Dorpsvisies in de maak
29 november 2019
Westvoorne – De gemeente Westvoorne gaat aan de slag met dorpsvisies. De visie moeten een
richting geven hoe de drie dorpen over tien jaar zouden moeten zijn.
Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen aangeven wat er nog
moet gebeuren in Oostvoorne, Rockanje en Tinte. Het gaat dan om zaken als ruimtelijke aspecten,
maar bijvoorbeeld ook sociale en culturele. Daarnaast speelt het behoud of uitbreiding van het
voorzieningenaanbod in de drie kernen een rol. Iedereen krijgt verschillende mogelijkheden om zijn of
haar mening te geven. Het gaat om richtingen tot aan minimaal het jaar 2030. De visies zijn ook van
belang in het kader van een mogelijke fusie van Westvoorne met andere gemeenten. Tot en met 2021
is jaarlijks een bedrag van 25.000 euro beschikbaar voor het opstellen van de dorpsvisies.

Subsidie oudheidkamer
29 november 2019
Oostvoorne - Deze zomer heropende het minimuseum in het nieuwe pand tegenover de Dorpskerk.
De gemeente Westvoorne wil de Oudheidkamer Oostvoorne aan het Kerkplein houden.
De Oudheidkamer ging weer open na bijna drie jaar van afwezigheid. Voor die tijd huisde de
expositieruimte in het voormalig gemeentehuis van Oostvoorne aan de Hoflaan, maar dat pand is
verkocht. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil aan de stichting een subsidie verstrekken van
25.000 euro voor de jaren 2020 en 2021.
De openingsexpositie aan het Kerkplein was ‘Gezondheidskolonies in Oostvoorne’. In het
minimuseum waren dit keer ook spullen van het streekarchief Voorne-Putten en openluchtmuseum De
Duinhuisjes in Rockanje en een verzameling souvenirs van Oostvoorne. Het is de bedoeling om voor
het pand een breder museaal platform op te zetten.

Nieuwe bestuursleden
28 november 2019
Westvoorne - Woensdag 27 november hebben de leden van de Huurdersvereniging Westvoorne een
nieuw bestuur gekozen. Het bestuur bestaat sinds de extra ledenvergadering uit vier personen. Verder
is Ger van Heck gekozen tot voorzitter. Onlangs heeft de gemeente Westvoorne de samenwerking
met de huurdersvereniging opgeschort, omdat er te weinig bestuursleden zijn. Het bestuur moet
voltallig en representatief zijn. De gemeente gaat nu weer met de vereniging in gesprek over de
samenwerking.

Veiliger Dorpsplein
23 november 2019
Rockanje – Het door velen als onveilig beschouwd Dorpsplein in Rockanje wordt aangepakt. De
nieuwe inrichting moet het plein verkeersveiliger maken.
Het Dorpsplein heeft vijf jaar geleden nog een renovatie ondergaan. Sindsdien wordt het, zeker door
voetgangers, als onveilig ervaren en dit heeft tot een petitie geleid om het plein verkeersveiliger te

maken. Twee bijeenkomsten met inwoners en ondernemers zijn geweest voor de herinrichting. Nu
liggen er maatregelen.
De eerste maatregel is een afscherming van het plein ten opzichte van de rijbaan door een
geleideband daartussen te plaatsen. Ook komt er een laad- en loszone. Voor voetgangers zijn in het
plan twee oversteekplaatsen opgenomen. Daarnaast moeten er voorzieningen komen voor het stallen
van fietsen. Een andere maatregelen zijn verplaatsbare bloembakken. Zo is het plein eenvoudig op
een andere manier om te vormen, zoals de markt of een evenement
De gemeente Westvoorne trekt voor de herinrichting 53.000 euro uit.

Monument Lette
21 november 2019
Westvoorne – Burgemeester Lette wordt toch niet verhuisd. Het plan om het monument in het
plantsoen nabij het Dorpsplein te verhuizen gaat niet door.
Het Dorpsplein heeft een grondige herinrichting ondergaan. Dit is bedacht door omwonenden,
ondernemers en gemeente. Een onderdeel van het plan was om het monument voor oudburgemeester Lette een prominentere plaats te geven. De buitendienst van Westvoorne constateerde
echter dat er diverse scheuren in de onderkant en fundatie van het monument zaten. Verplaatsing van
het monument is daarom niet aan te raden, omdat de kans op verdere schade groot is. Het dagelijks
bestuur van Westvoorne wil het monument voor de negentiende-eeuwse burgemeester daarom toch
op de huidige plek houden. Het groen daaromheen wordt wel aangepast.

Bestuurlijke toekomst
19 november 2019
Brielle - Eind januari wordt meer duidelijk hoe Brielle over een gemeentelijke fusie denkt. De Brielse
gemeenteraad buigt zich 28 januari over een rapport.
In oktober en november zijn bijna twintig bewonersbijeenkomsten en twee stadsdebatten geweest. De
vraag die Briellenaren voorgeschoteld kregen was niet of Brielle wel of niet moet samengaan, maar
wat ze belangrijk vinden voor de toekomst op bijvoorbeeld het terrein van voorzieningen, zorg,
woningbouw en financiën. Ook kon iedereen een formulier invullen.
Op basis van de reacties wordt een rapport opgesteld. Daarin worden alle toekomstscenario’s voor
Brielle afgezet tegen de argumenten van de Briellenaren. Welke optie is het meest kansrijk?
Zelfstandig of een fusie op Voorne of Voorne-Putten? Het is de bedoeling dat de raad op 28 januari
een richting uitstippelt.

Melding doen
16 november 2019
Westvoorne – De Westvoornse gemeenteraad denkt dat de drugsproblematiek in Westvoorne erger is
dan de cijfers doen vermoeden. Ze hopen dat burgers melding willen doen.
De cijfers tonen een daling in Westvoorne van het aantal meldingen bij de politie van het bezit, handel
en productie van drugs aan. ‘De realiteit is anders en wel heel anders,’ stelt IBW-fractievoorzitter Cor

Sommeling. Hij zette het onderwerp op de politieke agenda. Burgemeester Peter de Jong weet dat er
meer gebeurt en vindt de meldingsbereidheid van zijn inwoners tegelijkertijd een zorg. Inwoners die
bang zijn kunnen bij het speciale meldpunt ‘Meld Misdaad Anoniem’ (online of 0800-7000) terecht,
waar mensen anoniem informatie kunnen geven.
Op locaties komen volgens Sommeling gebruikers samen om hun genotsmiddelen te gebruiken. Ook
wordt er volgens gem op grote schaal gedeald. Hij wijst op luxe auto’s en bestelbusjes. Met zo
concreet mogelijke informatie die bij de politie binnenkomt, zoals als kentekens, wordt de pakkans
vergroot.

Onderzoek verkoop
13 november 2019
Westvoorne – De gemeente Westvoorne gaat een eventuele verkoop van Koepel Zeeburg in
Oostvoorne onderzoeken. Coalitiepartij VVD pleit voor een onderzoek naar het van de hand doen.
Verkoop zou volgens VVD-fractievoorzitter Marco Mentink ten goede kunnen komen aan de
gemeentelijke begroting. Het herbouwde waterschapsgebouw (het origineel werd in de Tweede
Wereldoorlog gesloopt) is eigendom van de gemeente. Al jaren bestond onder Oostvoornaars het idee
de koepel te herbouwen. Het gebouw kon met een subsidie van 6,5 ton van de toenmalige stadregio
worden herbouwd en is in 2014 opgeleverd. Jaarlijks moet er echter voor de gemeente geld bij,
ondanks dat het wordt verhuurd. Ook moest de gemeenteraad vorig jaar nog 45.000 euro uittrekken
voor reparatie aan het dak. ‘Het is geen historisch pand,’ aldus Mentink.
Wethouder Henk de Graad (VVD) zegt de toekomstmogelijkheden van Koepel Zeeburg te
onderzoeken en aan de Westvoornse gemeenteraad te zullen voorleggen. De raadsleden kunnen
uiteindelijk een besluit nemen.

Onderzoek verkoop Arsenaal
11 november 2019
Brielle - Het dagelijks bestuur van Brielle gaat verkoop van het Arsenaal onderzoeken. Nu loopt de
gemeente doordat het pand geen vaste verhuurder heeft inkomsten mis.
Nog voor het zomerreces volgend jaar moet een rapport op tafel liggen over de mogelijkheden tot
verkoop en eventuele andere opties van het monumentale pand. Daar heeft de gemeenteraad, op
initiatief van oppositiepartij CDA op aangedrongen.
Na het vertrek van de bibliotheek wordt het Arsenaal niet meer verhuurd. Het gederfde
gemeenschapsgeld kan niet aan andere zaken worden besteed.

Haast nieuwe gymzaal
11 november 2019
Brielle - De Brielse gemeenteraad wil dat er begin volgend jaar een plan ligt voor de parkeerplaats en
nieuwe gymzaal aan de Reede in Brielle. Haast is geboden nu gesproken wordt over een
gemeentelijke fusie.

Oppositiepartijen CDA en D66 drongen aan op de presentatie van een plan voor de herinrichting van
de parkeerplaats en nieuwbouw van de gymzaal. De oppositie wijst erop dat er sinds de
ingebruikname van de brede school sprake is van een onoverzichtelijke verkeerssituatie op de
parkeerplaats van de Reede. Ook vervanging van de verouderde gymzaal is noodzakelijk. In de
gemeentelijke begroting is geld gereserveerd.
De oppositie, gesteund door de coalitie, wil in het tweede kwartaal van 2020 een plan zien. Het plan is
al in gang gezet.

Hoogteportaal molen
11 november 2019
Rockanje – Aan het begin van de Molendijk in Rockanje komt een hoogteportaal. Deze
verkeersmaatregel moet voorkomen dat vrachtwagens doorrijden en de molenwieken raken.
De ruim 300 jaar oude korenmolen van Rockanje wordt regelmatig beschadigd door vrachtwagens die
vanaf de Westvoorneweg over de Molendijk naar het centrum van Rockanje rijden. Officieel geldt daar
een inrijverbod voor vrachtverkeer, maar dat wordt dan genegeerd. Het hoogteportaal moet definitief
voorkomen dat vrachtwagens toch doorrijden.
Alleen aan de kant van het inrijverbod, vanaf de Westvoorneweg aan de rechterkant, komt het
hoogteportaal. Voor vrachtverkeer vanuit het dorp en hulpdiensten is de andere weghelft zonder
belemmering. Het hoogteportaal wordt, op advies van de verkeerspolitie, ook inklapbaar voor als er
calamiteiten zijn.
De aanschaf en het plaatsen van het hoogteportaal en de bijbehorende bebording kost de gemeente
Westvoorne, als de gemeenteraad eind deze maand definitief instemt, 8.500 euro.
‘Bij vriendelijke’ gemeente
9 november 2019
Westvoorne – De voltallige gemeenteraad van Westvoorne wil dat Westvoorne meer gaat doen voor
de bij. Zo kan de gemeente ook het predicaat ‘bij vriendelijk’ krijgen.
In Westvoorne wordt al op verschillende plekken een speciaal zaai- en maaibeleid uitgevoerd. Ook is
er het project ‘fleur in de kernen’. Overal in de dorpscentra zijn bloembakken. Dit alles vergoot de
biodiversiteit. Toch doet de gemeente volgens de raadsleden op dit moment nog niet genoeg.
Westvoorne moet nog meer doen om de biodiversiteit te vergroten. De projecten moeten ook niet op
zichzelf staan, maar er moet meer worden samengewerkt om de omgeving aantrekkelijker voor bijen
te maken.
De gemeenteraad wil dan ook dat het dagelijks bestuur van de kustgemeente de adviezen van
‘Nederland zoemt’ opvolgt. In het tweede kwartaal van volgend jaar moet meer duidelijk zijn. Dan kan
ook Westvoorne een ‘bij vriendelijke’ gemeente worden en het bijbehorende certificaat en bordje
krijgen.
OZB omhoog
8 november 2019

Brielle - De Onroerendezaakbelasting (OZB) gaat in Brielle volgend jaar met 8,08 procent omhoog. De
oppositiepartijen CDA en D66 eisten tevergeefs dat dit omlaag moest.
Het collegeprogramma van IBGB, VVD en PvdA staat als voornemen om alleen een trendmatige
verhoging van de woonlasten. Brielle moet bezuinigen. Nu moet die 2 procent ruim worden
overschreden om de uitgaven en inkomsten van het Brielse huishoudboekje meer in balans te
brengen. Een gezin gaat volgend jaar gemiddeld 44 euro meer betalen.
De oppositie wil echter dat het dagelijks bestuur zich aan zijn belofte houdt. De rest van de
gemeenteraad steunde het voorstel van CDA en D66 niet.

Brug van de baan
7 november 2019
Brielle - De nieuwe brug en doorsteek door de vestingwal in Brielle gaat definitief niet door. De
gemeenteraad van de Geuzenstad heeft dit onderdeel uit de plannen voor de binnenstad geschrapt.
Het plan bestond om een rondje Brielle te maken. De wandelroute had moeten starten achter
supermarkt Jumbo en dan via een brug over het water en een doorsteek in de wal naar het Bleijkers
Bolwerk. ‘Ontsierend, overlast gevend, historisch onverantwoord,’ zo reageerden Briellenaren.
Desondanks was het plan voor de langere termijn in de uitvoeringsplannen nog steeds niet van de
baan. De plannen voor de binnenstad worden met Briellenaren besproken en vervolgens afzonderlijk
gepresenteerd aan de raad. Brielle moet bovendien bezuinigen. Het voorstel van de oppositie om
daarom nu al definitief een streep door de brug en ‘het gat’ door de wallen te zetten kreeg steun van
de voltallige gemeenteraad.

Geen biomassacentrales
6 november 2019
Brielle - Het CDA en D66 Brielle willen vooralsnog geen biomassacentrales in de gemeente Brielle. De
oppositie vindt dat eerst meer duidelijk moet zijn over de gevolgen voor gezondheid en milieu.
Dat voorstel deden het CDA en D66 aan de gemeenteraad tijdens de Brielse begrotingsraad. De twee
partijen wijzen erop dat steeds meer bekend wordt over de (negatieve) effecten van
biomassaverbrandingscentrales. In de gemeente Brielle zijn plannen voor het verwarmen van de
kassen met het verstoken van snoeihout voor de Bollaarsdijk in Brielle en de Middelweg in
Vierpolders.
Wetenschappers verschillen bovendien van mening over de effecten van biomassacentrales. De
oppositiepartijen willen dat de gemeente Brielle daarom op dit moment geen vergunningen verstrekt.
Wethouder André Schoon (VVD) weet ook van de tegenstrijdigheden, maar vindt het voorstel echter te
voorbarig. Bij een vergunningbehandeling, komen alle onderdelen aan de orde. De overige partijen
steunden de wethouder.

Opnieuw in gesprek
4 november 2019

Westvoorne - De huurdervereniging Westvoorne kiest eind deze maand nieuwe bestuursleden. De
gemeente gaat daarna met de vereniging in gesprek over de samenwerking.
De samenwerking is tijdelijk opgeschort, omdat het bestuur maar één bestuurslid heeft. Secretaris Van
Heck geeft aan dat eind deze maand een extra ledenvergadering is om nieuwe bestuursleden te laten
toetreden. De gemeente onderschrijft het belang van een goed functionerende en onder de huurders
breed gedragen huurdersvereniging. De gemeente gaat na 27 november weer met de vereniging in
gesprek om te kijken of die dan wel aan de voorwaarden voldoet, zoals gesteld in de wet huurders en
verhuurders en de Woningwet.

Containertuintjes
2 november 2019
Westvoorne – Inwonersbelang Westvoorne wil de ondergrondse containers opfleuren met bloemen en
planten. Westvoorne gaat de mogelijkheid van containertuintjes onderzoeken.
Een tuintje om een container moet ook dumpingen van vuilniszakken en grofvuil en zwerfaval
voorkomen. Nu is dat een veelvoorkomend en milieuvervuilend probleem bij ondergrondse containers.
Op de plek van de plantenbak, op de rand van de container, kan dan niets meer worden geplaatst.
Een tuintje zou bovendien ook psychologisch tegen dumpingen werken. Verschillende gemeenten in
het land hebben al plantenbakken rondom ondergrondse containers. Bewoners zouden het groen
kunnen onderhouden.
De voltallige gemeenteraad van Westvoorne staat achter het voorstel van oppositiepartij
Inwonersbelang Westvoorne om een onderzoek naar de komst van containertuintjes te houden.

Begroting 2020
2 november 2019
Westvoorne – De gemeenteraad van Westvoorne heeft ingestemd met de gemeentelijke begroting.
Wel is onder meer de verhoging van de gemeentelijke lasten teruggedraaid.
De raad nam enkele wijzigingen in de begroting, unaniem, aan. Het dagelijks bestuur van de
kustgemeente wilde de OZB met twee procent verhogen, maar dat heeft de gemeenteraad
voorkomen. Tevens werd voorgesteld de hondenbelasting te verhogen. Ook dit hebben de raadsleden
unaniem weggestemd. Het verhogen van de parkeervergunning voor de stranden van 37,50 naar 35
euro voor de eigen inwoners gaat eveneens niet door. De extra huurheffing van één procent gaat als
laatste wijziging in de begroting door.
Bijna alle Westvoornse raadsleden gingen na deze wijzigingen akkoord met de gemeentelijke
begroting. Alleen oppositiepartij Partij Westvoorne stemde alsnog tegen. De lokale partij vindt dat met
de bezuinigingen op de zorg, Tafeltje Dekje en Bewegen voor Ouderen, de gemeente Westvoorne
haar sociale gezicht verliest.

