Bestrijding coronavirus
5 maart 2020
Westvoorne – Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne trekt op tegen bestrijding van het
Coronavirus. Dat doet hij samen met wethouder Wilbert Borgonjen (CDA).
De gemeente Westvoorne werkt samen met GGD, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en RIVM.
Ook binnen de gemeente is een projectgroep gevormd. ‘Er zijn ook mensen met vragen die naar ons
toekomen,’ geeft hij aan. De gemeente probeert die zo goed mogelijk te beantwoorden. ‘We worden
daarin goed ondersteund door de GGD en vanuit de VRR.’

Co2 opslag Noordzee
5 maart 2020
Westvoorne - Vanaf 2024 wordt mogelijk Co2 opgevangen in de bodem van de Noordzee. Het plan
bestaat voor opslag ruim 20 kilometer uit de kust.
De opslag werkt als volgt. Bedrijven vangen de Co2 op die vrijkomt bij hun productieproces. Via een
pijpleiding gaat de Co2 naar een compressorstation op de Maasvlakte om op druk te worden
gebracht. Vandaaruit gaat een ondergrondse pijpleiding naar een platform in de Noordzee, dat
ongeveer 20 kilometer uit de kust ligt. Op ruim 3 kilometer onder de grond wordt de Co2 van de
industrie daar in lege gasvelden opgeslagen.
Porthos, de naam van het project, is een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en
EBN. De naam staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage. Porthos heeft
intussen met ExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air Products overeenkomsten gesloten. Naar
verwachting wordt volgend jaar een definitief besluit genomen. Het is voor bedrijven nog mogelijk later
aan te sluiten.

Mogelijk nog meer windmolens
7 maart 2020
Oostvoorne – Aan de noordoever van het Oostvoornse Meer komen twee tot drie windturbines. De
vraag is of het daarbij blijft.
Westvoorne heeft vanuit het Rijk een opgave voor 9 megawatt aan windenergie. Uit een
haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de locatie Noordzeeboulevard, aan de noordoever van het
Oostvoornse Meer, geschikt is. Het gaat om windturbines met een tiphoogte van 160 meter (3,6 MW)
of 225 meter (5MW). Uit het onderzoek blijkt dat er meer ruimte is dan twee tot drie windmolens.
Wethouder Lies van der Pol (D66) vindt dat laatste een reële optie, omdat Westvoorne nog een
grotere duurzaamheidsopgave krijgt.
De politieke partijen reageren echter verdeeld. ‘Maakt de doelstelling niet breder,’ aldus
fractieassistent Daan van Orselen (PW). Terwijl D66’er Erik Mulder het niet gek vindt naar plekken te
zoeken waar zo min mogelijk last van turbines is.
Van der Pol geeft aan dat het nog maar plannen zijn. Binnenkort krijgen organisaties en inwoners de
kans hierop te reageren.

Laad- en loszone bij Rabobank
13 maart 2020
Rockanje – De winkeliers rondom het Dorpsplein in Rockanje krijgen een laad- en loszone. De zone
komt bij het pand waar vroeger de Rabobank zat.
De ondernemers hebben voor grote voertuigen een plek voor laden en lossen gevraagd. Met de
nieuwe inrichting van het Dorpsplein is door de bloembakken het niet meer mogelijk op het plein te
laden en lossen. In eerste instantie was een strook bij de nieuwe inrichting ingetekend, maar die plek
vond de gemeenteraad gevaarlijk voor voetgangers. Ondernemers vroegen na het schrappen van
deze strook in het plan om een andere plek, omdat niet overal achter winkels een mogelijkheid is te
laden en lossen. De locatie voor de vroegere Rabobank aan de Dorpsweg in Rockanje wordt nu
geschikt gevonden. Deze plek gaat niet ten koste van parkeerplaatsen.
Bodycam boa’s
13 maart 2020
Westvoorne – De Westvoornse boa’s kunnen dit jaar gaan filmen. Ze krijgen van de gemeente
Westvoorne een bodycam.
De bodycam is een camera die op het lichaam wordt gedragen. De camera is voor de buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) bedoeld voor hun eigen veiligheid. Ze kunnen gaan filmen zodra een
dreigende situatie ontstaat. De beelden kunnen dienen als bewijsmateriaal. De bodycam moet
daarnaast een preventieve werking hebben. Dreigende situaties zouden worden gestopt zodra
personen weten dat ze gefilmd worden. De gemeente kondigt de aanschaf van de bodycam aan in het
Toezicht- en Handhavingsplan Boa’s 2020. Politie en handhavingsteams op verschillende plekken in
het land maken er al gebruik van.
De boa’s krijgen ook nog een elektrische mountainbike. Ze kunnen hiermee snel en behendig zich
voortbewegen. Ook is het voor de inwoners fijner. ‘De aanspreekbaarheid van de boa in de wijk is
groter dan wanneer er verplaatst wordt per auto,’ stelt de gemeente in het plan.

Veiliger Dorpsplein
20 maart 2020
Rockanje - Rockanjenaren voelden zich een paar jaar onveilig op en rondom het Dorpsplein. Ze zijn
nu blij met de nieuwe verkeersmaatregelen.
Twee zebrapaden zijn erbij gekomen. Het plein is afgebakend met verplaatsbare bloembakken. Auto’s
kunnen zo niet langer het plein oprijden. De bakken kunnen wel voor de weekmarkt op vrijdag opzij
worden geschoven, zodat de marktkooplui er kunnen staan.

Plan woningen Rabobank
23 maart 2020
Oostvoorne - In het voormalig pand van de Rabobank aan de Stationsweg in Oostvoorne komen
mogelijk appartementen. Het dagelijks bestuur van de gemeente Westvoorne ziet dat wel zitten.

Begin dit jaar kwam bij de gemeente het verzoek binnen tot herontwikkeling van het oude
bankgebouw. Volgens het plan wordt de aanbouw aan de kant van de Nieuweweg gesloopt. Hier
komen vier patiowoningen. Het oude bankgebouw aan de Stationsweg wordt verbouwd tot vier
appartementen. Het woonhuis daarnaast, dat bij de bank is betrokken, wordt weer woning.
De gemeente staat positief tegenover het plan, dat nog verder uitgewerkt moet worden.

Plan hotel Zanddijk
23 maart 2020
Oostvoorne - Aan het Brielse Meer in Oostvoorne komen mogelijk een hotel en recreatiewoningen. De
gemeente Westvoorne wil dat het plan hiervoor verder wordt uitgewerkt, voordat ze verdere
medewerking verleent.
Eind vorig jaar ontving de gemeente een plan voor de bouw van een hotel met restaurant en
recreatiewoningen aan de Zanddijk in Oostvoorne. De locatie is een braakliggend terrein, waar
vroeger restaurant De Nieuwedam zat. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente neemt een ‘positief
standpunt in’, maar verleent ‘vooralsnog geen medewerking’ aan het ingediende ontwerp.

Camerabewaking milieustraat
23 maart 2020
Oostvoorne - De gemeente Westvoorne gaat de milieustraat in Oostvoorne extra beveiligingen.
Camera’s met alarminstallatie moeten inbrekers ditmaal buiten de deur houden.
Vorig jaar is er herhaaldelijk sprake geweest van inbraken bij de milieustraat op bedrijventerrein
Pinnepot. Het hekwerk is beschadigd, afvalcontainers zijn doorzocht en afvalstoffen zijn
meegenomen. Ook is het klein chemisch afval doorzocht en is daar ‘gerommeld’ met gevaarlijk afval.
Als tijdelijke maatregel zijn camera’s geplaatst en sindsdien zijn geen indringers meer gesignaleerd.

Bunker nog steeds bedreigd
23 maart 2020
Rockanje - De voormalige commandobunker aan de Windgatseweg in Rockanje wordt nog steeds met
sloop bedreigd. De gemeente Westvoorne zet het bunkercomplex voorlopig niet op de
monumentenlijst.
Erfgoedinstanties proberen de sloop, waartegen de gemeente zegt wettelijk niets tegen te kunnen
doen, alsnog een halt toe te roepen. De bunker staat niet op de monumentenlijst en geniet dus geen
bescherming. Dus is bij de gemeente alsnog een verzoek daartoe ingediend.
De gemeente neemt echter voorlopig geen besluit over de aanvraag, maar wil eerst een gesprek
tussen provincie, bunkereigenaar en tegenstanders afwachten. Mogelijk kunnen de bunkers gespaard
blijven of de belangrijkste onderdelen.

Brielle vergadert
30 maart 2020
Brielle - De Brielse raadsleden zitten aan de vergadertafel op de noodzakelijke minimale 1,5 meter
afstand bij elkaar vandaan. Brielle vergadert volgens de richtlijnen van het RIVM. Niet alle raadsleden
zullen aanwezig zijn. Inspreken mag, maar publiek is niet welkom. De vergadering kan wel online
worden gevolgd. Controversiële aangelegenheden worden tijdens de coronacrisis niet behandeld in
de raad.

Lokale partijen gaan samen
30 maart 2020
Voorne - De vijf lokale partijen op Voorne willen in 2023 opgaan in één grote lokale partij. De lokalo’s
van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne fuseren dan gelijktijdig met de drie gemeenten.
Dat nemen Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH), Inwonersbelang Gemeente Brielle (IBGB),
Gemeentebelangen Westvoorne (GBW), Inwonersbelang Westvoorne (IBW) en Partij Westvoorne
(PW) zich voor.
Tot de herindeling op Voorne zullen de vijf partijen los van elkaar blijven bestaan. Tegelijkertijd wordt
de nieuwe lokale partij opgericht. Vooruitlopend op de fusie van de lokalo’s tekenen de lokale partijen
in Westvoorne alvast een intentieovereenkomst voor één nieuwe partij. In tegenstelling tot de
buurgemeenten heeft Westvoorne meerdere lokalo’s, die de afgelopen jaren met elkaar in de clinch
lagen.

Hoogteportaal molen
31 maart 2020
Rockanje - De wieken van de ruim 300 jaar oude molen van Rockanje zijn beschermd. Een
hoogteportaal houdt sinds vorige week vrachtverkeer tegen.
Vrachtwagens beschadigden het monument uit 1718 regelmatig. Chauffeurs reden vanaf de
Westvoorneweg over de Molendijk naar het centrum van Rockanje. Officieel gold een
vrachtwagenverbod. De chauffeurs negeerden het verbodsbord aan het begin van de weg en raakten
iets verderop aan de weg de wieken van de molen.

