Onderzoek arbeidsmigranten
3 november 2020
Westvoorne - Westvoornaars vinden dat arbeidsmigranten het best kunnen wonen bij de plek waar ze
werken. Dit blijkt uit een burgerpeiling over de huisvesting van arbeidsmigranten.
De ondervraagden noemen als huisvestingslocatie vaak het buitengebied en bedrijventerreinen. ‘Het
merendeel (75%) van de inwoners vindt dat arbeidsmigranten het best in de buurt van
bedrijventerreinen en kassencomplexen gehuisvest kunnen worden,’ concluderen de onderzoekers
van I&O Research. Daar zouden ze minder overlast veroorzaken en bovenop hun werk zitten.
651 Inwoners deden mee aan de burgerpeiling. De gemeente Westvoorne is met de buurgemeenten
op Voorne-Putten bezig met het opstellen van uitgangspunten voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. Het gemeentebestuur wilde weten wat inwoners belangrijk vinden.
Toch stellen mensen volgens het onderzoek, dat de Westvoornse raad maandag bespreekt, hun
vraagtekens bij locaties in het buitengebied. Arbeidsmigranten wonen dan verder van winkels en er
zou weinig integratie en minder sociale controle zijn. ‘Het lijkt te veel op het wegmoffelen van het
probleem.’ Een derde geeft de voorkeur aan een klein aantal huisvestingslocaties met meer
migranten. Meer dan de helft (56%) wil liever een groter aantal locaties met minder migranten. Ook
geven de inwoners aan dat ze ‘geen voorkeur hebben, zolang omwonenden geen overlast ervaren.’
Westvoornaars mochten de arbeidsmigranten nog iets meegeven. Ze vragen de tijdelijke
dorpsgenoten de vaste inwoners te respecteren. ‘Probeer zo goed mogelijk aan je omgeving te
wennen en gedraag je fatsoenlijk.’ De ondervraagden drukken de arbeidsmigranten verder op het hart
voor zichzelf op te komen: ‘laat goed voor je zorgen en je niet uitbuiten.’
Nog een poging ‘nee’ tegen houten toren
4 november 2020
Brielle - Het CDA heeft nóg een poging gedaan het plan voor het ‘houten skelet’ in Brielle te stoppen.
De oppositiepartij vindt een uitgave van 1 miljoen euro in coronatijd niet kunnen naar de burgers toe.
Veel Briellenaren zijn tegen het ontwerp van de houten toren en deel van de stadsmuur op de plek
waar op 1 april 1572 de Watergeuzen binnenvielen. De partij vreest daarbij dat de streefdatum van 1
april 2022, wanneer Brielle 450 jaar bevrijding van het Spaanse juk viert, wellicht niet gehaald wordt.
De stichting Noordpoort, inmiddels gesteund door duizend tegenstanders, kondigt aan zich verder te
verzetten tegen het houten skelet op voor Brielle ‘heilige grond’.
De rest van de Brielse raad vindt het standpunt van het CDA echter mosterd na de maaltijd. De
coalitie blijft bij het vorige week nog genomen besluit om de houten toren te bouwen.

Groene daken Brielle
4 november 2020
Brielle - De Brielse raad wil daken en muren met planten zien. Groene daken kunnen een stap zijn
richting een duurzamer Brielle.
Groene daken zijn isolerend en hebben dus een duurzame werking. Deze daken versterken de
biodiversiteit, vindt initiatiefnemer PvdA. Inwoners moeten gewezen worden op de mogelijkheden en

op eventuele subsidies om hun daken en muren van beplanting te voorzien. Alle raadsleden steunden
het voorstel.
Wethouder André Schoon(VVD) gaat de mogelijkheden onderzoeken. Het reserveren van budget in
de Brielse voor het vergoenen van daken vond hij voor nu te ver gaan.

Steenbreek
4 november 2020
Brielle - In de gemeente Brielle moet ‘het steen eruit’ en plaatsmaken voor het groen. De voltallige
Brielse raad wil dat tuinen en de openbare ruimte vergroenen.
Een groener Brielle draagt bij aan een beter klimaat en leefomgeving. ‘Dit kan niet zonder draagvlak
van de inwoners’, stelt de gemeenteraad. De gemeente gaat in gesprek met Stichting Steenbreek, die
samen met inwoners, organisaties en bedrijven onnodige verharding in privé- en openbare ruimte
tegengaat. Elders zijn acties opgezet als ‘Tegel eruit en plant erin’. Ook is er gezorgd voor meer groen
rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen.
Onderzoek verkeersdrukte Oostvoorne
7 november 2020
Oostvoorne - Het wordt steeds drukker met auto’s en fietsers in Oostvoorne. De Westvoornse
gemeenteraad vreest voor slachtoffers en laat de verkeerssituatie onder de lopen nemen.
Het gaat om de Brielseweg, De Ruy, Stationsweg en Voorweg. ‘De verkeerssituatie is vaak onduidelijk
door het ontbreken van verkeerstekens. Zwakkere verkeersdeelnemers voelen zich onveilig’, stellen
de drie lokale partijen. Zo stoppen fiets- en voetpaden op onlogische plekken, zijn er geen snelheid
remmende maatregelen aanwezig en is op meerdere plekken sprake van een onduidelijke
verkeerssituatie. De rest van de raad steunde hun voorstel om een externe bureau de situatie te laten
beoordelen.

Tegoedbon horeca voor vrijwilligers
8 november 2020
Westvoorne - Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen als de horeca weer open zijn een bakkie doen op
kosten van de gemeente Westvoorne. Ze krijgen een tegoedbon voor de lokale horeca.
De voltallige Westvoornse gemeenteraad stemde hier, op aandringen van het CDA, mee in. Het
gemeentebestuur wil zo deze mensen en de noodlijdende horeca een hart onder de riem steken. Het
mes snijdt daarmee aan twee kanten.
Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) gaat met het voorstel aan de slag. Hij moet bekijken wie er
precies voor de tegoedbon in aanmerking komt. Over de kosten hoeft hij zich geen zorgen te maken.
Jaarlijks viert Westvoorne op 1 oktober internationale Ouderendag. De gemeente heeft
bedankbijeenkomsten voor mantelzorgers en vrijwilligers. Deze bijeenkomsten zijn door de
coronamaatregelen niet doorgegaan. Het daarvoor in de begroting gereserveerde geld blijft dus staan.
Ook de raad zelf houdt geld over. De raadsleden gaan traditiegetrouw na de begrotingsraad dineren,
maar moeten dit coronajaar hun etentje overslaan.

Clubgebouw Forcial
8 november 2020
Rockanje - De Westvoornse raad wil het verouderde en kleine clubgebouw van hockeyclub Forcial in
Rockanje onder handen nemen. De accommodatie moet er mooi bijliggen als Westvoorne fuseert.
Het dagelijks bestuur komt, op verzoek van de voltallige raad, met een plan voor het onderkomen. De
twee voetbalverenigingen krijgen een vernieuwd onderkomen. Forcial heeft onlangs al een waterveld
aangelegd.

Nieuwe plannen Brielse binnenstad
16 november 2020
Brielle - Een licht- en geluidshow op het oude stadhuis in Brielle moet een publiekstrekker worden in
het jubileumjaar 2022. Het gemeentebestuur heeft nog meer plannen voor de Brielse vesting. Van het
veelbesproken ‘houten skelet’ tot een simulatiekanon voor de jeugd.
Op bastion III moeten moderne replica’s van pieken, gevechtsvoorwerpen uit vroeger tijden, komen.
Op de pieken komen teksten, zodat bezoekers ook weten hoe er in de Tachtigjarige Oorlog werd
gevochten. Mogelijk komen tussen pieken nog kinderspeeltoestellen als een schommel en ringen.
Voor bastion IV, het Bleijkers bolwerk, is het idee om een simulatiekanon voor kinderen te plaatsen.
Het idee is om het kanon te laten schieten in de richting van de Pieter van der Wallendam, de toegang
tot de stad. Op het moment dat kinderen succesvol het kanon hebben geïnstalleerd en het afvuren
ontstaat een grote fontein in het water of je hoort het geluid van een leger dat je geraakt hebt. De
kinderen kunnen via een nieuw pad naar het kanon lopen. Terwijl ze daarnaartoe lopen lezen ze hoe
een kanon toen werd gebruikt werd, wat voor materialen werden gebruikt en hoeveel schoten die kon
afvuren per uur.
De gemeente Brielle is daarnaast met bureau Mr. Beam, gespecialiseerd in bijzondere
evenementenverlichting, in gesprek om iets bijzonders voor de viering van 450 jaar bevrijding van het
Spaanse juk te doen. Ze onderzoeken of op een plek in de binnenstad een projectie kan worden
gemaakt die één keer per avond het verhaal vertelt van 1 april. Waarschijnlijk gaat dat gebeuren op
het oude stadhuis aan de Markt.
Terwijl de Stichting Noordpoort doorgaat met de strijd tegen het ‘houten skelet’, werkt de gemeente de
plannen voor het 1 aprilmonument juist uit tot in detail met tekst, licht en geluid. Op het hout komen
teksten met uitleg over de geschiedenis van de inname van Den Briel. De loopbrug naar de toren
vertelt met symbolen het verhaal in aanloop van 1 april 1572 en de loopbrug naar beneden over de
periode daarna. De teksten op de toren zelf staan in het teken van de dag van 1 april 1572. Daarbij
komen citaten van karakters die daar iets over hebben gezegd. Het bouwwerk wordt bovendien in de
avonduren verlicht.
Steun voor schaapskooi
18 november 2020
Rockanje - De schapen van Carlette van Schaick begrazen sinds 2019 Voornes Duin. Politiek
Westvoorne spant zich nu in voor de komst van een schaapskooi in of nabij de duinen.

De schaapsherder uit Rockanje loopt sinds vorig jaar met haar honderd schapen en bordercollies door
de duinen. Deze kudde trekt veel bekijks. Behalve een grote aantrekkingskracht op de
dierenliefhebbers, draagt de kudde met het begrazen vooral bij aan het in stand houden van het
duinterrein.
Nu moet schaapsherder Van Schaick iedere avond haar kudde Drentse heideschapen op een andere
plek laten overnachten. Ze zet dan in het begrazingsgebied met netten een nachtvak af. Vandaaruit
vertrekt de Rockanjese de volgende dag weer. Met een schaapskooi heeft een thuisbasis en die zou
meteen een toeristische trekpleister kunnen worden.
De Westvoornse gemeenteraad volgt het enthousiasme van de inwoners. Alle politieke partijen willen
dat B&W onderzoekt of een schaapskooi in of nabij het duinterrein mogelijk is. Een schaapskooi
combineert volgens de raadsleden ‘educatie, natuurbeheer, informatie en vertier’. Een schaapskudde
houdt de vegetatie in toom.
Een schaapskooi betekent niet dat de schapen niet meer op andere terreinen in deze omgeving zullen
grazen. Als de gemeenten op Voorne samengaan dan kunnen ze ook in Brielle en Hellevoetsluis gaan
grazen.

Bewoners trots op hun rosarium
20 november 2020
Brielle - Bewoners van het Zeemansasyl in Brielle zijn trots op hun rosarium. Ze vinden het
onbegrijpelijk dat de rozentuin moet wijken voor een nieuwe groeninrichting.
Het Asylplein moet voor het jubileumjaar 2022 op de schop. De rozentuin maakt plaats voor een
grasveld met een met vaste planten, bodembedekkers en bloembollen omzoomde rand. De bewoners
vinden het onbegrijpelijk. Het rosarium hoort bij de vorstelijke uitstraling die het Zeemansasyl heeft. Dit
rosarium uniek is voor deze omgeving.
De gemeente vindt een rosarium te onderhoudsgevoelig. In het voorliggende plan komen, om de
bewoners tegemoet te komen, wel twee rozenperken en pergola’s terug. Ook blijven het hek rondom
standbeeld de Nymph en de bankjes daaromheen staan. Volgens de bewoners komen de perken op
een onlogische plek. Je kunt dan niet meer vanuit de Asylstraat rechtdoor naar De Nymph en het
hoofdgebouw van het Zeemansasyl lopen.
De bewoners roepen de gemeenteraad op het rosarium te behouden én te verbeteren. Ze willen met
een werkgroep meewerken aan het onderhoud en hebben nog meer ideeën.

Verzoek uitbreiding centrum Rockanje
24 november 2020
Rockanje - De drie lokale partijen van Westvoorne dringen aan op uitbreiding van het dorpscentrum
van Rockanje. De lokalo’s willen woningen, winkels en horeca.
Het gaat om de ontwikkeling van de voormalige gemeentewerf tot achter de winkelpanden aan de
Dorpsweg. Al jaren spreekt de gemeentepolitiek over herontwikkeling van de noordrand van Rockanje.
Partij Westvoorne, Inwonersbelang Westvoorne en Gemeentebelangen Westvoorne komen met een
voorstel om hiermee haast te maken. De lokale partijen willen dat het dagelijks bestuur van

Westvoorne volgend jaar met een plan komt. ‘Het centrum moet worden ontwikkeld om de recreatieve
aantrekkelijkheid te behouden.’

Het rosarium gaat weg
25 november 2020
Brielle - Het rosarium bij het Zeemansasyl in Brielle gaat weg. De Brielse raad stemt in met een
nieuwe groeninrichting voor het Asylplein.
De rozentuin in de binnenstad maakt volgend jaar plaats voor een grasveld met omzoomde rand van
bodembedekkers, vaste planten en bloembollen. Bewoners van het Zeemansasyl balen dat hun
unieke tuin ondanks hun smeekbede moet wijken. De zeventien verschillende rozensoorten, die
‘heerlijk geuren’, trekken veel bezoekers. Het is voor de bewoners van het karakteristiek gebouw hun
ook voortuin.

Twijfel houten toren
25 november 2020
Brielle - Binnen de Brielse raad ontstaat twijfel over de plaatsing van de houten toren op de plek waar
op 1 april 1572 de Watergeuzen binnenvielen. D66 denkt dat de gevonden restanten van de
Noordpoort al ‘zichzelf verkopen’.
Archeologen doen momenteel onderzoek naar de overblijfselen van de Noordpoort en stadsmuur. De
opgravingen op het huidige bastion IX trekken de nodige bekijks. Het onderzoek gebeurt in opdracht
van het Brielse gemeenbestuur, dat op die plek een inmiddels veelbesproken houten toren wil
plaatsen. D66 betwijfelt na de recente vondsten het nut van dit bouwwerk en vraagt zich af het niet
veel mooier en simpeler is om de vondsten om een mooie manier te conserveren en ze te laten zien.
Wethouder André Schoon (VVD) is in afwachting van de resultaten van de archeologische
onderzoeken. Hij verwacht half december het rapport en gaat ook nog hierover in gesprek met de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Ook de groep felle tegenstanders van het 1 aprilmonument ziet het conserveren en tentoonstellen van
de restanten wel zitten.
Onderzoek uitbreiding dorpscentrum
26 november 2020
Rockanje - Het dagelijks bestuur van Westvoorne gaat door met de uitbreiding van het dorpscentrum
van Rockanje. Wethouder Henk de Graad (VVD) tempert wel de verwachtingen.
Het probleem is dat de terreinen en panden aan de noordrand van het centrum in bezit zijn van
verschillende eigenaren. In het verleden stagneerden eerdere plannen daarop. De Graad zegt wel toe
te beginnen met de ontwikkeling van de voormalige gemeentewerf, die in handen is van de gemeente.
De Westvoornse gemeenteraad dringen aan op de ontwikkeling van de voormalige gemeentewerf tot
achter de winkelpanden aan de Dorpsweg. De raadsleden willen daar woningen, winkels en horeca.

Zoektocht onderkomen ruiters
26 november 2020
Rockanje - De gemeente Westvoorne gaat met Paardensportvereniging Voorne-Putten op zoek naar
een nieuw onderkomen. De voltallige Westvoornse gemeenteraad dringt hierop aan.
De ruiters hebben nu een onderkomen op bedrijventerrein Moolhoek in Rockanje. ‘Een
paardensportvereniging op een bedrijventerrein is ongewenst’, stelt de raad. Wethouder Jorriena de
Jongh (GBW) gaat met de vereniging op zoek naar een geschikte locatie. Die is bij voorkeur in
Westvoorne en als dat niet lukt op Voorne. De vrijgekomen grond op de Moolhoek kan na vertrekt van
de ruiters weer benut worden voor bedrijfsactiviteiten.

Westvoorne in decembermaand gezelliger
26 november 2020
Westvoorne - Oostvoorne, Rockanje en Tinte worden de komende decembermaand gezelliger dan
andere jaren. De gemeente Westvoorne gaat meer verlichting en versieringen plaatsen nu mensen
veel activiteiten moeten missen in coronatijd.
De gemeenteraad vindt dat de inwoners en bezoekers ‘best wat gezelligheid kunnen gebruiken’. De
pandemie duurt maar voort en mensen zijn meer aan huis gebonden. Kerstmarkten en andere
kerstactiviteiten gaan niet door.
De PvdA denkt dat een gezellige winkelomgeving en feestverlichting mensen een plezier zal doen. De
overige partijen omarmen het voorstel om hier dit jaar meer aandacht aan te besteden. Wethouder
Lies van der Pol (D66) gaat kijken hoe ze Oostvoorne, Rockanje en Tinte deze decembermaand
gezelliger kan maken.

Verdeeldheid verkoop Koepel Zeeburg
26 november 2020
Oostvoorne - De Westvoornse raad is verdeel over de toekomst van Koepel Zeeburg in Oostvoorne.
Waar de een het gebouw snel van de hand wil doen, stelt de andere helft verkoop uit tot na de
herindeling.
PW, IBW, GBW, PvdA en D66 willen de replica van het vroegere waterschapsgebouw tot aan de
nieuwe gemeente op Voorne houden. Ze willen Koepel Zeeburg inzetten voor maatschappelijke
doeleinden. Het Voornse gemeentebestuur kan dan vanaf 2023 beslissen of de koepel gemeentelijk
bezit moet blijven of de verkoop ingaat. De VVD wil de nieuwe gemeente niet met een kostenpost
opzadelen en is voor verkoop.
Vier jaar geleden is het karakteristieke gebouw aan de Zeeweg in Oostvoorne opgeleverd. De koepel
is een replica van het in 1942 in opdracht van de Duitse bezetter gesloopte waterschapsgebouw uit
1742. De herbouw is vooral mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de toenmalige Stadsregio
Rotterdam. Koepel Zeeburg heeft een huurder, maar jaarlijks moet er voor de gemeente flink geld bij.
Voor een dakreparatie moest de gemeente eerder 45.000 euro in de buidel tasten.

Wethouder Henk de Graad (VVD) heeft de verkoop, op eerder aandringen van de raad, al neergelegd
bij een makelaar. De koepel kan als gemeentebezit volgens hem nooit kostendekkend worden. Voor
maatschappelijke organisaties heeft de gemeente al andere accommodaties als De Man in bezit.

