Zwaard Bloys van Treslong komt 450 jaar later toch aan
3 oktober 2021
Brielle - Het is bijna 450 jaar later geduurd dan hij had gepland. Het zwaard van Geuzenaanvoerder
Willem Bloys van Treslong is nu toch echt op weg naar Brielle. Een groep geuzen haalde het dit
weekend op in Oosterland. In februari is het zwaard te zien in het Historisch Museum Den Briel.
Iedere Briellenaar kent zijn naam. Bloys van Treslong (1529-1594) was een van de aanvoerders bij de
inname van Den Briel op 1 april 1572. Zijn portret hangt in de 1 aprilzaal van het museum in Brielle,
zijn geboortestad. Toch miste hij iets op die bewuste eerste dag van april lang geleden: zijn grote, met
zilver beslagen zwaard. Bloys van Treslong had het kort daarvoor moeten achterlaten op het eiland
Wieringen. Het zwaard wordt permanent tentoongesteld in de Michaëlskerk van Oosterland in NoordHolland. Eerder probeerde het museum het zwaard al naar Brielle te krijgen, maar ving bot.
Het zwaard is van 1 tot en met 28 februari te zien in een inbraakwerende klimaatvitrine in de Cornelia
van der Lindenzaal op de begane grond in het museum.
Het gebeurde allemaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse heersers maakten jacht op Bloys
van Treslong en andere edellieden met protestantse sympathieën. Zij moesten het land ontvluchten
en zetten de strijd, met als leider prins Willem van Oranje, voort op zee. Na een strooptocht over het
eiland Wieringen kwamen Treslongs manschappen in maart 1572 tegenover een legertje woedende
lokale boeren te staan. Zijn schepen werden ook nog eens belaagd door Spaanse soldaten. De
Wieringers waren bereid de schepen los te hakken uit het ijs. Bloys van Treslong moest beloven de
bevolking nooit meer lastig te vallen. Als onderpand moest hij zijn zwaard achterlaten. Kort daarna
bevrijdde hij zijn geboortestad Den Briel.
Marco de Jongh en zijn team van Studio 1572 maakten dit weekend een promotiefilmpje voor de
komst van het zwaard. Bloys van Treslong staat daarin mijmerend naar zijn portret te kijken. Hij
verlangt naar zijn zwaard. Dan komt de commandant van de Watergeuzen aan. Hij weet waar het
zwaard is. De Geuzen besluiten het zwaard in Oosterland op te gaan halen. De hoofdrollen zijn
weggelegd voor de acteurs die in het 1 Aprilspel de rollen van Bloys van Treslong en de commandant
op zich nemen. De Geuzen zijn leden van de Orde der Geuzen.
De Jongh maakte zondag opnames in de Geuzenstad. In het museum, de haven, bij de restanten van
de Noordpoort en fort Penserdijk in Tinte. Een dag eerder reisde de groep af naar de kop van NoordHolland. De boeren worden gespeeld door leden van de Culturele Kring van Wieringen.
Het portret van Bloys van Treslong is sinds 1988 in bezit van het museum. Geschonken door een
nazaat van hem.

Polsbandje voor horeca
7 oktober 2021
Brielle - Het uitgaanspubliek in Brielle hoeft vanaf vrijdag maar één keer de QR-code te laten scannen.
In alle cafés en restaurants in de binnenstad kunnen bezoekers ook terecht met corona-polsbandje.
In navolging van een aantal andere gemeenten met veel horeca, gaat ook Brielle met de coronapolsbandjes werken. Vanaf vrijdag 8 oktober staat er een portakabin op de hoek Lijnbaan en
Kaaistraat in Brielle, tegenover de viskraam, voor uitgifte van corona-polsbandjes. Met een ID-bewijs

en de QR-code kan het uitgaanspubliek op vrijdag, zaterdag en zondag van 17.00 tot 23.00 uur een
polsbandje ophalen. Het polsbandje geldig is voor diezelfde dag.
Het mes moet zo ook voor Brielle aan twee kanten snijden. Door gebruik van de corona-polsbandjes is
het voor de Brielse horeca makkelijker te controleren wie er een coronatoegangsbewijs heeft. ‘Het
uitgaanspubliek is er ook bij gebaat, omdat de doorstroom naar de verschillende horeca sneller gaat,’
aldus burgemeester Gregor Rensen. Bij het binnengaan van een café of restaurant hoeven bezoekers
alleen maar het polsbandje te laten zien. Hebben ze die niet, dan nog steeds de QR-code.
De portakabin blijft tot en met 31 december staan.

Generale repetitie 1 april
9 oktober 2021
Brielle - Den Briel is zaterdag door de Watergeuzen bevrijd van het Spaanse juk. De stad hield in de
stralende najaarszon de generale repetitie voor de grote feestdag op 1 april 2022.
Kanongebulder klinkt iets voor drieën in de middag bij de Langepoort. In de verte naderen de
Watergeuzen. Het publiek staat, ditmaal eens niet in grote getale, op de vestingwallen te kijken. ‘Kijk
daar komen de Geuzen,’ roept iemand. Weer klinken kanonschoten. De mannen van
geuzenaanvoerders Lumey en Bloys van Treslong staan voor de poort van de stad. Vreedzame
onderhandelingen zijn tot niets uitgelopen. Wij gaan Den Briel met geweld bevrijden…, kondigen de
Watergeuzen aan. Ze rammeien de poort en bevrijden Brielle.
Volgend jaar op 1 april is het 450 jaar geleden dat dit echt plaatsvond. Jaarlijks speelt Brielle die dag
de beroemde inname na met het spel om ‘de sleutel van de stad’. Twee jaar heeft het aprilfeest niet
kunnen plaatsvinden door corona. Het automatisme is verdwenen. Vandaar de generale repetitie.
De gemeente Brielle heeft vooraf geen bekendheid aan de generale repetitie gegeven. Uit vrees voor
een mensenmassa, die nog niet past bij de geldende coronaregels.

Aldi vangt voor de zoveelste keer bot
18 oktober 2021
Oostvoorne - Aldi heeft weer een verzoek gedaan voor een winkel aan De Ruy in Oostvoorne. De
supermarktketen vangt wederom bot bij het dagelijks bestuur van Westvoorne.
Het college van b en w ziet liever woningen aan De Ruy verschijnen. ‘Een combinatie met een
supermarkt past hier niet in. Het aanbod van Aldi Vastgoed BV om woningen tegen kostprijs te leveren
aan het woonbedrijf maakt dit niet anders,’ schrijft b en w aan de gemeenteraad.
Het is de zoveelste poging van Aldi om zich in Oostvoorne te vestigen. Westvoorne stelt nogmaals
voor een vestiging in Rockanje te onderzoeken. Aldi gaf eerder aan dit niet te zien zitten.

Nieuwe rotonde voor Oostvoorne
18 oktober 2021
Oostvoorne - Oostvoorne krijgt een rotonde op de aansluiting van de Westvoorneweg (N496) en de
Kleidijk (N218). De provincie Zuid-Holland is bezig met de voorbereidingen.

Nu is de aansluiting van de provinciale wegen in Oostvoorne nog een driesprong. Een rotonde moet
de doorstroming op deze wegen verbeteren. ‘Met het aanleggen van een rotonde wordt tegelijkertijd
de verkeersveiligheid verhoogd. De rijsnelheden op de N218 liggen aanzienlijker lager dan nu het
geval is,’ laat het dagelijks bestuur van Westvoorne in een brief aan de gemeenteraad weten.
De provincie, de wegbeheerder, zit wel met ruimtegebrek om de rotonde aan te kunnen leggen. Het
provinciebestuur is in gesprek met grondeigenaren om grond te verwerven. B en w: ‘Er wordt gezocht
naar een optimaal ontwerp dat zo min mogelijk ruimte vraagt, waardoor zo min mogelijk grond van
derden hoeft te worden aangekocht.’
Op de Westvoorneweg, vlak voor de aansluiting op de Kleidijk, is de afslag richting bedrijventerrein de
Pinnepot in Oostvoorne. De provincie onderzoekt ook, op verzoek van de gemeente Westvoorne, of
deze afslag verkeersveiliger kan worden gemaakt.

Uitslag enquête Farm Frites
21 oktober 2021
Hellevoetsluis - Een ruime meerderheid van de Hellevoeters wil dat vrachtwagens via een andere
route naar Farm Frites in Oudenhoorn gaan rijden. Uit een enquête blijkt dat de bevolking het
vrachtverkeer weg uit de woonwijken wil.
Het vrachtverkeer gaat nu door de bebouwde kom naar de patatfabriek in Oudenhoorn. De gemeente
Hellevoetsluis laat een extern bureau onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de huidige route
van en naar de frietfabriek. Deze zomer vulden 1453 Hellevoeters een enquête in. Inwoners is onder
meer gevraagd of er behoefte is aan een andere oplossing voor het vrachtverkeer van Farm Frites. ‘69
Procent geeft hier aan dit graag te zien, waarbij men liever een andere route ziet dan aanpassingen
aan de huidige route,’ concluderen de onderzoekers. Vooral in de wijken De Kooistee, De
Bonsenhoek en De Struyten zien de inwoners graag een verandering.
Deze alternatieve route ziet er voor veel inwoners anders uit. Veel genoemde alternatieven zijn de
Patatweg in de polder bij Oudenhoorn, maar ook omleidingen via bedrijventerrein Kickersbloem 3 en
Oudenhoorn. Een klein deel van de ondervraagden (15%) geeft aan de voorkeur te geven aan een
andere oplossing. Die zien ze vooral in het verhuizen van Farm Frites.
De ondervraagden konden ook aangeven of ze last hebben van het vrachtverkeer. ‘De helft van de
inwoners van Hellevoetsluis geeft aan problemen te hebben met de huidige route die het
vrachtverkeer van Farm Frites aflegt,’ aldus de onderzoekers. Overlast wordt vooral ervaren in de
wijken De Kooistee (59%) en De Struyten (52%).
De overlast bestaat vooral uit gevaarlijke situaties op straat, zoals bij oversteekplaatsen en plekken
waar het verkeer fietsers en brommers kruist. Ook geven veel inwoners aan geluidsoverlast te
hebben. Zo hebben ze last van optrekkend verkeer bij kruispunten.

Laatste burgemeester van Brielle
27 oktober 2021
Brielle - Gregor Rensen wordt de laatste burgemeester van Brielle. Hij is deze week door de
Commissaris van de Koning beëdigd voor zijn tweede termijn.

Deze tweede termijn gaat donderdag 28 oktober in. Rensen blijft nog een jaar en ruim twee maanden
burgemeester. Op 1 januari 2023 eindigt zijn burgemeesterschap, tot zijn spijt, bij de start van de
nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Rensen spreekt van de leukste baan die er is. ‘Ik weet nu al dat ik
het burgemeesterschap en Brielle daarna flink zal missen,’ schrijft hij in zijn blog.
Rensen is zeven jaar geleden als waarnemend burgemeester van Brielle begonnen.

Opening veiligheidspost Oostvoorne
28 oktober 2021
Oostvoorne - De boa’s en politie zitten vanaf half volgende maand dichter bij de inwoners van
Westvoorne én bij elkaar. Aan de rand van bedrijventerrein Pinnepot komt een veiligheidspost.
De boa’s hebben hier een werkruimte en een keukentje. Ze kunnen hier ook op afspraak in een aparte
kamer inwoners ontvangen die in vertrouwen iets willen bespreken. Ook kunnen Westvoornaars nog
een boa spreken in de ontvangstruimte in het gemeentehuis in Rockanje.
Pal naast de boa’s krijgt de politie een onderkomen. Het is vergelijkbaar met het steunpunt van de
politie in het stadskantoor in Brielle. De wijkagenten zijn dichter bij hun werkgebied. Inwoners kunnen
ook hier op afspraak terecht om de politie te spreken. De lijntjes tussen politie en boa’s zijn korter.
Voor het doen van aangifte op een bureau blijft het dichtstbijzijnde bureau Hellevoetsluis.
Boa’s en politie zijn nog in afwachting van de komst van de ambulancedienst van de Veiligheidsregio
Rotterdam (VRR). De ambulancedienst komt naast de politie. De VRR wilde graag een nieuwe post
aan de westkant van Voorne-Putten, vanwege de sluiting van de post op de Maasvlakte, om de
aanrijtijden van de ambulance zo kort mogelijk te kunnen houden.
Burgemeester Peter de Jong is in zijn nopjes met de nieuwe veiligheidspost. Hij benadrukt dat het
onderkomen zal helpen bij het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners.

