Andere manier belasting innen
26 mei 2018
Westvoorne - De gemeente Westvoorne gaat vanaf volgend jaar de gemeentelijke belastingen op een
andere manier innen. Westvoornaars ontvangen dan post van SVHW voor de invordering van
gemeentelijke heffingen en belastingen.
De belastingen worden nu nog grotendeels in eigen beheer door de gemeente uitgevoerd. De
gemeente gaat in 2019 meedoen aan het samenwerkingsverband van 21 gemeenten uit Zuid-Holland,
waterschap Hollandse Delta en RAD Hoeksche waard. Het uitbesteden scheelt de gemeente
Westvoorne, als de gemeenteraad op dinsdag 5 juni definitief groen licht geeft, na de opstartfase zo’n
123.000 euro per jaar.
Buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis laten hun belastingtaken al uitvoeren bij SVHW. Deelname
van Westvoorne sluit daarom aan bij de aankomende ambtelijke fusie.
Een andere reden dat Westvoorne wil toetreden tot het samenwerkingsverband is omdat de taken op
dit terrein steeds verdergaan. Ook bereikt een deel van de eigen ambtenaren de pensioengerechtigde
leeftijd.

Zorgen Kruiniger Gors
26 mei 2018
Oostvoorne – Een groep vaste bewoners van het Kruininger Gors in Oostvoorne maakt zich zorgen
over de veiligheid in het gebied. De gemeente Westvoorne gaat in overleg met de Oostvoornaars en
Molecaten.
De bewoners luiden de noodklok. Ze willen dat de veiligheid in het recreatiegebied verbetert. Vooral
buiten het recreatieseizoen dat loopt van 1 april tot 1 oktober is dat nodig. De afgelopen winter is het
Gors opgeschrikt door branden, inbraken en de ontdekking van een drugslab. Ook zou de toegang
voor de hulpdiensten beter moeten worden.
Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne zegt toe een coördinerende rol te willen spelen. De
gemeente bekijkt samen met de bewoners en Molecaten hoe de situatie kan worden verbeterd.
Samenwerking tussen verschillende partijen is noodzakelijk. Het Kruininger Gors is niet een zuiver
vakantiepark, maar een ‘gemengd’ gebied. Op en rondom het vakantiepark van Molecaten liggen
openbare wegen en staan woningen voor permanente bewoning.

Carbidschieten Hippelseweg
18 mei 2018
Westvoorne – Het carbidschieten in Rockanje zou dit jaar weer aan de Hippelseweg gehouden
kunnen worden. De gemeente Westvoorne concludeert dit uit een evaluatie van de jaarwisseling
2017/2018.
Ondanks het slechte weer waren afgelopen oudejaarsdag 150 mensen gelijktijdig aanwezig. Bijna
zeventig hebben zich met de pendelbus vanaf het dorp naar het terrein de polder tussen
Hellevoetsluis en Rockanje laten vervoeren. Gedurende het evenement is één melding van
geluidsoverlast gedaan bij zowel de DCMR als de gemeente. ‘De locatie is goed bereikbaar voor

hulpdiensten en het evenement kan hier op een veilige manier worden georganiseerd,’ concludeert de
gemeente. Uit de evaluatie blijkt volgens de gemeente dat de locatie aan de Hippelseweg in Rockanje
dit jaar opnieuw kan worden aangewezen voor het carbidschieten. Voorafgaand aan het evenement
gaat de gemeente opnieuw in gesprek met omwonenden, zodat zij hun gevoelens kunnen doen
blijken.

Vuurwerkshows kunnen doorgaan
18 mei 2018
Westvoorne – De vuurwerkshows kunnen dit jaar weer op de Hofwei in Oostvoorne en het veld aan de
Hoogvlietlaan in Rockanje worden gehouden. De gemeente Westvoorne concludeert dit uit een
evaluatie van de afgelopen jaarwisseling.
De show in Oostvoorne trok iets minder bezoekers dan vorig jaar. Toen keken naar schatting ruim 300
mensen op de Hofwei naar het vuurwerk. In Rockanje, waar het evenement voor het eerst plaatsvond,
zijn 75 bezoekers geweest. ‘Naar mening van de organisatie is dit veroorzaakt door de zeer slechte
weersomstandigheden,’ schrijft de gemeente in de evaluatie. Een aantal omwonenden in Rockanje
hebben aangegeven geluidsoverlast te hebben ervaren van de muziek en de feesttent. De gemeente
wil samen met de DCMR bekijken of de geluidsnormen moeten worden aangepast.

Kritiek op reactie
16 mei 2018
Brielle - De gemeenteraad heeft kritiek op burgemeester Gregor Rensen van Brielle. De coalitie van
IBGB, VVD en PvdA vindt dat hij niet inhoudelijk had moeten reageren op het coalitieakkoord.
De nieuwe coalitie is verbaasd over de brief van de burgemeester. Daarin reageert hij inhoudelijk op
het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een duurzaam Brielle’. Rensen mist in het akkoord punten als
de windmolens, het Arsenaal en de Plas van Heenvliet en vindt het onderdeel financiën aan de
magere kant. Ook stelt hij dat de portefeuille ict voor hem als burgemeester politiek gevoelig kan
liggen.
De coalitie heeft hem tijdens de onderhandelingen geïnformeerd. ‘Een burgemeester hoort boven de
partijen te staan en zich niet te bemoeien met de politieke inhoud.’
Rensen wijst erop dat hij wettelijk gewoon de mogelijkheid heeft om na het verschijnen van het
akkoord inhoudelijk hierop te reageren. Hij benadrukt dat hij als burgemeester en lid van het college
een grote verantwoordelijkheid heeft. Rensen heeft er ook bewust voor gekozen zijn reactie naar de
voltallige gemeenteraad te sturen en in de openbaarheid te brengen.

Beroep beschermd dorpsgezicht
12 mei 2018
Westvoorne – De gemeente Westvoorne gaat bij de rechter in beroep tegen het beschermd
Dorpsgezicht Voornes Duin. Het gemeentebestuur gaat daarmee in tegen het besluit van de minister
van Cultuur.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil het Voornes Duin aanwijzen vanwege de bijzondere
elementen. In de omgeving staan kenmerkende gebouwen uit een verdwenen tijdperk als een
pesthuis, een kinderkolonie, duinboerderijtjes, vliegveld en de buitenplaatsen Strypemonde en
Olaertsduyn. De gemeenteraad van Westvoorne heeft twee jaar geleden een negatief advies
afgegeven. De gemeente geeft aan dat het gebied tussen Oostvoorne en Rockanje al goed
beschermd is en de meerwaarde van het beschermd dorpsgezicht onvoldoende is aangegeven. Ook
bewoners van het gebied zijn tegen de aanwijzing.
De minister besluit, ondanks de ingediende bezwaren, het Voornes Duin aan te wijzen als beschermd
dorpsgezicht. De gemeente stapt nu naar de rechter.

Daklekkage Koepel Zeeburg
11 mei 2018
Oostvoorne – De dakconstructie van Koepel Zeeburg aan de Zeeweg in Oostvoorne moet worden
vervangen. In de nok van de koepel is nog geen vier jaar na oplevering lekkage ontstaan.
De inspecteur heeft aangegeven dat het dak verkeerd is aangelegd. De dakbedekking moet daarom
helemaal worden vervangen. Als slechts een deel wordt vervangen, bestaat de kans dat op een
andere plek lekkage ontstaat. De kans op vervolgschade is dan groot.
De oorspronkelijke Koepel Zeeburg is in de Tweede Wereldoorlog op last van de bezetter gesloopt. In
2014 is de herbouw van het waterschapsgebouw opgeleverd. De vervanging van het dak kost de
gemeente Westvoorne, eigenaar van het gebouw, 45.000 euro.

Kritiek plannen coalitie
2 mei 2018
Rockanje – Partij Westvoorne heeft kritiek op het samenwerkingsprogramma ‘De Toekomst in het
Vizier’. De oppositiepartij vindt dat het de vijf partijen aan concrete plannen ontbreekt.
De gemeenteraad besprak dinsdag 1 mei het samenwerkingsprogramma van VVD,
Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, PvdA en D66. Emma van Blom van Partij Westvoorne vindt
dat het vooral voorzetting is van reeds ingezet beleid. Ze vindt dat de coalitie wel duidelijk is als het
gaat om het afstevenen op een gemeente Voorne. De evaluatie van de ambtelijke fusie, rond de
jaarwisseling 2020-2021, moet uitwijzen of er voldoende draagvlak daarvoor is.
De coalitie geeft aan juist niet gekozen te hebben voor een ‘dichtgetimmerd coalitieprogramma’, maar
een samenwerkingsprogramma. Ook de oppositie heeft daarbij de nodige inbreng.
Inwonersbelang Westvoorne heeft voorafgaand aan het programma met de coalitieonderhandelaars
gesproken. Raadslid Bert Heijndijk herkent enkele van zijn punten terug in het document. ‘Jammer dat
er daarom niet gekozen is voor een raadsprogramma met zeven partijen.’ Hij geeft aan het beleid
kritisch te zullen volgen.

Wethouders benoemd
2 mei 2018

Rockanje – Westvoorne heeft nu officieel een nieuw college van B en W. Marja Roza, Jorriena de
Jongh, Wilbert Borgonjen en Lies van der Pol zijn dinsdag 1 mei benoemd tot wethouders.
De coalitie van VVD, gemeentebelangen Westvoorne, CDA, PvdA en D66 was eind april al rond. De
gemeenteraad van Westvoorne ging op de eerst dag van mei unaniem akkoord met de benoeming
van de vier wethouders. Toch had fractievoorzitter Emma van Blom van Partij Westvoorne vooraf
enige punten van kritiek. Ze benadrukte dat het parttime wethouders zijn en drie van de vier van
buiten de gemeente komen. Partij Westvoorne, die afgelopen vier jaar in het college zat, maakt zich
daarom zorgen wie er eigenlijk op Westvoorne gaat passen. ‘Wie is verbonden met Westvoorne en
gaat het beste voor Westvoorne doen?’ Ze vindt vier wethouders ook wel wat veel voor Westvoorne
en vraagt zich af waarom het er geen twee zijn die voor alle partijen kunnen optreden. ‘Dat had
Westvoorne wat in geld gescheeld.’
De vier wethouders zijn parttimers. Marja Roza (VVD) is voor 70 procent in dienst en gaat ruimtelijke
ordening, gemeentelijk woonbedrijf, verkeer en vervoer en toerisme doen. Jorriena de Jongh (GBW) is
wethouder financiën met verder onder meer personeel en organisatie en sport, accommodaties en
verenigingen. Ook zij is voor 70 procent aangenomen. Beide vrouwen zijn wethouder geweest in
buurgemeente Hellevoetsluis. CDA-wethouder Wilbert Borgonjen (60%) is net als in Brielle
verantwoordelijk voor sociaal domein. Hij krijgt ook werkgelegenheid, volksgezondheid, onderwijs en
ouderenbeleid. Nieuwkomer Lies van der Pol (D66) woont sinds twee jaar in Westvoorne. Ze heeft
economische zaken, burgerparticipatie, buitenruimte en groenvoorziening, natuurbeheer, milieu,
innovatie en duurzaamheid. Zij is voor 70 procent in dienst.
Alleen coalitiepartij PvdA, hoewel de partij meer stemmen heeft gekregen dan D66, levert geen
wethouder. PvdA-raadslid Regina Roggeveen vindt het belangrijker dat ze een ‘gelijkwaardige
coalitiepartner’ is, die op hetzelfde moment informatie krijgt.

