Brielse Huiskamer
2 mei 2022
Brielle - Brielle heeft vanaf maandagochtend een plek waar iedereen welkom is. De Brielse Huiskamer
onder de Brielse Dom is vijf der per week open voor een kopje koffie en gezellig praatje. Iedereen kan
er zo binnenlopen.
De Brielse Huiskamer is vanaf deze week vijf dag per week geopend. Iedereen kan van maandag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur de huiskamer in de consistorie van de Sint-Catharijnekerk
binnenlopen. De inrichting is zoals het ook bij mensen thuis kan zijn: gezellige rotanstoelen en houten
kasten van de kringloopwinkel in Hellevoetsluis zorgen voor een warme sfeer. De Brielse Huiskamer
heeft geen leeftijdsgrens. Sociale contacten hoef je niet alleen met leeftijdgenoten te hebben.
Buurgemeente Westvoorne had er tot vorige maand een. De Dorpshuiskamer Rockanje moest eind
maart de deuren sluiten omdat het pand werd verkocht.
De consistorie van Sint-Catharijnekerk is een centrale locatie in de vestingstad. In de wijk wonen veel
ouderen. Het mes snijdt bovendien met de keuze voor de consistorie aan twee kanten. De stichting De
Brielse Huiskamer heeft een startsubsidie gekregen van de gemeente Brielle voor de huur van de
ruimte van de Stichting Behoud Brielse Dom. Zo ondersteunt de huiskamer ook nog het onderhoud
van de kerk.
Het binnenlopen van de huiskamer kost niets. Voor een kopje koffie of thee wordt een bijdrage
gevraagd van 50 cent per kopje.

Looproutes Westvoorne
3 mei 2022
Westvoorne - Twee nieuwe looproutes in Westvoorne moet mensen fitter maken. Onderweg krijgen ze
via de mobiele telefoon beweegoefeningen door.
De beweegroutes zijn te vinden in de gratis QR-FIT app. De route in Rockanje begint en eindigt bij het
speelbos bij de Eerste Slag. De route in Oostvoorne start op de parkeerplaats van OVV aan de
Zwartelaan. Beide routes tellen zes paaltjes met QR-codes. Via de QR-codes krijgen sportievelingen
steeds wisselende oefeningen door.
Je doet dus nooit dezelfde oefening bij een paaltje. Doe oefeningen kun je op je eigen niveau
uitvoeren. Iedereen, van jong tot oud en geoefende sporter of niet, kan via de beweegroute sporten en
bewegen op zijn of haar eigen manier en tempo.

Geen wapperende vlag
3 mei 2022
Brielle - Dit jaar is er op 4 en 5 mei geen wapperende vlag op de toren van de Sint-Catharijnekerk in
Brielle. De reden is een technisch defect waardoor die niet kan worden gehesen.
De gemeente Brielle heeft een bedrijf benaderd om tot een veilige oplossing te komen. Vanwege de
gespannen markt is het helaas niet mogelijk om dit probleem snel op te lossen. De gemeente ziet de
noodzaak van het hijsen van de vlag op dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar ‘is voor de

uitvoering gebonden aan de mogelijkheden die de markt op dit moment biedt’. Onlangs is de toren van
de Sint-Catharijnekerk nog voor een miljoen euro gerestaureerd.

Bevrijdingsvuur
3 mei 2022
Voorne - Het bevrijdingsvuur komt donderdagmiddag aan in Brielle en Rockanje. Ambtenaren komen
met de vlam in estafette vanuit Wageningen lopen.
Na dodenherdenking zijn de sportievelingen naar Wageningen vertrokken. Daar is om middernacht
het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur wordt door loopgroepen verspreid over heel Nederland. Rond
14.00 uur neemt burgemeester Gregor Rensen het bevrijdingsvuur op de Markt in Brielle in ontvangst.
Anderhalf uur later worden de lopers bij zorgcentrum Stuifakkers in Rockanje verwacht. Het is de
laatste keer dat de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne meedoen. Vanaf volgend jaar
komt het bevrijdingsvuur naar de gemeente Westvoorne aan Zee.

Premier niet naar Brielle
5 mei 2022
Brielle - Premier Mark Rutte komt in het jubileumjaar niet naar Brielle. Hij heeft een te drukke agenda.
PvdA’er Ben van Stijn had Rutte uitgenodigd. Aanleiding was de toespraak van president Volodimir
Zelenski van Oekraïne. Hij stond in zijn toespraak voor de Tweede Kamer stil bij 450 jaar bevrijding
van het Spaanse juk. Rutte wist niet meteen waar Zeleniski op doelde.
Van Stijn vindt het jammer dat de premier niet naar Brielle afreist. ‘Aan de andere snap ik ook wel dat
hij iets anders aan zijn hoofd heeft.’ Koning Willem-Alexander kwam op 24 maart wel voor de opening
van het landelijk herdenkingsjaar 1572.

Calandbrug staat omhoog
11 mei 2022
Voorne/Rozenburg - De Calandbrug is kapot en ligt er de komende twee weken uit. Dat betekent
kilometers omrijden voor het dorp Rozenburg. Rozenburgers balen. Zeker nu de eindexamens
donderdag ook nog eens beginnen.
De wegen, het fietspad en het wandelpad naar de brug zijn afgesloten met hekken en met linten. De
brug staat open voor het scheepvaartverkeer. Dat is sinds dinsdagavond en blijft voorlopig ook zo.
De brug heeft een defect aan het draaimechaniek. De lagers van het omloopwiel, een belangrijk
element voor het op en neer halen van de brug, zijn kapot. Vandaag is druk overleg geweest. Eerst
wordt de brug geïnspecteerd en dan volgt een plan van aanpak en kunnen de werkzaamheden
beginnen. Het is een forse klus die zeker twee weken gaat duren.
Het verkeer dat van en naar Rozenburg moet, moet kilometers omrijden. De route gaat voor
wandelaars en fietsers via de Rozenburgsesluis. Op de fiets doe je er zo’n twintig minuten langer over.
Auto’s, vrachtwagens en bussen kunnen deze route ook nemen of via de A15 gaan. Voor dat laatste
moeten ze wel helemaal naar de afslag bij restaurant De Punt rijden.

Leerlingen uit Rozenburg gebruiken de brug om op Voorne-Putten naar school te gaan. Op Facebook
regent het klachten over de kapotte brug. Woensdagochtend was het een chaos om op school in
Brielle te komen. Buslijn 105 van Rozenburg naar Brielle rijdt nu een aangepaste route over de
Rozenburgsesluis. Vier bushaltes vervallen. Het gaat om de haltes Eikenlaan, Grote Stern,
Meeuwensingel en Volgerweg. In plaats daarvan komende de tijdelijke haltes Laan van
Blankenburg/Ruysdaelstraat en Tienmorgenseweg (bij de Lidl en tankstation).

Jeu-de-boulesbaan Dorpslplein Oostvoorne
20 mei 2022
Oostvoorne - Oostvoorne krijgt midden in het dorp een jeu-de-boulesbaan. Op het pittoreske
Dorpsplein kan straks het balspel worden gespeeld.
Dorpsbewoners hebben om een jeu-de-boulesbaan gevraagd. Op het plein kunnen ze dan gezellig
het spel spelen, net als in Frankrijk banen liggen voor pétanque. De gemeente Westvoorne was
positief, maar kon niet meteen met deze locatie instemmen. ‘Vanwege de aanwezige bomen is hier
extra zorgvuldigheid vereist,’ aldus de gemeente.
De bomendeskundige van de gemeente heeft zich samen met de initiatiefnemer en aannemer over
het idee gebogen. Gekozen wordt voor twee natuurbanen, waarbij een minder diepe funderingslaag
wordt aangebracht. Ook op het terrein van TCWestvoorne in Rockanje wordt een jeu-de-boulesbaan
aangelegd. Voor de aanleg van de banen in Oostvoorne en Rockanje trekt de gemeente bijna 28.000
euro uit.

Eerste lijsttrekker Voorne Aan Zee
24 mei 2022
Voorne - Wilbert Borgonjen is de lijstrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de
fusiegemeente Voorne aan Zee. Hij mikt op zeven zetels in de gemeenteraad.
De ambities zijn groot bij het CDA Voorne aan Zee. Borgonjen uit Zwartewaal is ervan overtuigd dat hij
met het CDA Voorne aan Zee dat zetelaantal kan binnenslepen. Het lijkt op papier een uitdaging om
die zeven van de 35 raadszetels binnen te halen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2022 leden de lokale afdelingen van het CDA in het land, op uitzonderingen na, nog een nederlaag.
Dan is er ook nog de grote lokale partij van Rien Kap waar de christendemocraten het tegenop
moeten nemen.
Vanaf 1 januari 2023 gaan drie gemeenten op Voorne op in één gemeente. Het CDA wil tegelijkertijd
het gemeentebestuur meer bij de burger terugbrengen. De partij noemt participatie als één van de
speerpunten in het verkiezingsprogramma, dat dinsdagmiddag is gepresenteerd. ‘Voor elke grote wijk
en of dorp willen we een wijk- of dorpsraad instellen en hiervoor een wijk- of dorpsvisie opstellen,’ zo
staat erin beschreven. Brielle heeft al twee dorpsraden en meerdere wijkraden en in Westvoorne is
Borgonjen als wethouder betrokken bij de dorpsraden in oprichting. Zo kunnen er ook dorps- en
wijkraden worden opgericht in de huidige gemeente Hellevoetsluis.
Andere punten die de partij aan het hart liggen zijn woningbouw en de zorg. ‘Wijkzorg is nu nog een
knelpunt, maar daar kunnen we als gemeente voor een deel iets aan doen. Door woonvormen zoveel

mogelijk bij elkaar te plaatsen wordt het voor zorgaanbieders aantrekkelijker en goedkoper om de
juiste zorg te leveren aan ouderen die thuis willen blijven wonen,’ staat bijvoorbeeld in het
verkiezingsprogramma.

Toekomst kerk Tinte
25 mei 2022
Tinte - Wonen in de kerk van Tinte wordt in de toekomst wellicht mogelijk. Het kerkbestuur is zich aan
het buigen over de toekomst van de gemeenschap en het gebouw.
Voorlopig gaat de kerkelijke gemeente door. De diensten zijn zelfs tot en met juni volgend jaar
ingepland. Het kerkbestuur wil vooral anticiperen op de toekomst. Wat als er over enige tijd geen
mensen meer zijn om de huidige bestuursleden om te volgen? Wat als er onvoldoende vrijwilligers
zijn?
Tinte heeft een relatief vrij jonge kerkenraad. Net als in heel het land, daalt ook in Tinte het aantal
kerkgangers. Om de twee weken wonen gemiddeld zo’n 35 mensen de eredienst aan de Strypsedijk
bij.
Mocht de kerkelijke gemeenschap ophouden te bestaan, dan wordt het 108 jaar oude gebouw
verkocht. Bij voorkeur krijgt het gebouw daarna een maatschappelijke functie.
De kerkenraad houdt er rekening mee dat het mogelijk niet lukt een maatschappelijke bestemming te
vinden. En dus heeft de kerk aan de gemeente Westvoorne gevraagd of het eventueel mogelijk zou
zijn woningen in het monumentale pand te maken. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente laat
weten hier in principe voor te zijn.

Bouw houten toren mag doorgaan
30 mei 2022
Brielle - De gemeente Brielle mag doorgaan met de bouw van de houten toren. Dat heeft de
voorzieningenrechter in Rotterdam bepaald.
De Stichting Noordpoort en acht Briellenaren wilden voorkomen dat zou worden begonnen met de
voorbereidende werkzaamheden. De voorzieningenrechter wijst het verzoek af. Zo meende de
stichting dat de houten toren een gebouw is en daardoor geen vergunning had mogen worden
verleend. De voorzieningenrechter concludeert dat de toren geen gebouw is. ‘Het skelet is open en
het is van buitenaf en alle kanten mogelijk om erdoorheen te kijken.’
De stichting is fel tegen de houten toren op de plek waar de Watergeuzen op 1 april 1572 de
stadspoort open ramden. De voorzieningenrechter geeft aan dat de stichting, in tegenstelling tot wat
de gemeente vond, belanghebbende in deze kwestie is. Wel kan de stichting niet voor de belangen
van de direct omwonenden opkomen. De stichting heeft bijvoorbeeld aangegeven dat geen onderzoek
is gedaan naar de effecten op de bezonning en geluid. ‘Gelet op de statuten is dit geen belang.’
De stichting stelt ook dat er geen maatschappelijk draagvlak is. ‘Er is geen wettelijke regel die bepaalt
dat een nieuwe ontwikkeling alleen mogelijk is als daarvoor draagvlak bestaat,’ aldus de
voorzieningenrechter. Bovendien zijn vijftig zienswijzen ingediend. ‘Die hebben geleid tot aanpassing
van het ontwerp, waaronder het vervallen van de opbouw van de stadsmuren.’

De uitspraak is een flinke teleurstelling voor de stichting. De stichting vreest dat de plaatsing van de
houten toren onherstelbare schade aan de funderingsresten toebrengt. De juridische is strijd nog niet
voorbij. Het beroep bij de bestuursrechter moet nog komen. Mocht de stichting dan bot vangen, dan
gaat ze in hoger beroep bij de Raad van State.

