Nog geen besluit biostook
2 september 2020
Brielle - Het dagelijks bestuur van Brielle heeft nog geen besluit genomen over de bouw van een
biomassa-installatie in Vierpolders. De vergunningaanvraag is nog niet compleet.
Zondag 5 juli vroegen de tuinders die op biomassa willen overgaan een vergunning aan voor een
installatie aan Tuindersweg 10. Het dagelijks bestuur had binnen acht weken een besluit hierover
moeten nemen. Er is nog geen besluit genomen, omdat er een verzoek is ingediend voor aanvullende
gegevens.
De biomassa-installatie leidt tot veel weerstand. Mensen vrezen onder andere voor hun gezondheid.

Gerard Cox onthult bord met liedtekst
2 september 2020
Rockanje - Gerard Cox bracht in 1990 een muzikale ode aan de badplaats Rockanje. Hij onthulde bij
de strandopgang van de Eerste Slag een bord met de tekst van zijn lied.
Voor veel mensen is het nummer van Cox het echte volkslied van Rockanje. De badplaats ‘zonder
franje’ bestaat dit jaar 800 jaar. Cox komt als van jongs af aan in Rockanje, een ‘gezellige badplaats
zonder kapsones’. ‘Heel Rotterdam-Zuid ging hier naartoe. Daar woonde ik ook,’ legt hij uit. Vanuit zijn
woonplaats ging hij (eerst achterop bij vader) op de fiets naar strand. Soms nam hij het
moordenaartje, de stoomtram, naar Oostvoorne. De laatste jaren is hij er weinig meer geweest.
Cox vindt wel dat er nu wat meer franje in Rockanje is bijgekomen. ‘Het ziet er allemaal prachtig uit.
Rockanje is toch nog simpel gebleven, eenvoudig, en daar houd ik van.’ Muziekvereniging Ons
Genoegen bracht een muzikale ode aan het nummer van Cox.

Stichting vraagt afwijzing aanvraag biostook
8 september 2020
Brielle - De Stichting Tegen Biomassa in Brielle wil dat de gemeente de vergunning voor een
biomassa-installatie in Vierpolders direct afwijst. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente Brielle
de aanvraag nog in behandeling heeft.
Tuinders dienden zondag 5 juli, vlak voor het zomerreces, een aanvraag in voor de bouw van een
biomassa-installatie. ‘Op ons verzoek kregen wij op het gemeentehuis inzage in de
vergunningaanvraag. Wij constateerden dat het slechts een aanvraag betrof voor een te groot
gebouw,’ aldus tegenstander Lize Groeneweg gisteravond aan de Brielse raad. ‘Een dergelijke
ondermaatse en misleidende aanvraag had direct moeten worden afgeblazen,’ vindt ze.
Het dagelijks bestuur van Brielle had binnen acht weken een besluit moeten nemen over de aanvraag
van een bouwwerk. B&W heeft dat echter nog niet gedaan, omdat de aanvragers van de biostook nog
met aanvullende gegevens moeten komen.
Meetlat gemeentehuizen
9 september 2020

Voorne-Putten - De gemeentehuizen op Voorne-Putten moeten een duurzaamheidsmeetlat krijgen.
Iedereen kan zo zien hoe ver de gemeenten zijn met de energietransitie.
Met dit voorstel van komt de Westvoornse coalitiepartij CDA. ‘We kunnen zo draagvlak krijgen bij de
bevolking,’ denkt CDA-raadslid Nico Groenewegen. Hij wil maandelijks inzichtelijk maken aan de
inwoners van Voorne-Putten hoe ver de vier gemeenten zijn met de verduurzaming.
De gemeenteraden bespraken vorige week de energieplannen voor de komende jaren. De raadsleden
kwamen gezamenlijk met zo’n honderd wijzigingen voor het voorliggende plan. Ze willen onder meer
niet alleen focussen op windmolens en zonnevelden, maar ook kijken naar alternatieve vormen van
duurzame energie.

Snel bestrating
10 september 2020
Oostvoorne - Bewoners van de wijk Vroon Apart in Oostvoorne krijgen snel bestrating. De gemeente
Westvoorne trekt zelf de knip nu de ontwikkelaar niet thuis geeft.
Westvoorne heeft in 2017 met ontwikkelaar Whoonapart (na faillissement van de eerste ontwikkelaar)
afgesproken dat die ook voor het openbaar gebied zou zorgen. Dit jaar zijn de laatste huizen in de wijk
(voorheen De 5 Bladeren) opgeleverd, maar er zijn nog geen straten, parkeerplaatsen en speeltuin.
De gemeenteraad wil de bewoners niet langer laten wachten en trekt ruim 3,5 ton uit. Intussen
probeert de gemeente de kosten te verhalen op de ontwikkelaar.

