Politieke steun voor ouderenhof
3 maart 2021
Westvoorne - De Stichting Woonhof Westvoorne zet zich in om binnen vijf jaar een woonhof voor 55plussers in Westvoorne uit de grond te stampen. Ze zijn blij met de steun vanuit de lokale politiek voor
het initiatief.
Hun droom is een woonhof voor 55-plussers; waar de bewoners op elkaar letten, voor elkaar klaar
staan en waar mogelijk helpen en ondersteunen. Maar waar ook voor iedereen voldoende privacy en
vrijheid is. Het mes snijdt, in een tijd van krapte op de woningmarkt, met de bouw van een dergelijk
hofje voor de gemeente aan twee kanten. Al 120 belangstellenden hebben zich bij de stichting
gemeld. Ze denken aan koop in de prijsklasse 180.000 tot 350.000 euro of huur van 750 tot 1000
euro. De senioren hebben behoefte aan een woonhof en de jongeren willen doorstromen naar hun
woningen.
De Stichting Woonhof Westvoorne gaan uit van 24 woningen en geeft aan zeker 6000 vierkante meter
nodig te hebben om het project te kunnen realiseren. Eventueel wil de stichting ook aan de rand van
het dorp een hofje neerzetten.
Wethouder Henk de Graad (VVD) spreekt op dit moment met de stichting en onderzoekt de
mogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat binnen het grondgebied van Westvoorne een tekort aan
seniorenwoningen en appartementen bestaat. Eventueel wil hij het woonbedrijf, met gemeentelijke
huurwoningen, gaan inzetten.
De wethouder kan bij zijn zoektocht rekenen op steun van de Westvoornse gemeenteraad.

Houten toren mag zonder loopbruggen
4 maart 021
Brielle - De gemeente Brielle kan een houten toren laten bouwen op de plek waar de Watergeuzen op
1 april 1572 de stad binnenvielen. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deze
week laten weten. De dienst is bijna akkoord met het plan voor het omstreden bouwwerk. Wel moet de
‘stadsmuur’ aan beide kanten van de toren worden geschrapt.
Brielle wil volgend jaar 450 jaar bevrijding van het Spaanse juk uitgebreid vieren. Architecten Ro
Koster en Ad Kil bedachten in opdracht van de gemeente een eigentijdse reconstructie van de
Noordpoort bovenop de in de grond zittende restanten van deze poort en stadsmuur. De toren kan
aan beide kanten worden beklommen via een houten loopbrug. Deze loopbruggen zijn een moderne
uitvoering van de vroegere stadsmuur.
Dat laatste ziet de RCE, die uit naam van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijft,
als een aantasting van de 17de eeuwse vestingwallen. ‘Opbouw van de stadsmuur zorgt voor een
praktische en visuele afsnijding van de keel van het bastion. Dit is een aantasting van de
cultuurhistorische waarden van het bastion’, schrijft de rijksdienst in een brief aan het Brielse
gemeentebestuur. Als de loopbruggen uit plan worden weggelaten kan de RCE een positief advies
uitbrengen. ‘Er wordt meer aan de verbeelding van de bezoeker overgelaten.’
Het schrappen van deze onderdelen is een bittere pil voor mindervaliden. Zij gaven eerder juist aan
blij te zijn met de schuin oplopende bruggen waarmee ze de eerste verdieping van de houten toren

zouden kunnen bereiken. De rijksdienst geeft in haar schrijven aan mee te willen denken over de
toegankelijkheid voor mindervaliden.
De rijksdienst gaat onder voorwaarden nu akkoord en eist voor de houten toren dat die wordt
verankerd in de ondergrond. Brielle moet wel in de gaten houden of de houten toren inderdaad geen
schade oplevert aan de restanten van de poort en muur in de grond. Verder is de rijksdienst blij dat
het middeleeuwse muurwerk bedekt blijft. In de oorspronkelijke plannen zou de muur worden
uitgegraven tot een diepte van 70 tot 100 centimeter. De ontgraving zou diverse risico’s voor het
middeleeuwse metselwerk met zich meebrengen.

Gene barbecue in duinen
8 maart 2021
Westvoorne - Een vuurtje maken in de duinen of op het strand van Oostvoorne en Rockanje is straks
uit den boze. De gemeente Westvoorne gaat dit expliciet verbieden om duinbranden te voorkomen.
Het gemeentebestuur legt stookvuren in deze kwetsbare gebieden aan banden. De gemeenteraad
past hiervoor later deze maand de algemene plaatselijke verordening (APV) aan. Voor stookvuren in
het buitengebied gold al een meldingsplicht. Ook een barbecue, fakkels of een vuurkorf aansteken in
de duinen of op het strand kan niet zomaar meer. Eerst moet er een ontheffing worden aangevraagd
en verkregen bij de gemeente.
Het beleid past bij het zoveel mogelijk voorkomen van duinbranden. De afgelopen twee jaar zijn
brandweerteams uit Westvoorne en Goeree-Overflakkee al nadrukkelijk getraind in hoe ze daarmee
om moeten gaan. Bewoners in het gebied en recreanten hebben voorlichting gekregen over hoe ze
kunnen voorkomen dat er onbedoeld brand ontstaat en hoe ze in het geval van een duinbrand moeten
handelen.

Geen arbeidsmigranten in oude bakkerij
9 maart 2021
Rockanje - Arbeidsmigranten mogen niet gaan wonen in het oude pand van bakker Voskamp in
Rockanje. Het dagelijks bestuur van Westvoorne is negatief over een ingediend plan.
De nieuwe eigenaar van het gebouw aan de Dorpsweg, waar tot vorig jaar de bakkerswinkel zat, heeft
in december gevraagd of de gemeente positief is over een logiesverblijf voor tien arbeidsmigranten.
Het Westvoornse college van b en w heeft dit verzoek afgewezen omdat dergelijke huisvesting niet
past binnen de bestemming. ‘Daarnaast is een logiesverblijf in het dorpscentrum niet in lijn met het
beleid dat in ontwikkeling is voor huisvesting van arbeidsmigranten.’ De gemeente geeft de voorkeur
aan grotere huisvestingslocaties in of nabij het buitengebied en bij de werkterreinen van de tijdelijke
buitenlandse werknemers. Een plan voor het huisvesten van 160 tot 200 arbeidsmigranten bij de
kassen in Tinte leidt echter tot veel weerstand onder de bevolking.
De gemeente staat wel positief tegenover het alternatieve plan voor de vroegere bakkerij van
Voskamp. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente bekijkt nu met de eigenaar hoe het bestaande
gebouw kan plaatsmaken voor de bouw van vier appartementen.

‘Maak extra parkeerplaats in Vierpolders’
9 maart 2021
Vierpolders - Vierpolders kampt, als het in verenigingsgebouw ’t Dijckhuis volle bak is, met
parkeerproblemen. De gemeente Brielle moet daarom extra parkeerruimte in het dorp maken, vindt de
PvdA.
De partij vraagt om de aanpak van de parkeerproblematiek rondom ’t Dijckhuis. Nu is het
verenigingsgebouw door corona gesloten. Als verenigingen massaal gebruikmaken van het centrum
staan de auto’s van bezoekers overal in het dorp geparkeerd. De PvdA pleit om die reden voor een
nieuwe parkeerplaats nabij het centrum.
Wethouder Robert van der Kooi (IBGB) belooft naar het probleem te kijken.
Boa’s drie gemeenten werken samen
10 maart 2021
Voorne - De boa’s van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne kunnen vanaf nu in alle drie de
gemeenten handhaven. Hun burgemeesters hebben afgesproken dat ze dat op elkaars grondgebied
mogen doen.
Inwoners kunnen dus zowel hun eigen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) als die van de
buurgemeenten tegenkomen. De boa’s gaan samenwerken tijdens evenementen. Ook helpen ze
elkaar tijdens piekmomenten waarbij meer boa’s nodig zijn dan een gemeente zelf in dienst heeft en
bij projecten, zoals het toezicht op de Drank- en Horecawet.
Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne bekijkt ook nog hoe hij tijdens het recreatieseizoen
meer handhaving kan krijgen. Het inwonertal gaat met recreanten en strandgangers op zomerdagen
van 14.000 naar 35.000. Bovendien is het afgelopen coronajaar al veel van de boa’s gevraagd. Toen
heeft de gemeente andere ambtenaren ingezet om hen bij te staan.
Voor de inzet van politie kan de gemeente tijdens zomerdagen rekenen op flexteams. De Jong zoekt
nu naar een oplossing om ook de boa’s dan te ontlasten. Elders in het land huren kustgemeenten
particuliere beveiligingsbedrijven in.
Brielle’s eigen Venus van Milo
11 naart 2021
Brielle - Brielle dreigt haar eigen Venus van Milo te krijgen. De Stichting Noordpoort waarschuwt voor
een geamputeerd kunstwerk als de gemeente het plan voor de houten toren doorzet.
Volgend jaar had, als het aan het gemeentebestuur ligt, de historische Noordpoort en aan weerszijden
een deel van de vroegere stadsmuur moeten herrijzen. Brielle heeft een plan liggen voor een moderne
houten constructie daarvan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert de gemeente
om alleen de toren te bouwen. Stichting Noordpoort, die zich gesteund ziet door vele Briellenaren, is
fel tegen het plan op deze ‘heilige grond’. ‘Het te bouwen skelet wordt, met dank aan het advies de
rijksdienst, geamputeerd en moet als een soort Venus van Milo van de armen of vleugels worden
ontdaan,’ concludeert zegsman Bjorn Middel. Hij verwijst naar het wereldberoemde standbeeld zonder
armen in het Louvre in Parijs.

Weer ‘nee’ tegen Aldi locatie
16 maart 2021
Oostvoorne - Driemaal is geen scheepsrecht voor Aldi Nederland. De gemeente Westvoorne zegt
voor de derde keer nee tegen een vestiging in Oostvoorne.
Het dagelijks bestuur vindt de twee voorgestelde locaties wederom niet geschikt. Westvoorne blijft
tegen een Aldi aan De Ruy, omdat daar woningen moeten komen. De gemeente heeft een
woningbouwopgave en wil binnen de dorpskern bouwen. ‘De beschikbare en potentiële
woningbouwlocaties moeten dan ook zo optimaal mogelijk worden benut’, benadrukt het dagelijks
bestuur van de kustgemeente. Gedacht wordt aan 36 appartementen aan De Ruy.
Het supermarktconcern heeft het gemeentebestuur gevraagd zich te vestigen aan de Ruy of op
industrieterrein de Pinnepot. Aldi probeerde hier al eerder tevergeefs een vestiging te openen en
vraagt nu via de gemeenteraad aan Westvoorne het verzoek te heroverwegen. De discounter krijgt
weer nul op het rekest van B&W.
Een supermarkt op een bedrijventerrein noemt het dagelijks bestuur in strijd met gemeentelijk en
provinciaal beleid. De dagelijkse boodschappen moeten worden gedaan in het dorpscentrum. Het
pand waar Aldi zijn zinnen op had gezet is nu in gebruik als sportschool. In een ander gedeelte krijgen
ambulance, politie en boa’s een onderkomen.

College trekt boetekleed aan
19 maart 2021
Brielle - De Kaaistraat in Brielle wordt toch geen eenrichtingsverkeer. Het dagelijks bestuur komt
hierop terug na een negatief advies van de hulpdiensten. ‘De veiligheid van de burger staat bij ons
hoog in het vaandel.’
Burgemeester en wethouders gaan diep door het stof. In februari 2020 heeft de raad ingestemd met
de verkeersplannen voor de binnenstad, inclusief het eenrichtingsverkeer in de Kaaistraat. Pas in
november heeft college over de Kaaistraat contact gezocht met brandweer en ambulance (VRR) en
politie. ‘Wij betreuren het dat overleg met de hulpdiensten niet eerder heeft plaatsgevonden’, schrijft
het dagelijks bestuur nu in een brief die dinsdag wordt besproken door de raad. ‘Eind vorig jaar is
duidelijk geworden dat een negatief advies van de hulpdiensten dreigde. Hierover hadden wij uw raad
kunnen en moeten informeren.’
Wel zijn de hulpdiensten vorig jaar maart al op de hoogte gesteld van het vaststellen van de
verkeersplannen door de raad. Tot december zegt het college geen signalen te hebben ontvangen dat
de hulpdiensten negatief staan tegenover onderdelen hiervan.
Vorige maand kwamen oppositiepartijen CDA en D66 met een (aangehouden) motie van treurnis
richting wethouder Robert van der Kooi (IBGB). CDA-raadslid Bas van der Linden ontdekte op eigen
houtje dat de hulpdiensten negatief waren over het eenrichtingsverkeer. Al van meet af aan drong hij
aan op bespreking van de verkeersplannen met de hulpdiensten.

Met het eenrichtingsverkeer zouden de aanrijtijden voor de hulpdiensten ‘onacceptabel groot’ worden.
Het college houdt de Kaaistraat nu voor de veiligheid van de Briellenaren tweerichtingsverkeer. ‘Wij
trekken het boetekleed aan en begrijpen het ongenoegen dat bij een deel van de raad is ontstaan.’
Aan beide kanten van de Kaaistraat komen fietsstroken, zodat de rijstrook smaller lijkt en het verkeer
hopelijk minder hard zal rijden.
‘Vraag voor iedere aanwijzing eenrichtingsverkeer eerst advies’
23 maart 2021
Brielle - Het dagelijks bestuur van Brielle moet voor al het nieuwe eenrichtingsverkeer in de
binnenstad eerst advies vragen aan de veiligheidsdiensten. Dat stellen oppositiepartijen CDA en D66.
De ambulance en brandweer (VRR) en politie hebben een negatief advies afgegeven voor het
instellen van eenrichtingsverkeer (de stad uit) in de Kaaistraat. Het dagelijks bestuur heeft besloten,
na druk vanuit de oppositie, om deze straat in beide richtingen toegankelijk te houden. CDA en D66
vragen vanavond in de raadsvergadering om ook voor de andere Brielse straten waar
eenrichtingsverkeer komt de hulpdiensten te raadplegen. ‘Het getuigt van zorgvuldigheid als voor de
overige in te stellen eenrichtingsstraten een advies van de hulpdiensten en veiligheidsregio wordt
gevraagd.’ De oppositiepartijen maken zich vooral zorgen om ‘het rondje Dixi’ bij Maarland Zuidzijde.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het negatief advies voor de Kaaistraat
achtergehouden en beaamt dat ze de raad hierover had ‘kunnen en moeten informeren’. CDA en D66
willen dat de verkeerscijfers voor de binnenstad, na aanpassing van de Kaaistraat, opnieuw worden
berekend. De partijen willen ook dat in afwachting van het onderzoek geen wijzingen in de
verkeerssituatie plaatsvinden.

Nieuwe gemeente heet Voorne aan Zee
24 maart 2021
Voorne - Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne krijgen na hun samengaan als eerste fusiegemeente
van Nederland een naam met ‘aan Zee’ eraan vast. Dinsdagavond besloten de drie raden unaniem
dat ze op 1 januari 2023 verder gaan als Voorne aan Zee. In alle drie de gemeenten werd gesproken
van een ‘historisch’ besluit.

Vlinderidylle niet te koop
29 maart 2021
Brielle - ‘Eén van de mooiste idylles van het land’ blijft bestaan. De gemeente Brielle is niet van plan
de vlinderidylle aan de Hossenbosdijk in Brielle te verkopen.
Omwonenden van de vlindertuin langs de Hossenbosdijk bij de wijk Nieuwland zijn bang dat de
gemeente die grond verkoopt. Wethouder Robert van der Kooi (IBGB) laat de Brielse gemeenteraad
hierop weten geen verkoopplannen te hebben. De gemeente heeft onlangs een lijst opgesteld met het
gemeentelijk vastgoedbezit en daarbij benoemd welke bezittingen eventueel verkocht zouden kunnen
worden.

Van der Kooi heeft over het niet verkopen van de vlinderidylle inmiddels contact gehad met de
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNVV). Deze vereniging voor
veldbiologie doet voor de gemeente Brielle ook onderzoek naar vlinders op de idylle. Hij zal ook de
Vlinderstichting hiervan op de hoogte brengen. Die stichting heeft in een brief aan het Brielse
gemeentebestuur opgeroepen ‘één van de mooiste idylles in ons land’ niet te verkopen.

Brielle zet plan houten toren door
31 maart 2021
Brielle - Het dagelijks bestuur van Brielle gaat voor de houten toren op de plek waar op 1 april 1572 de
Geuzen Den Briel binnenvielen. De gemeente hoopt dat bezoekers hier, ondanks de vele kritiek,
‘samenkomen en leren over de geschiedenis’.
Wel is het oorspronkelijk plan na het advies van de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
aangepast. Architecten Ro Koster en Ad Kil hebben de zijkanten in hun definitieve ontwerp laten
vallen. Eind 2020 heeft de gemeente de vergunningen ter inzage gelegd. Hierop zijn 53 zienswijzen
ingediend. De Stichting Noordpoort, die spreekt van aantasting van voor Brielle ‘heilige grond’, ziet
zich gesteund door nog veel meer Briellenaren.
De gemeente wil dat bezoekers van de historische plek ook iets hierover leren. Licht, geluid en reliëf
op de houten balkenstructuur van de toren moet het verhaal over 1 april vertellen. Ook is de looproute
van de geuzen gemarkeerd. Door tussenniveaus in de wallen te maken ontstaat een theatersetting.
Naast het plan voor de Noordpoort werkt de gemeente aan een plan om in de kazemat op Bastion IX
historische personages het verhaal van 1 april te laten vertellen. Ook staat de herinrichting van de
Dijkstraat op de planning.

