Vuurwerktesten van de baan
31 oktober 2019
Oostvoorne - Het testen van vuurwerk op de schietbaan nabij Oostvoorne is van de baan. Het
consumentenvuurwerk wordt op een nieuwe locatie in Duitsland getest.
De Inspectie Leefomgeving en Transport testte op de schietbaan, net op Rotterdams grondgebied,
consumentenvuurwerk of het wel aan de Europese eisen voldeed. De knallen waren echter tot ver in
de omgeving te horen. Inwoners van Westvoorne klaagden over geluidsoverlast. Milieudienst DCMR
constateerde dat de geluidsnormen werden overschreden en dat niet werd voldaan aan de
vergunningseisen. De gemeente Rotterdam wilde de testen ook niet gaan gedogen.

Rockanje 800 jaar
20 oktober 2019
Rockanje - Rockanje bestaat volgend jaar 800 jaar. Het gemeentebestuur wil het jubileumjaar op
verschillende tijdstippen en verschillende manieren het hele jaar door gaan vieren.
Het Comité Rockanje 800 jaar, waarin verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn, zorgt voor de
invulling van het programma en is daar momenteel druk mee bezig. De viering moet beginnen op 1
januari met de nieuwjaarsduik. Bij openluchtmuseum De Duinhuisjes in Rockanje is er volgend
museumseizoen een expositie over 800 jaar Rockanje. Met de Open Monumentendagen in september
staat een feestweekend gepland. Het plan bestaat dat het Dorpsplein een ‘terug in de tijd’ aankleding
krijgt. Ook is het de bedoeling dat in het jubileumjaar lezingen over de historie worden gehouden.
Onder de paraplu van Probaro wordt een groot deel van de organisatie, de vergunningaanvraag en
financiële middelen ondergebracht. De stichting kan zelf inkomsten genereren. De gemeente
Westvoorne staat daarbij garant voor een bedrag van 15.000 euro.

Geen heroverweging Aldi
17 oktober 2019
Westvoorne – De Westvoornse gemeenteraad wil geen vestiging van discounter Aldi op de Pinnepot
in Oostvoorne. Ze willen geen supermarkt op een industrieterrein.
ALDI diende dit jaar een plan in voor een vestiging aan de Westvoorneweg in Oostvoorne. De
supermarktketen wilde het pand betrekken waar Holland Buiten zat. Het dagelijks bestuur voelde daar,
op basis van eerder beleid, niets voor en wil juist de dorpskernen sterk houden. Wethouder Lies van
der Pol (D66) geeft aan graag in een Aldi te komen, maar niet daar op de Pinnepot. Oppositiepartij
Partij Westvoorne vindt het jammer en noemt de afwijzing een gemiste kans. ‘Overweeg maatwerk toe
te passen of maak nieuw beleid,’ aldus PW’er Daan van Orselen.
De overige partijen in de gemeenteraad wilden echter niet dat het dagelijks bestuur van de
kustgemeente de aanvraag in heroverweging neemt. De raadsleden willen winkels zo dicht mogelijk
bij de dorpskernen om die levendig te houden.

Windmolens Ondernemingspolder
16 oktober 2019

Brielle - De gemeente Brielle denkt aan de plaatsing van windmolens tussen Brielle en Zwartewaal.
Het gaat om twee tot drie windmolens in de Ondernemingspolder.
Het onderzoeksbureau Arcadis heeft in opdracht van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek voor
dit gebied uitgevoerd. Daaruit blijkt dat turbines aan beide kanten van de Brielse Brug mogelijk zijn.
Initiatiefnemers die de windmolens willen plaatsen en grondeigenaren kunnen met plannen komen.

Voorwaarden huisvestingslocaties
13 oktober 2019
Westvoorne – Westvoorne gaat beleid maken voor de huisvestingslocaties van arbeidsmigranten. De
gemeenteraad wil voorwaarden scheppen waar die aan moeten voldoen.
De raad wil meewerken aan de komst van huisvestinglocaties, omdat de huisvesting nu een groot
probleem is en het aantal arbeidsmigranten naar verwachting alleen maar zal toenemen.
De glastuinbouwsector en de havenindustrie hebben veel arbeidsmigranten aan het werk. Ze moeten
in de tijd dat ze hier werken ook onderdak hebben. In Westvoorne zijn er naar schatting duizend
arbeidsmigranten werkzaam. Het aanbod van goede en betaalbare woonruimte is echter in
Westvoorne en elders in het land beperkt. De arbeidsmigranten verblijven nu vaak in
recreatieverblijven. Ook worden woningen opgekocht en dus zijn er minder woningen voor
woningzoekenden beschikbaar. De gemeenteraad vindt dit ongewenste ontwikkelingen en wil dan ook
dat de gemeente beleid gaat opstellen voor huisvestingslocaties. Het is niet de bedoeling dat de
gemeente zelf locaties gaat realiseren. De gemeente gaat alleen voorwaarden stellen en de
initiatiefnemers ondersteunen. Het gaat dan niet alleen om waar de locaties komen, maar ook hoe de
locaties zijn ingericht. Zo zou het maximaal aantal bewoners per kamer vastgelegd moeten worden en
ruimte zijn voor ontspanning.
Wethouder Lies van der Pol geeft aan dat er in Westvoorne sprake is van overlast van
arbeidsmigranten, maar niet van excessen. De gemeenteraad vindt dat overlast moet worden gemeld,
maar voor iedereen en niet voor speciale groepen, omdat overlast van niemand acceptabel is.
Meer parkeerruimte ‘t Dijckhuis
10 oktober 2019
Vierpolders - Het bestuur van stichting ’t Dijckhuis wil meer parkeerplaatsen in Vierpolders. Extra
ruimte moet de parkeeroverlast van het drukbezochte dorpscentrum wegnemen.
Het probleem speelt vanaf de opening in 2012. De stichting heeft samen met de plaatselijke
dorpsraad, vv Vierpolders en gemeente Brielle een oplossing bedacht. Op grond van het afgebrande
Astarte terrein zouden op de groenstrook extra parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Het is al
in bezit van de gemeente. Hij hoopt dat er geld voor wordt vrijgemaakt. Ook kan een doorsteek
worden gemaakt naar het naastgelegen parkeerterrein van de voetbalclub.

Wethouder geïnstalleerd
9 oktober 2019

Westvoorne – Henk de Graad (VVD) is benoemd tot wethouder van Westvoorne. De raad stemde
unaniem in met de benoeming van de 55-jarige Spijkenisser.
Het gaat niet om de volledige gemeenteraad, omdat twee raadsleden afwezig waren. De Graad krijgt
ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer en recreatie en toerisme in zijn portefeuille. Hij volgt
wethouder Marja Roza op, die vorige maand na onenigheid met haar eigen fractie vertrok. De Graad
verkondigde direct na zijn benoeming dat hij heel hard gaat werken en het coalitieprogramma zal
voortzetten. Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne gaf op zijn beurt aan dat hij het fijn vindt dat
de vacant gekomen wethouderspost zo snel is ingevuld. Het dagelijks bestuur verwacht met De Graad
een ervaren bestuurder aan het team toe te voegen.
De nieuwe wethouder (adviseur en projectmanager) is sinds 2004 betrokken bij de VVD als
bestuurslid. In de periode 2017/2018 was hij wethouder in Nissewaard als opvolger van de
vertrekkend wethouder Christel Mourik. De Spijkenisser heeft gelijktijdig met zijn benoeming voor een
jaar ontheffing gekregen voor de verhuisplicht.

Oud-raadslid overleden
9 oktober 2019
Oud-VVD-raadslid Rob van Leeuwen uit Oostvoorne is dit weekend op 77-jarige leeftijd overleden. Hij
zat van 1998 tot 2010 in de gemeenteraad van Westvoorne.
De raad stond dinsdagavond kort stil bij zijn overlijden. Burgemeester Peter de Jong noemt hem een
‘prominent en geliefd’ raadslid. ‘Een liberaal in hart en nieren.’ Hij was als politicus en daarbuiten
‘degelijk, betrokken, kritisch en humorvol’. Van Leeuwen, die van 2002 tot 2006 de VVD-fractie leidde,
introduceerde ook het begrip ‘de Wet van Klets’. Al staat er niets op de agenda, de raad kletst de
avond wel vol.
Van Leeuwen leed aan de ziekte van Alzheimer en verbleef sinds april dit jaar in de Plantage in
Brielle. Zijn overlijden kwam toch nog onverwacht.

Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
6 oktober 2019
Westvoorne – De problematiek met de huisvesting van arbeidsmigranten wordt steeds groter. De
gemeente Westvoorne wil gaan nadenken over tijdelijke huisvestingslocaties.
De glastuinbouwsector en de havenindustrie hebben veel arbeidsmigranten aan het werk. Ze moeten
in de tijd dat ze hier werken ook onderdak hebben. In Westvoorne zijn er naar schatting duizend
arbeidsmigranten werkzaam. Het aanbod van goede en betaalbare woonruimte is echter in
Westvoorne en elders in het land beperkt.
Arbeidsmigranten verblijven nu vaak in recreatieve voorzieningen. ‘Wanneer wij niks doen is de kans
groot dat de recreatieve functie van onze campings steeds meer terrein verliest aan het plaats bieden
aan arbeidsmigranten,’ vreest het dagelijks bestuur van de kustgemeente. Nog steeds is er
onvoldoende ruimte voor arbeidsmigranten. Uitzendbureaus, tuinders, huisvesters en andere
bedrijven kopen bovendien particuliere woningen op om arbeidsmigranten te huisvesten. Het
betrekken van reguliere woningen zorgt voor een nieuwe balans in de wijken, veroorzaakt de nodige

overlast en onttrekt woningen van het huizenaanbod. ‘Het gaat ten koste van het woningaanbod voor
de gezinnen en starters die op zoek zijn naar een eigen plek.’ Naar verwachting zal het aantal
arbeidsmigranten de komende jaren alleen maar toenemen.
Het dagelijks bestuur van de gemeente Westvoorne wil gaan nadenken over het realiseren van
huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten. Ze willen samen met de gemeenteraad bespreken waar
de huisvesting aan moet voldoen. Westvoorne denkt onder meer aan het opstellen van regels voor het
parkeren, maximum aantal bewoners en inschrijving van personen bij de gemeente. Ook gaat het om
de plek van de huisvesting. Het dagelijks bestuur denkt zelf aan uitsluitend het buitengebied en dan
vooral binnen de bouwvlakken van tuinders of in bestaande locaties. Op de locatie zou dan ook
aandacht moeten zijn voor ontspanning en sport en spel. Ieder plan voor huisvesting zou wel apart
door de gemeente moeten worden beoordeeld.

Onderzoek Woonbedrijf
6 oktober 2019
Westvoorne – Het onderzoek naar de toekomst van het gemeentelijk Woonbedrijf wordt nog eind dit
jaar opgeleverd. Dit is eerder dan verwacht.
Het dagelijks bestuur van Westvoorne heeft 1 oktober aan BDO Advisory BV de opdracht verstrekt de
toekomst van het Woonbedrijf te onderzoeken. De gemeenteraad wil verschillende opties onderzocht
hebben bij een wel of niet samengaan van de gemeente met buurgemeenten. Moet het verkocht
worden voorafgaand of het moment van samenvoeging? Of gekozen worden voor externe
verzelfstandiging in de vorm van bijvoorbeeld een stichting of vereniging? Of in het geval van een
samengaan voor de kern Westvoorne behouden blijven? Ook behouden blijven in het geval van een
zelfstandige gemeente moet als optie worden onderzocht.
De onderzoekers verwachten volgende maand hun rapport klaar te hebben. Dat is eerder dan de
eerder aan de raad toegezegde maand januari.

