Nieuws Gemeente Westvoorne

Nieuwjaarsreceptie 2019
Ingekomen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat de
volgende aanvragen om omgevings
vergunningen zijn ontvangen met:

De burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne nodigen u graag uit voor de
nieuwjaarsreceptie. U bent van harte welkom op dinsdag 8 januari van 20.00 tot 22.00 uur
in cultureel centrum De Man, Burgemeester Letteweg 30 in Oostvoorne. Deze receptie is een
mooie gelegenheid om elkaar een goed nieuw jaar toe te wensen. De burgemeester en
wethouders kijken uit naar uw komst.

de activiteit melding brandveiliggebruik:
• d.d. 21 december 2018, nr. 192976,
een melding brandveiliggebruik voor
het pand aan de Strypsedijk 48,
3234 KS Tinte.

Ereprijs Westvoorne
Tevens zal de Ereprijs Westvoorne uitgereikt worden die avond om 20.30 uur. De Ereprijs
Westvoorne is een gemeentelijke onderscheiding speciaal voor personen of instanties die
zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving en zich op sociaal, maatschappelijk
of cultureel gebied hebben ingezet. De beoordelingscommissie kiest uit de voorgedragen
personen één kandidaat.

Vooraankondiging

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 7 januari 2019 gedurende
twee weken inzien bij het ServicePunt
van de gemeente Westvoorne.

Gaan mijn buren
verbouwen?
Berichten eenvoudig, snel en gebundeld
ontvangen
Gemakkelijk digitaal berichten van overheidsinstanties over ontwikkelingen
in uw buurt ontvangen? Dat kan via de
gratis app of e-mailservice ‘Over uw buurt’
van Overheid.nl. Deze vindt u op
www.overuwbuurt.overheid.nl. Het zijn de
officiële berichten die de overheid verplicht
op www.digitalebekendmakingen.nl plaatst.

Agenda
raadscommissies
In de week van 7 januari zijn er twee
commissievergaderingen. Graag nodigen
wij u uit om bij deze vergaderingen
aanwezig te zijn.

Commissie Grondgebied/
Financiën (GG/Fin)

de activiteit bouwen:
• d.d. 18 december 2018, nr. 192932,
voor het aanpassen van de pui van
de woning aan de Keizerlaan 22,
3233 VT Oostvoorne;
• d.d. 19 december 2018, nr. 192935,
voor het plaatsen van een woning op
kavel 2, plan Carte Blanche Royaal in
Rockanje;
• d.d. 20 december 2018, nr. 192938,
voor het maken van een aanbouw aan
de woning aan de Primulalaan 2,
3233 VM Oostvoorne;
• d.d. 21 december 2018, nr. 192940,
voor het plaatsen van twee
watersilo’s aan de Torenweg 1,
3235 NS Rockanje;
de activiteit slopen:
• d.d. 21 december 2018, nr. 192984,
voor het verwijderen van asbestverdachte componenten uit een middenspanningsruimte aan de Tichelarijweg
11 in Oostvoorne;
• d.d. 21 december 2018, nr. 192974,
voor het saneren en afvoeren asbesthoudende beschoeiing aan de Krimweg
10, 3233 NB Oostvoorne;
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Gemeente Westvoorne organiseert op zondag 10 maart 2019 Westvoorne Presenteert!
Een podium voor alle verenigingen en stichtingen, of het nu om sport, cultuur, kunst of
welzijn gaat. Tijdens het evenement kunt u zich presenteren en leden en vrijwilligers
werven. Bent u niet gevestigd in Westvoorne, maar heeft u wel leden in onze gemeente?
Dan bent u ook van harte welkom.
Het evenement vindt plaats in Cultureel Centrum De Man in Oostvoorne. Toegang en
deelname zijn gratis. De gemeente zorgt voor hapjes en drankjes. We horen graag hoe
u zich wilt presenteren als deelnemer en hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft.
Wij denken graag met u mee.
Aanmelden
Meld u aan voor 31 januari 2019! Dit kan door ons een mailtje te sturen. Voor vragen of
overleg, bel ons: Miriam Hijbeek, e-mail m.hijbeek@westvoorne.nl, telefoon (0181) 48 85 37
of Debby van Zoest Boller, e-mail dg.boller@westvoorne.nl, telefoon (0181) 40 81 24.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 10 maart 2019 bij Westvoorne Presenteert!

op woensdag 9 januari
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5.	Verslag commissievergadering
3 december 2018
6. Overzicht van toezeggingen
7.	Ambitienotitie Wonen in Westvoorne
2030+
8.	Bestemmingsplan Westerlandseweg 4-8
Tinte/Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne
9.	Bestemmingsplan Zwartelaan 26,
Oostvoorne
10. Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten
11. Beleidsregel Mestopslag
12.	Financiële verordening conform art. 212
gemeente Westvoorne 2018
13.	Zienswijze deelname Coöperatieve
Vereniging NDOV-DOVA
14. Punten voor een volgende vergadering
15. Sluiting

Commissie Inwonerszaken en
Algemene Zaken (IZ/AZ)

op donderdag 10 januari
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5.	Verslag commissievergadering
4 december 2018
6. Overzicht van toezeggingen
7.	Mededelingen uit regionale
samenwerking
8.	Stand van zaken m.b.t. huisvesting
Zeemanshuis
9. Marktverordening Westvoorne 2019
10. Plan van aanpak jeugdparticipatie
11.	Situatie in de lokale jeugdhulp
a. de algemene gezondheid van onze
kinderen en de preventieve jeugdhulp
b. d
 e toegangsfunctie die de gemeente
heeft tot de specialistische jeugdhulp
12. Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid
13.	Verslag Archief- en informatiebeheer
2017-2018
14. Punten voor een volgende vergadering
15. Sluiting
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur
en zijn in de raadzaal van het gemeentehuis. De deur van het gemeentehuis gaat om
19.30 uur open.
De agenda en vergaderstukken liggen ter
inzage in het gemeentehuis. Ook via de
website www.westvoorne.nl, ‘organisatie‘,
‘gemeenteraad’ en naar ‘vergaderingen’,
kunt u ze inzien. Aanmelden als inspreker
kan tot 24 uur voor aanvang van de
vergadering.
Bij vragen of als u wilt inspreken bij een
agendapunt, kunt u contact opnemen met
de raadsgriffier, Ronald de Vries via
(0181) 40 81 05, of via de e-mail
r.devries@westvoorne.nl.
U bent van harte welkom.
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Westvoorne in beeld

Besluiten uit de
raadsvergadering

Verleende
omgevingsvergunningen

De gemeenteraad heeft op 18 december
de volgende besluiten genomen. De
volledige tekst van de besluiten is te zien op
www.westvoorne.nl, ‘organisatie’, ‘kalender
vergaderingen’. Hier zijn ook eerdere
raadsbesluiten terug te vinden.

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij in het kader van de
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) vergunning hebben verleend
voor:

De raad heeft de verordeningen op de
heffing en invordering van afvalstoffenheffing, hondenbelasting, lijkbezorgingsrechten,
marktgeld, OZB, precariobelasting, reinigingsrechten, rioolheffing, staangeld en
toeristenbelasting voor 2019 vastgesteld.
Ook zijn de Legesverordening 2019, de
Tarievenverordening Accommodaties 2019
en de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen 2019 vastgesteld.

de activiteit bouwen:
• d.d. 21 december 2018, nr.
191222/2018-0203, verzonden d.d.
21 december 2018, voor het bouwen
van een moderne villa aan de Middeldijk 28, 3235 XD Rockanje.
de activiteit kappen:
• d.d. 20 december 2018, nr.
191694/2018-0212, verzonden d.d.
20 december 2018, voor het amoveren
van een bosplantsoen ten behoeve van
Landgoed Drenkeling in Rockanje.
Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de dag van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt en de gronden van
het bezwaar. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.
Indiening van een bezwaarschrift heeft
geen invloed op de inwerkingtreding van
het besluit. Bezwaarmakers kunnen
hiervoor een verzoek om voorlopige
voorziening (schorsing) indienen bij de
Voorzieningenrechter van de rechtbank
Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam.

Vrijwilliger
in het zonnetje

Natuurlijk weet u de mooiste plekjes van Westvoorne! Stuur uw mooiste foto van minimaal
1 Mb naar communicatie@westvoorne.nl.
Deze week is er een inzending van Marijke de Zoete van Oostveen: een besneeuwd
landschap bij de Bakenvallei in de Duinen van Voorne.

Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
9 januari
13 januari
19 januari
20 januari
23 januari
26 januari
26 januari
27 januari

Kerstboomverbranding strand 1e Slag
Nieuwjaarsconcert Cui Orkest in De Man
Snuffelloods Moolhoek
Koffieconcert in De Man
Lezing Syrië tussen glorie en puinhoop in De Man
Boekenmarkt Welkomkerk
Kringloopwinkel Het Vervolg extra geopend
Filmzondag voor liefhebbers in De Man

Rockanje
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne

Kijk voor tijden en locaties op: www.westvoorne.nl/evenementen.
Evenement aanmelden kan via bviersel@westvoorne.nl. Lever uw gegevens minimaal
14 dagen voorafgaande aan het evenement aan.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de publicatie.

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:
•h
 et organiseren van het evenement Rommelmarkt op 20 april 2019 binnen in en op
het terrein van Tintestein, Strypsedijk 48 in Tinte. Deze vergunning is afgegeven op
20-12-2018.
De vergunningen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje
tijdens de kantoortijden.

Kent u een vrijwilliger die u extra wilt
bedanken of in de bloemetjes wilt zetten?
Dat kan nu. Meld uw vrijwilliger aan bij
Elly Roos van het Centrum Vrijwilligerswerk
via el.roos@telfort.nl. of (0181) 41 61 83.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van
Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het
bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzie
ningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

De raad heeft verder ingestemd met de
volgende voorstellen:
• Wijziging gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Voorne-Putten
• Verordening Auditcommissie
• Algemene verordening ondergrondse
infrastructuur 2018
• Programma Ondermijning Voorne
2018–2020
• Verordening Commissie Bestuurlijke
toekomst Westvoorne
• Reglement van orde voor de raad
• Verordening op de raadscommissies
• Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw
Walinxweg 3, Rockanje
• Voorstel voor wijziging APV
• Aanpassen begroting 2019 bijdrage
Marketingorganisatie OP Voorne-Putten
• 2e bestuursrapportage 2018

Openbare bekend
making Leidraad
windenergie
Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat, ingevolge
de Algemene inspraakverordening gemeente
Westvoorne, vanaf 3 januari tot 28 december 2019 onbeperkt ter inzage ligt:
de Leidraad windenergie.
In de Leidraad windenergie staan de
uitgangspunten en randvoorwaarden die de
gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten
hanteren bij het beoordelen van plannen met
betrekking tot windenergie.
De Leidraad biedt bewoners, bedrijven en
marktpartijen duidelijkheid over de mogelijkheden om concrete plannen in te dienen bij
één van de Voorne-Putten gemeenten. Naast
het wettelijk kader bevat de Leidraad een
afwegingskader, dat wordt gehanteerd bij
de beoordeling van aanvragen voor het
plaatsen van windturbines.
De Leidraad is onbeperkt in te zien in het
gemeentehuis Raadhuislaan 6, Rockanje.
De Leidraad is tevens in te zien op de
website van de gemeente Westvoorne:
www.westvoorne.nl.

