Nieuws Gemeente Westvoorne

Evenementenkalender

Vooraankondiging

Agenda
raadscommissie
Presentaties
Op woensdag 16 januari 2019 is er een
vergadering van de commissie Presentaties.
Graag nodigen wij u uit om bij deze
vergadering aanwezig te zijn.

De komende vier weken zijn de volgende
activiteiten in Westvoorne:
9 januari
Kerstboomverbranding strand 1e Slag
Rockanje
13 januari
Nieuwjaarsconcert Cui Orkest in De Man
Oostvoorne
19 januari
Snuffelloods Moolhoek
Rockanje
20 januari
Koffieconcert in De Man
Oostvoorne
23 januari
Lezing Syrië tussen glorie en puinhoop
in De Man
Oostvoorne
26 januari
Boekenmarkt Welkomkerk
Rockanje
26 januari
Kringloopwinkel Het Vervolg
extra geopend
Oostvoorne
27 januari
Filmzondag voor liefhebbers in De Man
Oostvoorne
10 februari
Koffieconcert in De Man
Oostvoorne

Week 2 | 10 januari 2019

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 is 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!

Westvoorne in beeld

Kijk voor tijden en locaties op:
www.westvoorne.nl/evenementen.
Evenement aanmelden kan via
bviersel@westvoorne.nl.

De vergadering begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis aan de Raadhuislaan te
Rockanje. De vergaderstukken liggen ter
inzage in het gemeentehuis. Ook via de
website www.westvoorne.nl, ‘organisatie‘,
‘gemeenteraad’ en naar ‘vergaderingen’,
kunt u ze inzien.
Vragen of inspreken bij een agendapunt?
Neem contact op met de griffier Ronald de
Vries, via tel. 0181 408105, of per e-mail
r.devries@westvoorne.nl.
Aanmelden als inspreker kan tot 24 uur voor
aanvang van de vergadering.
U bent van harte welkom. De deur van het
gemeentehuis gaat om 19.30 uur open.

Commissie Presentaties

op woensdag 16 januari, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4.	Verslag commissievergadering
31 oktober 2018
5.	Presentatie eindbeeld Dorpsplein
Oostvoorne
6.	Presentatie over de stand van zaken van
de Regionale Energie Strategie (RES)
7. Punten voor een volgende vergadering
8. Sluiting

Lever uw gegevens minimaal 14 dagen
voorafgaande aan het evenement aan.
Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan de publicatie.

Windmolens in
mijn buurt?
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.

Ongediertebestrijding
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 die deze prachtige foto
maakte op oudejaarsdag tijdens een wandeling op de Slikken van Voorne.

Neem voor informatie over ongediertebestrijding contact op met het Kennis- en Advies
centrum Dierplaagbestrijding (KAD) via
telefoon: (0317) 41 96 60, of via e-mail:
info@kad.nl of internet: www.kad.nl.

Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje | postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje | telefoon 14 0181 | e-mail gemeente@westvoorne.nl | www.westvoorne.nl
Het gemeentehuis in Rockanje is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 18.30 uur. Het ServicePunt in de hal
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