Oproep meer geld vanuit Rijk
27 september 2019
Westvoorne – De voltallige Westvoornse gemeenteraad doet een oproep aan de regering en Tweede
Kamer. Ze willen dat die oog krijgen voor hun financiële situatie.
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer (zor)gtaken gekregen, maar moeten het tegelijkertijd
doen met minder geld. Westvoorne moest maatregelen nemen om voor komend jaar tot een sluitende
begroting te komen. De lasten voor de burgers gaan daarbij, als de raad eind oktober met de
begroting instemt, omhoog. De raadsleden willen het Rijk overtuigen dat er te weinig geld is om hun
taken uit te voeren. Andere gemeente zijn Westvoorne al voorgegaan. De kustgemeente hoopt dat
meer zullen volgen.
Gemeenten hebben inkomsten door een bijdrage vanuit het Rijk (Gemeentefonds), heffingen en lokale
belastingen. De gemeenteraad van Westvoorne hoopt dat er om hun financiële problemen, die mede
ontstaan zijn door decentralisatie van de zorgtaken, op te lossen er vanuit het Rijk geld bijkomt.

Vlogles
27 september 2019
Westvoorne – Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne wil op een eigentijdse manier laten zien
waar hij mee bezig is. Hij gaat om die reden op vlogles.
Online aanwezigheid vindt het dagelijks bestuur van de kustgemeente in deze tijd van groot belang.
Het zou meer sympathie en betrokkenheid van inwoners creëren. De burgemeester gaat, samen met
wethouders en communicatiemedewerkers, leren hoe je zelfstandig moet filmen en editen met een
smartphone. Het dagelijks bestuur trekt voor de training bijna 2500 euro uit.

Extra raad installatie
27 september 2019
Westvoorne – Beoogd wethouder Henk de Graad (VVD) wordt dinsdag 8 oktober geïnstalleerd. Dat
gebeurt tijdens een extra raadsvergadering van Westvoorne.
Westvoorne heeft op dit moment drie wethouders. VVD-wethouder Marja Roza vertrok eerder deze
maand na onenigheid met haar eigen fractie. De oud-wethouder van Nissewaard wordt nu als haar
opvolger naar voren geschoven. Hij ziet vooral uitdagingen op het gebied van de ruimtelijke
ontwikkeling, samenwerking op Voorne en verkeer en vervoer.

Wel of niet verkopen Woonbedrijf
21 september 2019
Westvoorne - Westvoorne is nog een van de weinige gemeenten met een eigen woningcorporatie. De
vraagt doet zich voor wat er daarmee moet gebeuren.
Zeker nu de gemeenteraden zich ook buigen over de bestuurlijke toekomst op Voorne. Moet het dan
toch en zo ja wanneer worden verkocht, verzelfstandigd of nog behouden worden? Kan dat laatste
wel? De gemeente laat een onderzoek uitvoeren. Wethouder Lies van der Pol (D66) verwacht voor het
eind van het jaar resultaten op tafel te hebben. Voor CDA-raadslid Nico Groenwegen is het van het

grootste belang dat de financiële waarde van het Woonbedrijf snel bekend wordt. ‘Dan kunnen we een
inhoudelijke discussie gaan voeren.’ De gemeenteraad wil ook gaan nadenken over de mogelijke
opbrengst van de woningen, die ten goede moeten komen aan de eigen inwoners.
In 2012 is al zonder succes getracht het Woonbedrijf aan een woningcorporatie te verkopen.

Moeite met plan hippisch centrum
14 september 2019
Rockanje - Paardensportvereniging (PSV) Voorne Putten heeft plannen voor een nieuw onderkomen
in Rockanje. Op een terrein naast ’t Groene Dak zou een hippisch centrum moeten verrijzen.
De ruiters zitten nu nog op het bedrijventerrein Moolhoek. Al tien jaar zijn ze in gesprek met de
gemeente Westvoorne voor een andere accommodatie. Het plan bestaat voor een nieuw hippisch
centrum aan de Nieuw Rockanjesedijk. De voormalige manege en pensionstalling ’t Groene Dak, nu in
eigendom van een projectontwikkelaar, zal worden gesloopt en iets verderop komt een nieuw hippisch
centrum. Het dagelijks bestuur van de gemeente, projectontwikkelaar en ruiters zijn met elkaar in
gesprek. Raadsleden vinden ook dat paarden eigenlijk niet thuishoren op een industrieterrein, maar
hebben echter vooral moeite met de financiële constructie van het plan.
De projectontwikkelaar zou vier huizen mogen bouwen aan de Nieuw Rockanjesedijk. Hij legt daarbij
1,5 ton bij om het hippisch centrum te realiseren. VVD-raadslid Marco Mentink vreest dat deze
financiële constructie precedentwerking gaat scheppen en betwijfelt of dit wel de normale gang van
zaken is. ‘Het klink als voor wat hoort wat.’ Partij Westvoorne, wiens wethouder Bert van der Meij dit
plan in een vorig college in gang heeft gezet, is voorstander en stelt dat projectontwikkelaars ook
nodig zijn om plannen te realiseren.
Ook heeft raad moeite met het stoppen van de opbrengst van de verkoop van het terrein op de
Moolhoek in het hippisch centrum en de ‘verstening’ van het buitengebied.

Verder met plan Olaertsduyn
14 september 2019
Rockanje - De gemeente Westvoorne en de eigenaar van Olaertsduyn gaan verder in overleg over de
plannen voor het landgoed in Rockanje. Olaertsduyn heeft echter extra beschermende regels
omrekening mee te houden.
Landgoedeigenaar Meindert van Buuren heeft samen met TUI Nederland het plan opgevat voor een
hoogwaardig recreatiecomplex op het landgoed. Het monumentale landgoed met het landhuis kent
met de servituten nog een extra beschermende status. Eerder konden plannen geen doorgang vinden
vanwege deze erfdienstbaarheden. De gemeenteraad staat achter de gesprekken tussen gemeente
en initiatiefnemers over het plan, waarover ze nog niet in details willen gaan. Raadslid Emma van
Blom (Partij Westvoorne) wil na een besluit van het dagelijks bestuur van Westvoorne ook eerst
duidelijkheid over de servituten. ‘Dan buigen wij ons als raad over de ruimtelijke ordening.’
In het plan wordt het vroegere conferentiehotel, waar nu arbeidsmigranten zitten, gesloopt en maakt
plaats voor een verblijfsaccommodatie.

Lokale partij veertig jaar
12 september 2019
Westvoorne – Gemeentebelangen Westvoorne bestond 11 woensdag september veertig jaar. De
lokale partij zette op het verjaardagsfeest oudgedienden in het zonnetje.
Ad Boutkam, Piet Toledo en Jan Gorzeman waren er bij de oprichtingsvergadering al bij. De drie
mannen van het eerste uur zijn veertig jaar later nog steeds lid en vierden het feest in paviljoen De
Duinrand in Oostvoorne als vanzelfsprekend mee. Het was oud-voorzitter en huidig raadslid Piet
Kraaijenbrink, die in aanwezigheid van burgemeester Peter de Jong, een speciaal gedenkbord kreeg.
Hij is nog geen veertig jaar lid, maar heeft veel betekend voor GBW. ‘Tot twee keer toe heb jij de partij
door een moeilijke periode heen geloodst. De laatste keer was in 2016 toen de fractie uit onze partij
stapte,’ benadrukte voorzitter Wim van Rietschoten.
GBW werd op 11 september 1979 opgericht, in aanloop naar de gemeentelijke fusie van Oostvoorne
(en Tinte) en Rockanje. De lokale partij zat sindsdien in de gemeenteraad. Variërend van één zetel in
1980 tot zeven in 1994. Momenteel heeft GBW twee raadsleden en levert met Jorriena de Jongh een
wethouder.
Van Rietschoten sprak ook het jubilerende drietal toe. Boutkam was de eerste (tijdelijk) voorzitter en
is altijd betrokken gebleven bij GBW. ‘In de discussies weet hij altijd op een heldere manier zijn
standpunten te verwoorden,’ aldus Van Rietschoten.’ Daarbij speelt een grote betrokkenheid bij de
lokale en in het bijzonder de Rockanjese gemeenschap.’ Toledo stond bij de eerste
gemeenteraadsverkiezingen in 1980 op de zevende plaats van de kieslijst, maar was eerder ook al
voor Gemeentebelangen Oostvoorne actief. Hij heeft binnen en buiten de politiek veel functies
vervuld. Gorzeman stond in 1980 op de elfde plaats. Hij was later jarenlang raadslid. Ook Maarten van
de Polder, al lid van GBO werd in het zonnetje gezet.

Emotioneel vertrek wethouder
6 september 2019
Westvoorne – Wethouder Marja Roza (VVD) heeft afscheid genomen van de Westvoornse
gemeenteraad. Ze was bij haar vertrek zeer geëmotioneerd.
Roza kondigde 21 augustus al aan per 20 september te zullen vertrekken. Als reden voor haar vertrek
gaf de wethouder aan dat er in de afgelopen periode een onoverkomelijk verschil van inzicht is
ontstaan met haar fractie over uiteenlopende onderwerpen. De wethouder en de VVD-fractie zaten
steeds vaker niet op een lijn en de onderlinge relatie verslechterde ondanks gesprekken alleen maar.
Het besluit viel haar zwaar en dat was tijdens de raadsvergadering ook aan haar te merken. ‘Onder
deze omstandigheden kon ik niet langer functioneren,’ vertelde Roza de raadsleden. Ze was sinds mei
2018 wethouder ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer en recreatie en toerisme.
Fractievoorzitter Emma van Blom van Partij Westvoorne wilde weten in hoeverre de overige
coalitiepartijen Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, PvdA en D66 hierbij betrokken waren. De
wethouder is vorig jaar bij haar aantreden gesteund door de hele raad en de coalitie gaf bovendien
aan dat de wethouders er namens alle coalitiepartijen zaten. De overige coalitiepartijen gaven echter
aan dat het een eenzijdig besluit is geweest van de wethouder, die ze verder prezen. Van Blom sprak

van een ‘ernstige zaak’ omdat Roza niet het vertrouwen van de overige partijen verloren had. ‘Ruim
een meerderheid van de raad steunde deze wethouder.’
Van Blom wilde ook weten over wat voor onderwerpen wethouder en VVD-fractie verschilden van
mening. VVD-fractievoorzitter Marco Mentink vroeg een schorsing van tien minuten aan. Hij zei
vervolgens niet inhoudelijk op dossiers te willen ingaan.

Nieuw raadslid
5 september 2019
Westvoorne - Erik Mulder is dinsdag 3 september geïnstalleerd als raadslid in Westvoorne. Hij bezet
de enige zetel in de gemeenteraad van coalitiepartij D66.
Vooraf was het onduidelijk voor welke partij de oud-wethouder de raad in zou gaan. PW-raadslid
Emma van Blom stelde in de raadsvergadering vragen daarover. Mulder gaf aan deze zomer een
week of vier lid te zijn geweest van coalitiepartij Gemeentebelangen Westvoorne. Hij heeft dat echter
weer opgezegd om voor D66 de raad in te gaan.
Mulder volgt Hans Hueting op, die sinds maart 2018 in de Westvoornse raad zat. Hij vertrekt vanwege
persoonlijke omstandigheden. Hueting wil onder meer tijd vrijmaken voor zijn ouders, gaf hij aan zijn
collega-raadsleden aan.
Raadslid Mulder staat er op dit moment binnen de raad alleen voor. Ook D66-fractieassistent Jan van
den Brand is onlangs gestopt.

