Units mogelijk weer in gebruik
30 september 2018
Rockanje - De kinderen van basisschool De Zeewinde in Rockanje krijgen mogelijk weer les in de
‘schimmellokalen’. De tijdelijke units worden dan eerst grondig aangepakt.
Groepen 3,4 en 5 gaan nu naar school in Oostvoorne. Vorig schooljaar werden kinderen ziek en deze
zomer zijn in de noodlokalen schimmelsporen aangetroffen. Een adviesgroep van ouders en
leerkrachten wil dat de kinderen teruggaan naar de bestaande units. Een andere mogelijkheid is
andere units plaatsen. In beide gevallen moeten de noodlokalen aan strenge eisen voldoen en door
de GGD gecheckt worden.
De GGD denkt dat de schimmel afkomstig is uit de buitenlucht. Na een goede schoonmaakbeurt en
goede ventilatie zouden de cabins daarom weer in gebruik genomen moeten kunnen worden. Geen
enkele ouder heeft gebruikgemaakt van het inloopspreekuur dat de GGD had ingesteld.
Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) verwacht dat de kinderen voor december weer in Rockanje naar
school gaan. De politiek bespreekt woensdag 10 oktober de problematiek.

Collegeprogramma af
30 september 2018
Westvoorne – De plannen van het dagelijks bestuur van Westvoorne zijn bekend. Het
collegeprogramma heeft de titel ‘De toekomst in het vizier’.
Het college van B en W van Westvoorne geeft in het voorwoord aan voor grote uitdagingen te staan.
De energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en de bestuurlijke samenwerking van de
gemeenten op Voorne. Ook de opgaven in het sociaal domein, de positie van het gemeentelijk
Woonbedrijf, het in stand houden van de maatschappelijke voorzieningen tegenover een sluitende
begroting vragen de nodige aandacht. Het collegeprogramma is niet alleen een opgave van financiële
doorrekeningen, maar ook een uitnodiging om samen te werken, mee te werken en mee te doen.
Het document zou maandag 1 oktober worden besproken. De fracties vonden dat ze onvoldoende tijd
hebben om het programma door te lezen en de bespreking is daarom uitgesteld. Later worden
bijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties georganiseerd. De
definitieve behandeling van ‘De toekomst in het vizier’ is tijdens de begrotingsbehandeling op 12
november.

Lokale partijen gaan samen
21 september 2018
Westvoorne – Partij Westvoorne (PW) en Inwonersbelang Westvoorne (IBW) gaan zich verenigen in
één partij. De twee lokalo’s maken hun ophanden zijnde samenvoeging bekend.
Fractievoorzitters Emma van Blom (PW) en Cor Sommeling (IBW) vinden het versnipperde lokale
landschap niet bevorderlijk voor een krachtig lokaal geluid binnen het gemeentebestuur. Nu telt
Westvoorne zeven politieke partijen. PW en IBW zitten na de gemeenteraadsverkiezingen van maart
samen in de oppositie. Ze hebben in de vorige raadsperiode prettig samengewerkt als coalitiepartners.

‘Het is voor beide fracties een logische volgende stap om als één nieuwe lokale partij verder te gaan.’
Van Blom en Sommeling willen binnen en buiten Westvoorne één stevig lokaal blok gaan vormen.
Het bestuur en de fracties van beide partijen hebben al ingestemd met de samenvoeging. Het
wachten is nu op goedkeuring van de leden van PW en IBW. Voorlopig blijft het alleen een intensieve
samenwerking – ‘met de uitstraling van één partij‘ - en wordt met de officiële bekrachtiging van de
nieuwe partij bij de notaris nog even gewacht. ‘We hebben de intentie uitgesproken dat dit zeker
voorafgaand aan de volgende verkiezingen zo zal zijn en wellicht eerder.’

Onderzoek procedure schimmellokalen
21 september 2018
Rockanje – De gemeente Westvoorne laat onderzoek doen naar de gang van zaken rondom de
noodlokalen van basisschool De Zeewinde in Rockanje. Daarin zijn schimmelsporen aangetroffen.
Doel van het onderzoek door een externe partij is te leren en waar nodig procedures bij te stellen. Het
onderzoek zal zich richten op drie fases. De periode voorafgaand aan de oplevering, zoals de
bestelling van de cabins, afspraken over beheer en onderhoud en controle na oplevering. De tweede
periode is de beheerfase. Daarin komen de klachten van ouders aan bod. De eerste geregistreerde
klachten van de gemeente zijn van dit voorjaar. Ouders gaven aan veel eerder aan de bel te hebben
getrokken. Hun kinderen kregen last van hun gezondheid. De laatste fase die wordt onderzocht is de
periode dat gemeente en schoolbestuur van de eerste onderzoeksresultaten op de hoogte waren.
Hebben zij daarna juist gehandeld? De laatste fase wordt alleen intern geëvalueerd.

Minder bezwaarschriften
14 september 2018
Westvoorne – Het aantal bezwaarschriften in Westvoorne is vorig jaar gedaald. Uit het jaarverslag
2017 van de bezwaarschriftencommissie blijkt dat 35 bezwaren bij de gemeente zijn binnengekomen.
In 2016 waren dat nog 39 bezwaren. Van de bezwaarschriften heeft de commissie er geen enkele
gegrond verklaard. Dertien zijn ongegrond verklaard, twintig besluiten of bezwaren ingetrokken en
twee bezwaren niet-ontvankelijk verklaard. Ook zijn er opvallend minder bezwaarschriften over het
sociaal domein. Van 35 in 2015, naar 16 in 2016 tot acht in 2017. Zes gingen vorig jaar over
bouwzaken en drie over handhaving. Achttien bezwaarschriften vielen in de categorie ‘overige’.
Het was het laatste jaarverslag van voorzitter Dick Bosgieter. Vanaf 1995 was hij (plv) voorzitter en
vanaf 2002 voorzitter van de bezwaarschriftencommissie in Westvoorne. In Brielle was Bosgieter dat
vanaf 2000. Hij is raadslid geworden in Hellevoetsluis en vindt het, in het kader van de aanstaande
ambtelijke fusie, niet wenselijk dan in Westvoorne en Brielle voorzitter te zijn.

Inspreekrecht blijft
8 september 2018
Westvoorne - Het inspreekrecht tijdens raadsvergaderingen in Westvoorne blijft voorlopig bestaan.
Raadsleden waren van plan dat af te afschaffen, maar komen daar op terug.

Het is nu mogelijk om aan het begin van een raadsvergadering maximaal vijf minuten op een
agendapunt in te spreken. Die mogelijkheid blijft zeker nog een jaar bestaan. Tegelijkertijd wordt de
inspreektijd tijdens de, aan de raad voorafgaande, commissievergaderingen uitgebreid. Nu is het
officieel nog maar een keer mogelijk daarin iets te zeggen. De bedoeling is dat dat dat naar twee keer
gaat. De achterliggende gedachte is dat in commissievergaderingen de politieke fracties hun
meningen nog kunnen vormen. In een raadsvergadering zijn de standpunten al bepaald. Het eerste
jaar van de uitbreiding wordt tegelijkertijd het inspreekrecht tijdens raadsvergaderingen aangehouden.
Na de evaluatie wordt gekeken of dat alsnog kan verdwijnen.
Bij de meeste buurgemeenten van Westvoorne kunnen burgers nog iets zeggen tijdens
raadsvergaderingen. De VNG heeft het inspreekrecht echter al jaren niet meer in de
standaardverordening staan.

Schimmellokalen al jaar bekend
8 september 2018
Rockanje – Ouders hebben vanaf begin vorig schooljaar geklaagd over de noodlokalen aan de
Dwarsweg in Rockanje. De politiek vraagt zich af waarom er niet eerder is ingegrepen.
Het hele schooljaar 2017-2018 was het al mis met de noodlokalen van basisschool De Zeewinde, toen
nog BVS Remis, aan de Dwarsweg in Rockanje. Kinderen kregen last van hun gezondheid. Klachten
als hoofdpijn, buikpijn, benauwdheid, huiduitslag, overgeven en bloedneuzen. Ouders geven aan al
direct na het begin van het jaar bij de gemeente Westvoorne, eigenaar van de schoolgebouwen, te
hebben geklaagd over de noodlokalen. Toch zijn de eerste geregistreerde klachten over de
gezondheidsklachten bij het gemeentehuis pas van maart 2018.
De Westvoornse politiek boog zich vorige week voor het eerst pas over de lokalen, waar onlangs pas
schimmel in bleek te zitten. Ze hoorden pas een week eerder tijdens de drukbezochte, besloten,
ouderavond voor het eerst van de ernst van de klachten. Een twintigtal ouders zat vorige week tijdens
de vergadering op de publiek tribune in het gemeentehuis. De vraag die ouders en raadsleden zich
stellen: waarom is er niet eerder ingegrepen? ‘We willen lessen trekken uit het verleden,’ aldus
wethouder Wilbert Borgonjen (CDA). Hij wil daarom het hele proces rondom de noodlokalen
uitzoeken. ‘Ouders kunnen daar mogelijk een rol in spelen.’ De wethouder kreeg vanuit de politiek
mee het vertrouwen van de ouders proberen terug te winnen.
Het onderzoek naar de oorzaak van de schimmels loopt nog. Ook wordt het hoofdgebouw, de oude
De Hoeksteen, onderzocht. De kinderen van groep 3,4 en 5 krijgen vanaf het begin van het schooljaar
les in het oude gebouw van De Driehoek in Oostvoorne. De school staat leeg omdat die dit schooljaar
is samengaan met de Mildenburg. Ouders worden nu betrokken bij de keuze voor een andere tijdelijke
huisvesting. Die moet voor zeker een jaar worden gevonden. De nieuwe basisschool in Rockanje staat
er niet voor de herfstvakantie volgend jaar.
‘Wat er gebeurd is kunnen we niet meer terugdraaien, maar tot de nieuwe school gereed is gaan we
een zo goed mogelijke situatie creëren,’ sprak commissievoorzitter Nico Groenewegen de aanwezigen
na afloop toe. Ouders hadden gehoopt dat de wethouder namens de gemeente Westvoorne excuses
had aangeboden. Die kwamen er nog niet. ‘Ik wil dat graag op een goede manier doen.’

Alternatieve tijdelijke huisvesting
1 september 2018
Rockanje – De gemeente Westvoorne en schoolbestuur PRIMOvpr gaan samen met ouders zoeken
naar een oplossing voor de tijdelijke huisvesting van basisschool De Zeewinde.
Eén ding werd vorige week tijdens de informatieavond duidelijk: ouders zijn hun vertrouwen in de
huidige cabins volledig kwijt. Kinderen kregen vorig schooljaar last van hun gezondheid. De school
geeft aan maatregelen te hebben genomen, maar de klachten hielden aan. Het onderzoek naar de
oorzaak loopt nog. De kinderen worden nu met de bus heen en weer gereden naar het leegstaande
schoolgebouw van De Driekhoek in Oostvoorne. Op dit moment zijn vier opties voor huisvesting in
beeld: andere gebouwen in Rockanje, bestellen en neerzetten van units van een andere leverancier,
gebruik blijven maken van De Driekhoek in Oostvoorne en het weer in gebruik nemen van bestaande
units die dan volledig worden schoongemaakt.

Politiek bespreekt schimmellokalen
1 september 2018
Rockanje - De Westvoornse politiek spreekt dinsdagavond 4 september over de noodlokalen van
basisschool De Zeewinde in Rockanje. Politici zijn geschrokken van de situatie.
Raadsleden waren maandag 24 augustus aanwezig bij de, verder besloten, informatieavond voor
ouders van De Zeewinde, de nieuwe naam van BVS en Remix. Ouders gaven aan al vanaf het begin
vorig schooljaar bij gemeente en schoolbestuur geklaagd te hebben over de noodlokalen. Hun
kinderen kregen last van gezondheidsklachten. Het dagelijks bestuur van Westvoorne stelt, naar
aanleiding van schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad, dat de eerste geregistreerde klachten bij
de gemeente van maart dateren. Ouders klaagden toen over gezondheidsklachten als eczeem, jeuk,
benauwdheid en hoofdpijn. Ze deden verder onder meer hun beklag over een schimmellucht, verstopt
toilet en muizenkeutels. In het najaar van 2017 zijn al klachten binnengekomen, maar die gingen over
het geluid van het aggregaat.
Raadslid Janneke Krajenbrink (Gemeentebelangen Westvoorne) hoopt dat de ouders dinsdagavond
naar het gemeentehuis komen en gebruikmaken van het inspreekrecht.

