorgt voor nieuwkomer Hans Willemse (VVD) ook nog eens
voor de slagkracht die je kunt maken richting Den Haag toe.

Laatste debat
15 maart 2018
Westvoorne - De lijsttrekkers van Westvoorne gingen dinsdag 13 maart weer met elkaar in debat.
Ditmaal voor debat van RTV Rijnmond en de lokale omroep Linq Media.
Bert van der Meij (Partij Westvoorne), Janneke Krajenbrink (Gemeentebelangen Westvoorne), Hans
Willemse (VVD), Hans Hueting (D66), Regina Roggeveen (PvdA) en Bert Heijndijk (Inwonersbelang
Westvoorne) en de nummer twee van het CDA, Nico Groenewegen, discussieerden met elkaar. De
plaats van ontmoeting was ditmaal de kantine van het gemeentehuis in Rockanje. Ze spraken daar
onder meer over herindeling, toerisme en bereikbaarheid.
De ambtelijke fusie is in aantocht. Het CDA sprak zich bij monde van oud-wethouder Groenwegen
duidelijk al uit voor een gemeentelijke herindeling. Hij vindt dat Voorne zelf de regie moet nemen en
zich moet opmaken voor een herindeling. Dat kan over een jaar of vijf. ‘Voorne heeft een
gemeenschappelijke identiteit.’ Inwonersbelang Westvoorne wil de kans geven aan de ambtelijke
fusie. VVD, D66 en Gemeentebelangen Westvoorne sluiten herindeling niet uit en willen oplegging
van bovenaf zien te voorkomen. ‘We kunnen het waarschijnlijk niet meer alleen,’ aldus Hans Hueting.
‘Wees erop voorbereid. Nu sluiten mensen de ogen voor de realiteit.’ Partij Westvoorne en de PvdA
willen de fusie eerst afwachten voordat verdere stappen worden genomen.
Westvoorne is een recreatiegemeente. Bert Heijndijk vindt dat de gemeente de groene waarden moet
behouden. Hij wil niet aan de kust bouwen. ‘De Belgen komen hier naartoe omdat het daar lelijk is.’
Het Oostvoornse Meer kan wel als recreatieve trekpleister worden versterkt. Dat vindt ook Regina
Roggeveen. ‘We moeten de concurrentie van de Maasvlakte tegengaan.’ Janneke Krajenbrink wil
evenementen toestaan, maar met respect voor de natuur. ‘Denk aan een wandelmarathon.’
‘Meer woningen nodig’

11 maart 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne moet zorgen voor betaalbare woningen voor starters. Het
publiek bij het lijsttrekkersdebat deed vorige week een dringend beroep op de kandidaten.
De lijsttrekkers Bert van der Meij (Partij Westvoorne), Janneke Krajenbrink (Gemeentebelangen
Westvoorne), Marco Mentink (nr.2 VVD), Theo Fransman (CDA), Hans Hueting (D66), Regina
Roggeveen (PvdA) en Cor Sommeling (nr. 2 Inwonersbelang Westvoorne) gingen met elkaar in debat.
Zelfs voor starters met een goed inkomen is er volgens inwoners veel te weinig. Een zorg die werd
gedeeld door de politiek. Ook is er een grote behoefte aan woningen voor jonge gezinnen. Dit heeft
gevolgen voor het in stand houden van voorzieningen als de nieuwe brede school. ‘Dat kan alleen
maar als er meer mensen komen,’ aldus Krajenbrink. Wethouder Van der Meij gaf aan dat hij met
coalitiegenoot Inwonersbelang Westvoorne veel in gang heeft gezet. Zo komt er woonwijk Landgoed
Drenkeling en woningen bij de oude basisscholen aan Kolpapad in Rockanje.

Adviesbureau blijft
11 maart 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne blijft nog even gebruikmaken van adviesbureau Twynstra
Gudde. De adviseurs ondersteunen de gemeente bij de laatste fase van het glasproject.
Het adviesbureau is al sinds het begin in 2008 betrokken bij de sanering van het glas in Westvoorne.
Er is een vaste projectbegeleider, die wordt bijgestaan door medewerkers. Het glasproject nadert nu
zijn einde. Inmiddels zijn al veel glastuinbouwbedrijven gesaneerd. Nog niet alles is na tien jaar
afgerond. Vijf dossiers lopen nog en ook moet de uitvoering worden gemonitord. Daarom blijft de
gemeente ook dit jaar nog voor het afronden van de saneringslocaties gebruikmaken van de
medewerkers van het adviesbureau Twynstra Gudde. De kosten voor de inhuur van de externen
bedragen bijna 50.000 euro. Het bedrag kan worden betaald uit de provinciale subsidie. De subsidie
bevat nog een bedrag van ongeveer 1,4 miljoen euro.

Verkiezingsdebat Brielle
8 maart 2018
Brielle - Woensdagavond 7 maart gingen de vijf lijsttrekkers van Brielle in het BREStheater met elkaar
in debat. Vier doorgewinterde politici en een nieuwkomer stonden op het politiek toneel.
De lijsttrekkers André Schoon (VVD), Jan Wolters (CDA), Wim Smit (D66), Ben van Stijn (PvdA) en
Willem van Egmond (IBGB) stonden voor een halflege zaal. Ze maakten hun standpunten over hun
plannen voor de gemeente Brielle duidelijk. ‘Er staan hier vijf lokale partijen,’ sprak burgemeester
Gregor Rensen klip-en-klaar.
PvdA’er van Stijn maakte zich hard voor jongeren. Er is een gebrek aan goedkope sociale
huurwoningen. Brielle moet desnoods geld ervoor reserveren en afspraken met ontwikkelaars maken.
‘De politiek moet de jongeren aan Brielle zien te houden. Mensen die hier zijn geboren moeten nu het
eiland af.’ Wethouder André Schoon herkent het probleem, maar benadrukte dat de afgelopen jaren
de nodige nieuwbouwprojecten op stapel zijn gezet en een woonvisie is opgesteld. ‘We kiezen ook
voor de middeninkomens, want dan krijgen we doorstroming.’

Wim Smit van D66 maakte zich in het bijzonder hard voor duurzaamheid. D66 streeft naar klimaatneutrale gemeenten. De gemeente Brielle heeft, naast een voorbeeldfunctie door haar eigen
gebouwen energieneutraal te maken, een belangrijke regierol op dit terrein. CDA’er Jan Wolters vindt
het jammer dat uitgerekend onder leiding van de D66 wethouder Brielle nu onderaan de lijst van
duurzame gemeente in Nederland bungelt. Ook hij vindt dat gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Zo
zou er olifantengras kunnen op de terreinen in Meeuwenoord.
Nieuwkomer Van Egmond toonde zich nog ietwat onwennig tussen de gevestigde orde. De
campingbaas moest zich verontschuldigen voor als hij niet overal een antwoord op wist – ‘ik doe dit
nog meer zes weken en moet zoveel stukken lezen.’ Hij verklaarde de taal van de straat te willen
vertalen naar de politiek en is ambitieus. ‘Ik wil me op een andere manier verdienstelijke maken. Ik zie
het als meer dan een hobby.’

Slotdebat verkiezingen
6 maart 2018
Oostvoorne – Maandagavond 5 maart was in het cultureel centrum De Man het slotdebat voor de
gemeenteraadsverkiezingen. De lijsttrekkers discussieerden met elkaar over allerlei thema’s.
Het waren de lijsttrekkers Bert van der Meij (Partij Westvoorne), Janneke Krajenbrink
(Gemeentebelangen Westvoorne), Theo Fransman (CDA), Hans Hueting (D66) en Regina Roggeveen
(PvdA) en de nummers twee van de VVD, Marco Mentink en van Inwonersbelang Cor Sommeling. Ze
moeten het tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart tegen elkaar opnemen. De vijf
mannen en twee vrouwen gingen met elkaar in debat over onderwerpen als financiën, woningbouw en
recreatie. Heikel punt was het financieel beleid van de coalitiepartijen Partij Westvoorne en
Inwonersbelang Westvoorne. Dat heeft weer gevolgen voor andere onderwerpen.
Wethouder Bert van der Meij van financiën is trots op de vele investeringen die hij de afgelopen jaren
heeft gedaan. Hij weest op de bouw van een brede school in Rockanje en woningbouwproject
Landgoed Drenkeling. ‘Als u hiermee verder wilt gaan dan moet u een progressieve coalitie kiezen,’
gaf hij het publiek mee. Het stuitte de oppositiepartijen en Gemeentebelangen Westvoorne tegen de
borst. Ze vinden dat hij niet goed op de financiën heeft gepast. Vanaf 2019 gaat Westvoorne volgens
de voorspellingen tonnen in de min. Westvoorne moet zich niet rijk rekenen. Er is weinig geld om
investeringen meer te doen en er zullen keuzes moeten worden gemaakt. ‘We moeten de broekriem
aanhalen,’ aldus VVD’er Marco Mentink.
Alle politieke partijen willen meer levendigheid in de dorpskernen. ‘Dat kan alleen met meer mensen,’
stelt Janneke Krajenbrink. Het publiek deed een noodkreet om vooral betaalbare woningen voor
starters te bouwen. Jonge mensen moeten we willen vasthouden, maar het ontbreekt aan woningen.
Zelfs voor starters met een goed inkomen is het moeilijk in Westvoorne een huis te vinden.

Seksinrichting
2 maart 2018
Rockanje - Er komt waarschijnlijk nooit meer een seksinrichting aan de Duinzoom in Rockanje. Het
dagelijks bestuur van de gemeente Westvoorne wil de bestemming eraf halen.

Privéboerderij Sonja ging twee jaar geleden na jaren weer open, maar is inmiddels alweer gesloten.
Het definitieve einde van de seksboerderij nabij de Rockanjese duinen en het strand lijkt nu in zicht.
Het dagelijks bestuur van de kustgemeente gaat de bestemming van het pand veranderen. Het
verwijderen van de bestemming seksinrichting is een kwaliteitsverbetering voor de omgeving. Ze
noemen het wegbestemmen zelfs ‘zeer gewenst’. ‘De Duinzoom wordt door veel recreanten, fietsers
en wandelaars, gebruikt. Het aanzicht van het pand en de functie zijn niet in lijn met de nabijgelegen
woningen,’ aldus het dagelijks bestuur van Westvoorne. Ook was er volgens de gemeente
Westvoorne regelmatig sprake van geluidsoverlast van bezoekers en verkeerslawaai van af- en
aanrijdende auto’s in de avond en nachtelijke uren.

