Dorpshuiskamer stopt
2 maart 2022
Rockanje - Ouderen in Rockanje verliezen hun vaste stek midden op het dorp. De Dorpshuiskamer
sluit eind deze maand de deur omdat het pand wordt verkocht.
De Dorpshuiskamer opende in oktober 2019 met veel enthousiasme. Het is met een bank en een paar
zitjes, schilderijen en bloemen net een echte huiskamer. De Dorpshuiskamer is alsof je bij een vriend
of vriendin op visite gaat. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt.
In het begin was er de nodige toeloop tijdens de drie vaste openingsdagen. Een dergelijk bezoek,
buiten een vrijwillige bijdrage voor de koffie of thee, kost niets. Met de maandelijkse diners voor het
luttele bedrag van 5 euro zat de huiskamer vol. Amper vier maanden na de opening brak corona uit.
De Dorpshuiskamer is toen een periode dicht geweest. Het is moeilijk om mensen nu weer terug te
krijgen.
Een doorstart maken op een andere locatie zien de initiatiefnemers niet zitten. Voordat ze aan de
Dorpsweg begonnen zijn alle locaties die in aanmerking zouden komen al nauwkeurig bekeken.

Woningen in oud-bankgebouw
8 maart 2022
Oostvoorne - Het wordt over enige tijd in Oostvoorne mogelijk: wonen in een oud-bankgebouw. Er zijn
vergaande plannen om appartementen in het Rabobankpand te maken.
De kant van de Stationsweg blijft het meest zoals in de huidige situatie. In het gebouw komen vier
appartementen. ‘Met een kleine aanpassing aan de gevels zal het pand een statige uitstraling krijgen
die past bij de reeds aanwezige woningen aan de Stationsweg,’ staat in het plan van HDK Architecten.
De oude woning uit de jaren dertig die later bij het bankgebouw is getrokken, wordt weer woning.
De achterzijde van het voormalige bankgebouw wordt gesloopt. Op die locatie komen vier
levensloopbestendige patiowoningen. Bij de appartementen en appartementen komen zeventien
parkeerplaatsen op eigen terrein. Het plan is nog in ontwikkeling en de vergunningsprocedure moet
nog worden doorlopen. De raadsleden lieten deze week al weten geen problemen met een
woonbestemming te hebben.
Het dagelijks bestuur van Westvoorne is blij dat het oude bankgebouw een definitieve bestemming
krijgt. Het pand heeft lang leeggestaan en als tijdelijke oplossing worden er werkplekken verhuurd.
‘Gezien de woningbouwopgave is een invulling met woningen in principe een goede ontwikkeling.’

Onderzoek verkeer Strandweg
11 maart 2022
Rockanje - Omwonenden van de Strandweg in Rockanje klagen al langer over geluidsoverlast. De
gemeente Westvoorne laat daarom nu onderzoeken of dat inderdaad van het verkeer komt.
Het onderzoek moet aantonen of de wettelijke geluidsnormen wel of niet worden overschreden.
Behalve naar een jaargemiddelde, wordt er ook gekeken naar de piekmomenten.
Zes jaar geleden is al in de zomermaanden een geluidsonderzoek verricht. Toen bleken de wettelijke
geluidsnormen niet te worden overschreden. Bewoners ervaren echter anders en willen maatregelen.

Een nieuwe kijk op het verkeer en geluid op de Strandweg is nodig, vinden de omwonenden. Ze
wijzen erop dat er de laatste jaren het nodige in Rockanje is bijgebouwd. De gemeente laat ook de
invloed van (toekomstige) nieuwbouwwoningen onderzoeken.
De gemeente trekt 35.750 euro voor de onderzoeken uit. Wethouder Henk de Graad (VVD) overlegt
met de bewoners waar de metingen plaatsvinden en in welke periode. Hij wil wat betreft maatregelen
niet op de resultaten vooruitlopen.

Nieuwe school Oostvoorne
21 maart 2022
Oostvoorne - Er komt hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe basisschool met allerlei voorzieningen aan de
Mildenburglaan in Oostvoorne. De grote verkeerstoename zou leiden tot extra overlast in het dorp.
Nieuwbouw voor CNS De Nieuwe Weg en een integraal kindcentrum (IKC) zouden honderden extra
motor- en fietsbewegingen aan de Mildenburglaan veroorzaken. Dat zou nog meer drukte opleveren
op de smalle rijbaan waar auto’s elkaar nu al amper kunnen passeren. Dan is er nog een tekort aan
parkeerplaatsen. ‘De politie voorziet een verkeersinfarct waardoor hulpdiensten er niet meer door
kunnen,’ aldus het dagelijks bestuur aan de gemeenteraad.
Niet alleen het na het verkeerskundig onderzoek gooit roet in het eten. Omwonenden ervaren nu ook
al veel problemen door de bestaande school De Bosrand, weet de gemeente Westvoorne.
In oktober vorig jaar dacht de gemeenteraad nog dat basisschool CNS De Nieuwe Weg een nieuw
schoolgebouw zou moeten krijgen bij basisschool De Bosrand aan de Mildenburglaan. Daarbij zou
ook een IKC moeten komen met voorzieningen als de peuteropvang, buitenschoolse opvang,
consultatiebureau, jeugdwerk en bibliotheek op school. De gemeente gaat nu andere locaties in het
dorp onderzoeken: de Driehoek aan de Vrouwe Machteldweg, De Ruy en Valweg.
Vergelijking
De gemeenteraad bespreekt woensdag hoe het verder moet met de toekomst van de
schoolgebouwen in Oostvoorne. B en w noemt de nieuwbouw van de CNS bij De Bosrand in ieder
geval verkeerskundig ‘een moeilijke, zo niet onmogelijke opgave.’ Desondanks wil de het dagelijks
bestuur van de gemeente Westvoorne deze locatie nog niet helemaal afschrijven, maar eerst de
uitkomsten van de alternatieve locaties afwachten. ‘Zodat een volledige vergelijking nodig is.’

Raadslid voelt zich geschoffeerd
24 maart 2022
Brielle - Raadslid Anneke Witte (Vrij Voorne) voelt zich geschoffeerd door burgemeester Gregor
Rensen van Brielle. Hij bekritiseerde in zijn blog de toename van lokale partijen.
Rensen gaat in zijn schrijven in op de gemeenteraadsverkiezingen en uit kritiek op de versplintering
van de gemeenteraden. ‘Vooral door de deelname van nog meer lokale partijen, maar ook door
enkelingen die meeliftten op de populariteit van enkele landelijke partijen. De vraag is of al die extra
partijen nog wel wat toevoegen.’ Hij wijst erop dat dit gaat ten koste van de bestuurbaarheid en
effectiviteit van het lokale bestuur.

Witte is afgesplitst van de VVD en is onder de nieuwe lokale partij Vrij Voorne verder gegaan. Ze is
‘geschrokken, teleurgesteld en ook wel een beetje boos’. Ze vraagt zich of wat Rensen met zijn blog
bedoelt. ‘We zitten hier allemaal als volksvertegenwoordiger en zijn allemaal gekozen en hebben hier
een bepaalde taak en rol te verrichten of dat we nu bij een landelijke partij zijn aangesloten of een
lokale partij zijn.’
De Brielse, recentelijk bondgenoot geworden van de BoerBurgerBeweging, voelt zich zelfs
geschoffeerd door zijn schrijven. ‘Aangezien u burgemeester van Brielle bent, refereert dat ook aan de
Brielse politiek,’ aldus Witte.’ Ook de raadsleden van de lokale partij ONS Brielle, afgesplitst van D66,
vinden dit niet kunnen.
Rensen zegt dat zijn zorgen niet alleen over de lokale partijen gaan. ‘Het gaat me niet om wat voor
partijen er in de raad zitten, maar de hoeveelheid. Dat neemt iedere verkiezingen toe.’ De
burgemeester wil de discussie hierover met de raadsleden aan.
Witte gaat de discussie met Rensen graag aan. ‘Het maakt nog wel verschil of we een dergelijke
discussie met elkaar voeren of dat het in de krant staat,’ merkt ze op.

Nieuwe woonwijk met 800 woningen
24 maart 2022
Brielle - De gemeente Brielle wil een nieuwe woonwijk met 800 woningen. Binnenkort kan iedereen
komen kijken naar de plannen voor de polder Oude Goote.
Het gaat om een gebied van ongeveer 30 hectare tussen de vaart Het Spui, de Voorweg, de Veckdijk
aan de oostzijde en de Hossenbossendijk. Ruim tien jaar lag de ontwikkeling van Oude Goote stil,
onder andere vanwege de woningbouwcrisis. Die oude polder moet binnen enkele jaren worden
getransformeerd tot een woonwijk. De 800 woningen moeten onderdak bieden aan diverse
doelgroepen, waaronder (door)starters, gezinnen en senioren. ‘Het gaat om vrijstaande woningen,
twee-onder-één-kap woningen, rijwoningen en gestapelde woningen,’ aldus de gemeente Brielle.
Twee keer is de gemeentelijke projectleider in ’t Dijckhuis in Vierpolders aanwezig om vragen te
beantwoorden. De inloopbijeenkomsten zijn op 14 april van 15.30 tot 18.00 uur en 28 april van 9.00 tot
12.00 uur. ‘Er zal tijdens deze inloopbijeenkomsten geen informatie beschikbaar zijn over het
specifieke ontwerp en indeling van woningen of de verkoop van woningen,’ benadrukt de gemeente.
Waarschijnlijk volgt daarover in de tweede helft van dit jaar een bijeenkomst met de
projectontwikkelaar.
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag tot en met 5 mei ter inzage. Iedereen kan
mondeling of schriftelijk zijn mening hierover geven. De reacties zullen worden meegenomen bij de
uitwerking van de plannen.

