Snelle behandeling restanten klooster
1 september 2021
Brielle - De Brielse raad ziet de noodzaak van het behandelen van de restanten van het Sint
Catharinaklooster, die door vorst worden bedreigd, in Brielle in. Ze zijn wel geschrokken van de
kosten.
Wethouder André Schoon (VVD) zegt dat de methode is overlegd met de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De aanpak is noodzakelijk en Brielle verwacht daarom dat ook fusiepartners
Hellevoetsluis en Westvoorne instemmen met de 54.500 euro.
Schoon geeft aan dat raadsleden voor de restanten van de Noordpoort niet bang hoeven te zijn. De
muren die daar zichtbaar zijn, zijn later opgemetseld. ‘De restanten bij het Zusterhof hebben altijd
onder de grond gelegen.’ De gemeente heeft al eerder gewaarschuwd voor de gevolgen van het
opgraven en exposeren van de restanten van Noordpoort, waar tegenstanders voor de houten toren
voor pleiten.

Scan lokale democratie
6 september 2021
Voorne - Inwoners van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne kunnen aangeven wat ze van hun
burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren vinden. De drie gemeenten willen weten hoe
het staat met de lokale democratie.
Iedereen kan de online vragenlijst invullen. Ze krijgen vragen over de gemeente in het algemeen. De
drie gemeenten willen bijvoorbeeld weten in hoeverre de gemeente luistert naar de mening van haar
inwoners en de gemeente maakt ruimte voor onafhankelijke controle en kritiek. Ook zijn er vijf
stellingen over burgerparticipatie en kunnen deelnemers aangeven hoe dat verbeterd kan worden,
zoals inwoners meer invloed geven op de besteding van gemeentegeld of meer permanente
vertegenwoordiging van inwoners in adviesraden. Verder willen de gemeenten weten welke hulp of
ondersteuning inwoners willen en wat inwoners vinden van hun burgemeester, wethouders,
raadsleden en ambtenaren. Zijn ze tevreden over hen en hebben ze vertrouwen in het
gemeentebestuur?
Inwoners kunnen tussen 6 en 23 september de vragenlijst van de Quick Scan Lokale Democratie
invullen. De gemeenten gebruiken de informatie voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, die op 1
januari 2023 het levenslicht ziet.

Gratis sporten en bewegen
14 september 2021
Voorne - Iedereen op Voorne kan deze maand gratis komen kennismaken met allerlei sporten. De
gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne willen tijdens September Sport- en Beweegmaand
inwoners laten sporten en bewegen.
Meer dan 130 verenigingen, clubs en sportscholen bieden hun activiteiten aan op de nieuwe website
sportiefvoorneaanzee.nl. De aanbieders zetten deze maand hun trainingen en lessen open voor alle
inwoners. Binnen, buiten, individueel of in teamverband. Van jong tot oud.

Alle activiteiten zijn gratis uit te proberen. Van fitness, tafeltennis, karate, hardlopen, boksen, turnen,
korfbal, wandelen, zwemmen tot aan hapkido (Koreaanse zelfverdedigingskunst) en nog veel meer.
De complete agenda van de sport- en beweegmaand staat op de website.
Stichting PUSH coördineert de campagne September Sport- en Beweegmaand. De nieuwe
sportwebsite van de drie gemeenten geeft ook informatie over een gezonde leefstijl en financiële
ondersteuning om te kunnen sporten en bewegen.

Grootste partij Hellevoetsluis wil opkoopbescherming invoeren
17 september 2021
Hellevoetsluis - Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH) wil dat de gemeente Hellevoetsluis ingrijp in de
oververhitte woningmarkt. De coalitiepartij wil dat mensen die in Hellevoetsluis een huis kopen er ook
gaan wonen.
De verreweg grootste partij in de Hellevoetse raad hoopt met het invoeren van een
opkoopbescherming voor de plaatselijke bevolking de kans op het kopen een betaalbare woning te
vergroten. Ze vrezen dat ‘investeerders bij nieuwbouwplannen, zoals de Boomgaard, op grote schaal
woningen zullen opkopen en daarmee de plaatselijke bevolking de kans op een nieuwe en betaalbare
woning zal ontnemen.’
Nieuwe landelijke wetgeving maakt het voor een gemeente mogelijk om een opkoopbescherming in te
voeren. Een opkoopbescherming houdt in dat de gekochte woning daadwerkelijk wordt bewoond door
de koper. Dat is volgens IBH hard nodig. De lokale partij wil in de raadsvergadering van 30 september
het dagelijks bestuur opdragen de eigen regels aan te passen. ‘De huizenmarkt is in Nederland, dus
ook in Hellevoetsluis, meer dan oververhit is. Het is voor gezinnen en zeker alleenstaanden en
jongeren bijna onmogelijk om een woning te kopen. Woningen worden door investeerders gezien als
een aantrekkelijk beleggingsobject. In meerdere gemeenten in Nederland is al gebleken dat
investeerders grote delen van nieuwbouwprojecten opkopen.’
Coalitiepartij IBH wil niet alleen de nieuwbouwwijken beschermen voor investeerders. De partij wil ook
de bestaande koopwoningen daartegen met invoering van de opkoopbescherming beschermen. ‘Ook
bestaande woningen door investeerders worden opgekocht.’
Een uitzondering moet worden gemaakt voor bloed- en aanverwanten. Hierbij kan onder meer
gedacht worden aan ouders die voor hun kinderen een woning kopen. Ook de tijdelijke huisvesting
van ‘economisch aan Hellevoetsluis verbonden burgers’ moet nog mogelijk zijn.

Aanschaf iPads raad
20 september 2021
Westvoorne - De Westvoornse gemeenteraad heeft grotere iPads nodig voor het raadswerk. Voor de
aanschaf van 25 apparaten moet een bedrag van 36.000 euro beschikbaar worden gesteld.
De laatste jaren gebruikt de raad bijna geen papieren stukken. Bij grotere stukken of met meer
afbeeldingen is een grotere iPad handiger. De raadsleden beslissen woensdag of ze de apparatuur
voor zichzelf aanschaffen, een jaar en drie maanden voor de gemeente Voorne aan Zee het

levenslicht ziet. ‘De iPads worden in bruikleen verstrekt en zijn na deze raadsperiode beschikbaar
voor de nieuwe raad van de nieuwe gemeente,’ staat in het voorstel.

Appartementen oude politiebureau en Rode Kruisgebouw
26 september 2021
Brielle - Over twee jaar moet het hart van de Brielse binnenstad vijftien sociale huurappartementen
voor jongeren rijker zijn. Stichting Het Merula Weeshuis heeft vergevorderde plannen voor woningen
in het vroegere politiebureau en het Rode Kruisgebouw.
Het oude politiebureau aan de Langestraat en het Rode Kruisgebouw aan het Sint-Catharijnehof
staan sinds 1 oktober 2020 leeg. Vanaf 2023 moeten jongeren, in de leeftijd van 24 tot 31 jaar, hier
een eigen stekkie hebben. Voor het oude politiebureau staan tien appartementen gepland. In het oude
Rode Kruisgebouw, dat er schuin achter staat, nog eens vijf. De stichting heeft al woningen in deze
buurt.
De stichting wilde meer sociale huurwoningen in de Brielse binnenstad. In overleg met de gemeente
Brielle kwam Het Merula Weeshuis op deze locatie. Architect Richard Ariëns ging aan de slag. Beide
gebouwen worden zo veel mogelijk in tact te laten. Parkeren is steevast een belangrijk punt bij
ontwikkelingen in een buurt. Achter de gebouwen is een terrein van zo’n 900 vierkante meter. Hier
komen zeventien parkeerplaatsen.
De vloeroppervlaktes van de appartementen variëren van 39 tot 85 vierkante meter. Aan de voorzijde
op de begane grond van het oude politiebureau komen twee studio’s. Aan de achterzijde nog een
studio en een appartement met één slaapkamer. Beide woningen hebben een tuintje. Op de eerste
verdieping komen drie studio’s en een appartement met één slaapkamer met balkon met zicht op de
Sint-Catharijnekerk. Op de tweede verdieping komen twee appartementen met ieder een terras
richting de Langestraat. In de tuin en op de begane grond in het Rode Kruisgebouw komen de
bergingen.
Op de begane grond van het Rode Kruisgebouw komt, behalve de bergingen, ook nog één
appartement met één slaapkamer met een patiotuin. Op de eerste verdieping komen twee
appartementen. Eén met één slaapkamer en een met een slaapkamer en een werkkamer. Dit is met
85 vierkante meter het grootste appartement. Beide appartementen krijgen een balkon. Op de tweede
verdieping, nu nog één grote zolder die bereikbaar is met een vlizotrap, staan een studio en
appartement met een slaapkamer en balkon richting Sint-Catharijnekerk ingetekend. In beide
gebouwen komt geen lift.
Afgelopen weekend konden omwonenden komen kijken naar de plannen voor het politiebureau en
Rode Kruisgebouw. De twee gebouwen zijn nu nog eigendom van de gemeente. Ook de
vergunningprocedure moet nog worden doorlopen.

Van Marion koopt Koepel Zeeburg
28 september 2021
Oostvoorne - De gemeente Westvoorne verkoopt Koepel Zeeburg aan de Zeeweg in Oostvoorne. Jan
van Marion, van het hotel en restaurant aan de overkant, wordt voor 3 ton de nieuwe eigenaar.

Op dit moment heeft de toekomstige eigenaar geen grote plannen voor de koepel. Het gebouw blijft
zoals het nu is en blijft dus publiekelijk toegankelijk.
Van Marion betrekt de koepel bij zijn hotel en restaurant. Dat betekent dat het gebouw beschikbaar
blijft voor exposities, huwelijken, ceremonies en andere bijeenkomsten.
Een groep Oostvoornaars maakte zich jarenlang hard voor de herbouwd van het gebouw uit 1742, dat
in 1942 op last van de Duitse bezetter is gesloopt. Koepel Zeeburg kon worden herbouwd door een
subsidie van 6,5 ton van de toenmalige Stadsregio Rotterdam. Het karakteristieke gebouw is in 2014
opgeleverd en werd eigendom van de gemeente. Jaarlijks moest er geld bij, ondanks dat het pand
wordt verhuurd. ‘Er is geen maatschappelijke reden om het gebouw in gemeentelijk bezit te houden,’
schrijft het dagelijks bestuur aan de gemeenteraad.

Houten toren staat er niet op 1 april 2022
29 september 2021
Brielle - De houten toren op Bastion IX staat er niet als Brielle op 1 april 2022 mogelijk koninklijk
bezoek krijgt. Het dagelijks bestuur geeft aan die feestdatum, wanneer het precies 450 jaar geleden is
dat de Watergeuzen Den Briel innamen, niet te halen. Ook lopen de kosten voor het omstreden
bouwwerk op tot 1 miljoen euro en moet het budget worden aangevuld.
Dat wil niet zeggen dat de gemeente nu die voor Brielle ‘heilige datum’ niet haalbaar is, een streep
door het plan zet. Het dagelijks bestuur van Brielle laat de gemeenteraad weten vier dagen later
alsnog met de bouw te starten. ‘Het is niet mogelijk de werkzaamheden voor 1 april 2022 te realiseren.
De start van het werk staat nu gepland op 5 april 2022. De oplevering van het werk staat in het najaar
van 2022 gepland,’ schrijven burgemeester en wethouders.
Op 1 april 2022 is het precies 450 jaar geleden dat de Watergeuzen bij de toenmalige Noordpoort Den
Briel binnenvielen. De stad werd als eerste ‘in naam van Oranje’ bevrijd van de Spanjaarden. Om dit
keerpunt in de vaderlandse geschiedenis te herdenken wil de gemeente in 2022 een eigentijdse
versie van de poort plaatsen.
De Geuzenstad is verdeeld in voor- en tegenstanders. Het bouwwerk kan op felle kritiek vanuit de
bevolking rekenen. Stichting Noordpoort ziet het bouwwerk op het huidige Bastion IX als
heiligschennis. Ook omwonenden in de Dijkstraat en Witte de Withstraat gaven meermaals aan tegen
te zijn. Ze vreesden vandalisme, gevaarlijke situaties en inkijk. Uiteindelijk hebben alleen de Stichting
Noordpoort en acht betrokken bij het jaarlijkse 1 Aprilspel officieel bezwaar aangetekend. Van de
direct omwonenden deed niemand dat.
Het dagelijks bestuur van Brielle vindt het te risicovol om voor april de bouwwerkzaamheden te
beginnen. B en w: ‘De planvorming en vergunningprocedure heeft meer tijd in beslag genomen dan
verwacht.’ Bovendien is de gemeente bang dat de bezwaarmakers naar de rechter stappen om een
voorlopige voorziening in te dienen. ‘Dan moet het werk stil worden gelegd tot na behandeling van het
verzoek.’
Daarnaast heeft Brielle te maken met een financiële tegenvaller. De houtprijs op de oververhitte
bouwmarkt is gestegen. Oorspronkelijk is 8,5 ton uitgetrokken voor de houten toren op Bastion IX. Het
dagelijks bestuur verwacht nu dat de kosten voor het bouwwerk kunnen gaan oplopen tot 1 miljoen

euro. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad daarom om nu in de vergadering van
woensdag 27 oktober 125.000 euro bij te leggen. De provincie heeft daarvoor al 50.000 euro subsidie
toegezegd. Burgemeester en wethouders verwachten de extra 75.000 euro ook van de provincie terug
te krijgen. ‘De verwachting is gebaseerd op een toezegging van de provincie,’ aldus b en w.

