Zonnepark in Oostvoorne
31 mei 2019
Oostvoorne - Het plan bestaat voor een zonnepark op het rioolwaterzuiveringsterrein aan de
Scheitweekseweg in Oostvoorne. Het veld nabij het Kruininger Gors wordt 0,8 hectare groot.
Het zonnepark heeft een verwachte jaaropbrengst van 540 kWh en staat gelijk aan het gemiddeld
energieverbruik van 171 huishoudens. Er wordt een Co2-reductie verwacht van 248 ton, die gelijk
staat aan een besparing van 1,6 miljoen autokilometers. Het terrein van de rioolwaterzuivering van het
waterschap waar het park moet komen wordt omzoomd door hoog groen. Het dagelijks bestuur van
Westvoorne staat positief tegenover de komst van het zonnepark. Dat meent dat het zonnepark niet
leidt tot aantasting van het waardevolle en open karakter van het buitengebied en ook niet ten koste
gaat van het landbouwareaal. ‘De aanleg van het zonnepark heeft vrijwel geen ruimtelijke impact.’ Het
initiatief wijkt hiermee af van andere initiatieven voor zonneparken. De aanleg van het zonnepark past
in de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.

Uitslag Europese verkiezingen
27 mei 2019
Westvoorne - De VVD behaalde de meeste stemmen voor de verkiezingen voor het Europees
Parlement in Westvoorne. De liberalen kregen in de kustgemeente 1374 stemmen.
De VVD blijft daarmee de nummer twee, Forum voor Democratie, ruimschoots voor en is net als vijf
jaar geleden de grootste. Nieuwkomer Forum kreeg 1003 stemmen in de gemeente Westvoorne. De
nummer drie van de Europese verkiezingen is de PvdA met een aantal van 944. De vorige keer kreeg
die partij nog 385 stemmen.
De overige partijen kregen aanzienlijk minder stemmen dan VVD, Forum en PvdA. Vierde partij werd
het CDA (603), op ruime afstand gevolgd door D66 (311), Partij voor de Dieren (252), GroenLinks
(242), 50Plus (237), PVV (223), SP (141) en ChristenUnie/SGP (116). De PVV is in dit rijtje een
opvallende verliezer. Met de vorige Europese verkiezingen was de PVV nog de nummer twee (898).
Westvoorne heeft een opkomstpercentage van 46,37 procent. In totaal zijn 5533 geldige stemmen
uitgebracht.

Uitstel accommodatie OVV
26 mei 2019
Oostvoorne - Het besluit om 1,5 miljoen in een nieuwe accommodatie voor OVV te stoppen is
uitgesteld. Dat komt omdat de gemeenteraad zegt te beschikken over nieuwe informatie.
VVD-raadslid Jan Willem Driesprong vroeg aan het begin van de raadsvergadering om uitstel. Hij gaf
aan over nieuwe informatie te beschikken. Die is volgens hem nodig om een weloverwogen besluit
over de ruim 1,5 miljoen te kunnen nemen. De VVD’er denkt dat volgende maand wel te kunnen doen.
De volledige coalitie van VVD, CDA, GBW, PvdA en D66 en raadslid Sommeling van IBW steunden
zijn verzoek om uitstel.
Wethouder Jorriena de Jongh (GBW) is enorm teleurgesteld. Ze hoopt niet dat het uitstel langer dan
een maand gaat duren, want dan begint het zomerreces. Ook de voetbalclub uit Oostvoorne baalt

enorm. Hun clubgebouw is zwaar verouderd. OVV praat al meer dan tien jaar met de gemeente
Westvoorne over de accommodatie. De club heeft de afgelopen vier jaar daarom geen onderhoud
meer gepleegd.

Maatregelen molen
23 mei 2019
Rockanje – Regelmatig raken vrachtwagens de wieken van molen in Rockanje. De VVD wil nu extra
maatregelen nemen ter bescherming van het monument uit 1718.
Aan de Molendijk geldt al een inrijdverbod voor vrachtwagens, maar dat wordt nu nogal eens
genegeerd. Niet bevorderlijk voor een gebouw van 301 jaar oud en de eigenaar draait voor een groot
deel op voor de schade. De VVD roept daarom op maatregelen te nemen om vrachtwagens ervan te
weerhouden de Molendijk in te rijden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de maximale hoogte of
breedte bij het verbodsbord aan te geven. Ook denkt de VVD aan het plaatsen van een hoogteportaal.
Wethouder Marja Roza (VVD) wil zich inzetten voor de bescherming van de molen. Ze moet dan
echter in gesprek met het waterschap Hollandse Delta, wegbeheerder van het eerste deel van de
Molendijk. Het plaatsen van een hoogteportaal ziet zij sowieso niet zitten, omdat dit de hulpdiensten in
de weg kan zitten.

Vergunning geldt voorlopig weer
17 mei 2019
Tinte – De omgevingsvergunning voor de gymzaal in Tinte geldt voorlopig weer. Dat heeft de
voorzieningenrechter van de Raad van State bepaald.
De rechter zette onlangs een streep door de vergunning voor de aanbouw van het verenigingsgebouw
Ons Tintestein aan de Strypsedijk. De gemeente Westvoorne is vervolgens naar de Raad van State
gestapt om alsnog haar gelijk te krijgen. Tevens is daar een voorlopige voorziening aangevraagd om
sneller verder te kunnen gaan. Dat laatste is donderdag inmiddels toegekend. De gemeente beschikt
hierdoor weer over een bruikbare omgevingsvergunning. Nu ligt alleen de betonnen vloer van de
gymzaal die aan verenigingsgebouw Tintestein moet komen er nog. Het dagelijks bestuur van
Westvoorne komt begin volgende week met een reactie op de gevolgen van de uitspraak.

Geen nieuwe losloopgebieden
16 mei 2019
Westvoorne – Honden kunnen voorlopig alleen op de huidige toegestane plekken vrij rondlopen. De
gemeente Westvoorne wijst nog geen nieuwe losloopgebieden voor honden aan.
Hondenbezitters hebben aangegeven meer plekken te willen. De afgelopen jaren zijn er diverse
ideeën kenbaar gemaakt. Vooral voor Rockanje, omdat daar het losloopgebied aan de Middeldijk door
woningbouw is weggevallen. Alleen de Duinrand is aangewezen. Het dagelijks bestuur van de
kustgemeente ziet nu echter geen alternatieven meer om extra losloopgebieden aan te wijzen.
Op dit moment zijn er drie losloopgebieden in Rockanje en zeven in Oostvoorne. De gemeente geeft
aan door te blijven zoeken naar de verbeteringen voor de hondenlosloopgebieden.

Nieuwbouw OVV
12 mei 2019
Oostvoorne – De accommodatie van de voetbalvereniging in Oostvoorne is verouderd. De gemeente
Westvoorne wil daarom 1,5 miljoen euro voor gedeeltelijke nieuwbouw.
Het clubgebouw van OVV aan de Zwartelaan in Oostvoorne dateert nog uit de jaren vijftig en is zwaar
gedateerd met achterstallig onderhoud. De voetbalclub wil dus graag nieuwbouw. Alleen een deel van
de gebouwen is ruim tien jaar geleden neergezet en kan blijven staan. Wethouder Jorriena de Jongh
(GBW) wil 1,5 miljoen vastleggen voor gedeeltelijke nieuwbouw. Het exacte bedrag staat nog niet
vast, omdat het plan na de reservering van het bedrag moeten worden uitgewerkt. Oppositiepartij
Partij Westvoorne heeft moeite met de onderbouwing in het stuk die ontbreekt. Zo staat er
bijvoorbeeld niet in wat er voor dit bedrag allemaal gaat gebeuren. ‘Dit is een aanpak die geen
vertrouwen wekt en krijgt,’ aldus Daan van Orselen. Volgens de wethouder hebben de onderlinge
rapporten voor de gemeenteraad vertrouwelijk ter inzage gelegen.
Ook komt er vanuit de politieke partijen kritiek op het bedrag dat nu naar de voetbalverenigingen, voor
Rockanje volgt ook een plan, gaat. In Westvoorne zijn meerdere sportverenigingen met verouderde
accommodaties. De vraag is of het geld er dan nog is. Wethouder De Jongh geeft echter aan dat de
raad uitsluitend opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar de twee voetbalclubs. ‘Ik heb niets
anders gedaan dan de opdracht uitvoeren.’

Nieuwe mogelijkheden verzanding
10 mei 2019
Westvoorne - Westvoornse raadsleden willen mogelijkheden bekijken van de verzanding van de kust.
De mogelijke ontwikkeling tot waddengebied biedt wellicht ook recreatieve kansen.
Het duingebied is nu de grootste recreatieve en toeristische trekker van de kustgemeente. Het gebied
voor de kust verzandt steeds meer. In het ergste scenario wordt het een waddengebied. Gemeente
gaat samen met andere partijen verschillende ontwikkelingen bekijken. Daarin wordt rekening
gehouden met belangen als natuur, toerisme en veiligheid. Oppositiepartij Partij Westvoorne vraagt
zich af waarom de ontwikkelingen enkel moeten worden tegengehouden en ziet de verzanding juist
ook als een kans. ‘Het is een kans voor de ontwikkeling van een nieuw strand. Een strand dat weer
echt aan zee ligt,’ aldus raadslid Emma van Blom. Ook Inwonersbelang Westvoorne denkt er zo over
en roept bij monde van raadslid Wim Sjoukes op kansen te pakken. ‘Probeer dat te sturen en gebruik
van de mogelijkheden voor de recreatie te maken.’

Mogelijk cameratoezicht Kruininger Gors
10 mei 2019
Oostvoorne - Het Kruininger Gors in Oostvoorne krijgt mogelijk camerabewaking. De gemeente
Westvoorne is hierover in overleg met het OM.
Het Gors heeft de afgelopen jaren te maken gehad met onder meer branden, inbraken en een
drugslab. De vaste bewoners van het gebied willen de veiligheid verbeteren en pleiten bijvoorbeeld

voor cameratoezicht. De gemeente staat positief daartegenover, maar burgemeester Peter de Jong
heeft een ‘stevig gesprek met het OM’.
Het Gors bestaat uit recreatiepark Molecaten Park Kruininger Gors en heeft vaste bewoners. Die
laatste groep deed vorig jaar een oproep aan de raad om de gemeente te laten ingrijpen. Intussen zijn
er gesprekken met de vaste bewoners en Molecaten geweest. De gemeente komt naar aanleiding
daarvan nog met een plan van aanpak voor de veiligheid.

Geen extra parkeerplaatsen
6 mei 2019
Rockanje – De politieke partijen van Westvoorne zijn tegen de aanleg van tien parkeerplaatsen aan
de Zeedistellaan in Rockanje. De vakken zouden zijn ter compensatie van laadpalen.
De gemeente Westvoorne gaat in de hele gemeente extra plekken voor elektrische laadpalen voor
auto’s aanwijzen. Door de aanwijzing van zes plekken bij het gemeentehuis in Rockanje zou de
parkeerdruk in de wijk nog verder toenemen. Daarom wilde het dagelijks bestuur van de
kustgemeente 23.000 euro uittrekken voor tien parkeervakken in de groenstrook aan de Zeedistellaan.
De politieke partijen hebben er moeite mee om groen op te offeren voor parkeerplaatsen en wijzen het
voorstel af. Ze vinden dat er in de buurt nooit lang naar parkeergelegenheid hoeft te worden gezocht.
Het autogebruik zou juist ontmoedigd moeten worden. Volgens wethouder Lies van der Pol (D66) gaat
het niet alleen om de elektrische laadpalen. De gemeente Westvoorne voldoet nu ook niet aan de
parkeernorm.

Ton voor Stenen Baakplein
6 mei 2019
Oostvoorne – De gemeente Westvoorne trekt een ton uit voor de gerealiseerde ongelijkvloerse
kruising op het Stenen Baakplein bij Oostvoorne. Het bedrag was al eerder toegezegd.
Het kruispunt was een verkeersknelpunt. De gemeente is in 2010 en 2011 in contact getreden met het
Havenbedrijf Rotterdam. Samen met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en Waterschap
Hollandse Delta is toen een veilige oplossing bedacht voor het oplossen van de
verkeersdoorstroming. De ongelijkvloerse kruising op het Stenen Baakplein is er inmiddels. De totale
kosten voor de kruising van de recreatieweg met de N218 bedroegen bijna 4,7 miljoen. Dat wordt
vanuit vijf verschillende financierde betaald, waarvan de MRDH met 2,3 miljoen de grootste is. De
gemeente Westvoorne had al in het najaar van 2015 het Havenbedrijf beloofd om een voor de
realisatie ton bij te leggen. Als de gemeenteraad nog officieel akkoord gaat wordt het bedrag
overgemaakt.

