‘Gemeente moet vragen sneller beantwoorden’
5 november 2021
Brielle - De gemeente Brielle moet vragen van inwoners sneller beantwoorden. Daar dringt de
gemeenteraad bij het dagelijks bestuur van de Geuzenstad op aan.
CDA en ONS Brielle merken dat vragen van inwoners nu niet op tijd en goed worden beantwoord. De
oppositiepartijen willen dat de beantwoording, met steun van de overige raadsleden, verbetert. ‘Het is
de plicht van de gemeente goed contact te houden met haar inwoners. Mondelinge, schriftelijke en
telefonische vragen of een melding op de gemeentesite, via de mail of social media moeten altijd
worden beantwoord,’ stellen de partijen.
Het CDA en ONS Brielle willen dat vragen compleet en begrijpelijk worden beantwoord. Binnen drie
werkdagen moeten iedereen een bevestiging van een vraag of melding hebben. Eenvoudige vragen
zouden binnen een termijn van drie werkdagen moet kunnen worden beantwoord. Voor complexere
vragen kan de gemeente drie weken de tijd nemen.
Ook burgemeester Gregor Rensen komt tegen dat brieven te lang niet worden beantwoord. ‘Dat is niet
goed en we doen onze uiterste best dat te verbeteren.’ Hij geeft aan dat er geen wettelijke termijnen
bestaan. Bij de vorming van de gemeente Voorne aan Zee krijgt dienstverlening nu de aandacht.
Rensen: ‘We richten onze energie daarop.’

Meerdere generaties onder één dak
5 november 2021
Westvoorne - Het dagelijks bestuur van Westvoorne buigt zich over het samenwonen van meerdere
generaties. Met andere woorden: grootouders, kinderen en kleinkinderen onder één dak of naast
elkaar.
Ouderen kunnen in zo’n meergeneratiewoning aandacht en zorg krijgen van hun naasten. ‘Dit zou ook
kansen kunnen bieden voor de huidige overspannen koopwoningmarkt,’ denkt b en w.
Overal in het land nog voorbeelden te zien van aan- en bijgebouwen die ooit zijn neergezet om
ouders, kinderen of andere familielieden te huisvesten. In de loop der jaren veranderde dat beeld. Nu
is er een opleving van de vraag naar meergeneratiewoningen. ’De veranderingen in de woningmarkt,
in de zorg en het beroep dat wordt gedaan op burgers om elkaar te steunen leidt tot hernieuwde
aandacht,’ weet het dagelijks bestuur.
Ook Westvoorne ziet de voordelen in van meergeneratiewoningen. Het samenwonen kan veel
toekomstige problemen voor ouderen wegnemen. ‘Zo kan eenzaamheid worden tegengegaan en de
zorg worden ontlast. Dit komt ten goede aan de gemeentelijke begroting.’ Ook kan zo’n woning een
oplossing zijn voor starters op de overspannen woningmarkt. B en w denkt ook dat inwoners vooral
aanvragen zullen willen doen voor een losstaande generatiewoning voor hun kinderen.
Maandagavond spreekt de gemeenteraad over meergeneratiewoningen. Het dagelijks bestuur wil
weten of specifiek beleid nodig is. Of dat de bestaande mogelijkheden voldoende zijn.
Samenwonen met meerdere generaties in één huis, dus letterlijk onder één dak, is op dit moment al
mogelijk. De meeste percelen hebben voldoende bouwmogelijkheden voor een zogenaamde
inwoonsituatie. ‘Nieuwbouwwoningen van dit type worden doorgaans gebouwd in opdracht van

particulieren en zijn vaak extra groot.’ Er moet dan echter wel sprake zijn van één zelfstandige woning.
Bewoners moeten daarin voorzieningen delen. Zo mag het huis maar één keuken, één meterkast, één
energiemeter, één brievenbus en hoofdingang hebben. Het is wel mogelijk, om met doktersverklaring,
tijdelijk een mantelzorgwoning bij een woning te plaatsen.
De gemeente Westvoorne krijgt niet alleen verzoeken van mensen die vanuit een sociaal motief willen
samenwonen. ‘Deze initiatieven ontstaan ook door financieel gewin,’ constateert het dagelijks bestuur.
Westvoorne wil bijvoorbeeld kijken of speculatie vanuit financiële gronden kan worden voorkomen.
‘Waardoor woningen niet afzonderlijk van elkaar verkocht of verhuurd mogen worden.’
In de praktijk worden vrijwel alle verzoeken voor meergeneratiewoningen gedaan voor het
buitengebied. ‘Daarbij wordt gevraagd om een losstaande woning. Vaak komt deze vraag nadat een
verzoek voor een reguliere woning op het perceel is afgewezen,’ aldus b en w.
Het dagelijks bestuur noemt ‘verstening en verdichting’ van het landschap met een extra woning
ongewenst. De gemeente bestempelt zichzelf als een ‘groene landelijke gemeente’. ‘Deze
karakteristiek willen we behouden. Ook de provincie staat daarom geen extra woningen toe in het
buitengebied.’
Binnen de dorpsgrenzen zou een extra woning meer gewenst kunnen zijn. ‘Het draagt bij aan een
diverser woningaanbod en meer gebalanceerde bevolking.’ Ook hier zitten de nodige haken en ogen
aan. ‘Het kan afbreuk doen aan het woongenot en de gebruiksmogelijkheden voor naastgelegen
percelen.’

Brielle staat ook stil bij zwarte bladzijde
17 november 2021
Brielle - Brielle staat in het jubileumjaar 2022 ook stil bij de zwarte bladzijde van de komst van de
Watergeuzen. Een wandelroute moet herinneren aan de martelaren van Gorcum.
De gemeente Brielle maakt een wandelroute van het 1 aprilmonument in de vesting, de plaats waar
Watergeuzen binnenvielen, naar de Bedevaartskerk aan de Rik, waar geestelijken zijn omgebracht.
Vrijheid voor de één was die bijna 450 jaar geleden niet die voor de ander. Brielle viert volgend 450
jaar bevrijding van het Spaanse juk. Op 1 april 1572 bevrijdden de protestante Watergeuzen, onder
leiding van de haatdragende en wrede geuzenleider Lumey, Brielle als eerste een stad in ‘naam van
Oranje’. Aan die bevrijding kleeft een donkere kant. In juli van dat jaar zijn zo’n 2 kilometer verderop
in Brielle 19 katholieken op last van de bevrijders vermoord, omdat ze hun geloof niet wilden opgeven.
De bedevaartskerk H.H. Martelaren van Gorcum heet naar hen.
De gemeente legt nu de laatste hand aan het ontwerp van de Geuzen- en martelarenroute. Begin
volgend jaar volgt de uitvoering. Tussen beide monumenten worden zeventien tegels in de bestrating
en zeven borden aan palen geplaatst met betekenisvolle uitspraken en citaten. De wandelaars gaan
zinnen lezen over vrijheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. Brielle spreekt van een route van
route van ‘bezinning en inspiratie’.
De citaten zijn door tien Briellenaren aangeleverd en komen uit onder andere boeken, kranten, films
en muziekstukken. Een van citaten die op de route komt te liggen, is een citaat van kunstenaar Karel
Appel: vrijheid is een grote discipline.

Raadslid stapt uit VVD
22 november 2021
Brielle - Raadslid Anneke Witte stapt uit de VVD-fractie in Brielle. Ze doet dit vanwege ontwikkelingen
in de landelijke politiek.
‘Vooral de maatschappelijke gevolgen het coronabeleid en de voorgenomen aanpassing van de
noodwet onder dit demissionair kabinet hebben mij besluiten niet langer deel uit te willen maken van
de VVD fractie in Brielle,’ schrijf Witte aan burgemeester Gregor Rensen.
Witte vertrekt niet uit de lokale politiek. Ze houdt haar raadszetel aan ‘om mijn persoonlijke achterban
te kunnen (blijven) vertegenwoordigen’.
De huidige raadsperiode duurt nog ruim een jaar. Brielle gaat op 1 januari 2023 op in de gemeente
Voorne aan Zee. De gemeenteraadsverkiezingen zijn niet in maart, maar in november 2022.

