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Gemeentelijke belastingaanslag via SVHW
Ingekomen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

Met ingang van 1 januari verzorgt SVHW het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Westvoorne. Inwoners en bedrijven van Westvoorne krijgen medio
februari een gecombineerd aanslagbiljet van SVHW in de bus. Hierop staan zowel de
jaarlijkse belastingen van gemeente Westvoorne als de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta.

Met de activiteit bouwen:
• d.d. 24 december 2018, nr. 193537,
voor het uitbreiden van de woning aan
de J. van Beierenlaan 5, 3233 AP
Oostvoorne;
• d.d. 24 december 2018, nr. 193554,
voor het doorbreken van een draagmuur in de woning aan de Alardusdreef 17, 3235 VB Rockanje;
• d.d. 28 december 2018, nr. 193560,
voor het realiseren van een fietsen
berging aan de Duinoordseweg 37,
3233 ED Oostvoorne;

Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf
maandag 21 januari 2019 gedurende
twee weken ter inzage in het gemeentehuis.

Ingetrokken aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat zij in het
kader van de algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) de aanvraag om
vergunning hebben ingetrokken met:

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij in het kader van de
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) vergunning hebben verleend
voor:
de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 7 januari 2019, nr. 191359/
2018-0209, verzonden d.d. 7 januari
2019, voor het vergroten van de
woning aan de Zandweg 56,
3233 EV Oostvoorne;
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;

Met de activiteit handelen in strijd met het
bestemmingsplan:
• d.d. 2 januari 2019, nr. 193563, voor
het legaliseren van een B&B aan de
Vleerdamsedijk 9, 3235 NV Rockanje;
Met de activiteit slopen:
• d.d. 4 januari 2019, nr. 193571,
voor het verwijderen van asbest van
de garage aan de Zandweg 49,
3233 ES Oostvoorne;

Verleende
omgevingsvergunningen

Digitaal of per post?
U ontvangt deze aanslag per post of digitaal via MijnOverheid. Wanneer u de waterschapsbelastingen digitaal ontving via MijnOverheid, dan ontvangt u dit jaar het gecombineerde
aanslagbiljet ook op deze manier. Ontvangt u uw aanslag per post, maar wilt u uw lokale
belastingaanslag voortaan digitaal ontvangen? Dan kan dat met de Berichtenbox van
MijnOverheid. Bij nieuwe berichten ontvangt u automatisch een e-mail. Aanmelden kan met
uw DigiD op mijn.overheid.nl.
Vragen?
Voor al uw vragen over de gemeentelijke belastingen kunt u vanaf nu bij SVHW terecht.
Op www.svhw.nl vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook kunt u via het
digitale loket ‘Mijn SVHW’ uw gegevens inzien en wijzigen, documenten downloaden of
gratis bezwaar maken.
SVHW is maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30
uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

de activiteit bouwen:
• d.d. 7 januari 2019, nr. 183065, voor
omvormen van de schuur tot bedrijfswoning aan de Langeweg 8, 3235 CL in
Rockanje.

Over isoleren en ventileren

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.

Kijk voor meer informatie op: www.woonwijzerwinkel.nl/themadagen

De WoonWijzerWinkel is het officiële energieloket van de gemeente Westvoorne en
organiseert maandelijks een themadag over mogelijkheden om uw woning te verduurzamen.
De volgende themadag is op 9 februari en gaat over isoleren en ventileren.
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Het gemeentehuis in Rockanje is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 08.00 tot 18.30 uur en op vrijdag
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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.
de activiteit slopen:
• d.d. 7 januari 2019, nr.
192974/2018-285, verzonden
d.d. 7 januari 2019, voor het saneren
en afvoeren van asbesthoudende
beschoeiing aan de Krimweg 10,
3233 NB Oostvoorne;
• d.d. 7 januari 2019, nr. 192358/
2018-276, verzonden d.d. 7 januari
2019, voor het verwijderen van een
asbestdak aan de Waalweg 3,
3235 LN Rockanje;
• d.d. 7 januari 2019, nr. 191363/
2018-263, verzonden d.d. 7 januari
2019, voor het slopen van een
aanbouw aan de Zandweg 56,
3233 EV Oostvoorne;
• d.d. 7 januari 2019, nr. 192984/
2018-286, verzonden d.d. 7 januari
2018, voor het verwijderen van diverse
asbestverdachte componenten uit een
middenspanningsruimte aan de
Tichelarijweg 11, 3233 XH Oostvoorne.

Afval niet opgehaald?

Is uw afval niet opgehaald? Neem dan
contact op met het servicenummer van
Renewi: (0181) 33 01 00.
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Westvoorne in beeld

Openbare
bekendmaking
Leidraad windenergie
Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat, ingevolge
de Algemene inspraakverordening gemeente
Westvoorne, vanaf 17 januari 2019
onbeperkt ter inzage ligt: de Leidraad
windenergie.

De gemeenteraad komt op woensdag
23 januari, vanaf 20.00 uur, bijeen voor
een openbare vergadering in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 te Rockanje.
Hieronder treft u de agenda voor deze
vergadering aan. Als u vragen hebt over
de vergadering kunt u contact opnemen
met de griffier, de heer Ronald de Vries
(0181) 408 105.
U bent van harte welkom. De deur van
het gemeentehuis gaat om 19.30 uur
open.
De vergadering is ook rechtstreeks te
volgen via internet, www.westvoorne.nl,
‘Raad in beeld’. Hier zijn ook eerdere
vergaderingen terug te kijken.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.	Spreekrecht. Toehoorders kunnen het
woord voeren over geagendeerde
onderwerpen, met uitzondering van
de punten 4, 6 en 12. Indien u
gebruik wilt maken van het spreekrecht dient u dit tenminste 24 uur
voor de vergadering te melden bij
de griffier, de heer De Vries. Dit kan
ook per e-mail r.devries@westvoorne.nl.
4. Mededelingen
5. Ingekomen stukken
6.	Vaststelling besluitenlijst van
18 december 2018
7. Lijst van toezeggingen
8. Hamerstukken
	a. Bestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte/Aelbrechtsweg 8a
Oostvoorne
b. Bestemmingsplan Zwartelaan 26,
Oostvoorne
c. Financiële verordening conform
art. 212 gemeente Westvoorne
2018
d. Zienswijze deelname Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA
e. Verslag Archief- en informatiebeheer 2017-2018
9.	Ambitienotitie Wonen in Westvoorne
2030+
11. Marktverordening Westvoorne 2019
12. Sluiting

Klachten onderhoud
gemeentewoning

Heeft u een andere klacht over het onderhoud van uw gemeentewoning? Bel op
werkdagen tussen 08.00 tot 09.30 uur met
(0181) 40 80 52.

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.

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 Theo van der Aa die op 3 januari deze prachtige foto
maakte in het Mildenburgbos.

Evenementenkalender

De Leidraad biedt bewoners, bedrijven en
marktpartijen duidelijkheid over de mogelijkheden om concrete plannen in te dienen bij
een 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

De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
19
20
23
26
26
27
10

januari
januari
januari
januari
januari
januari
februari

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
Koffieconcert in De Man

Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
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.

Westvoorne verhoogt bedrag mantelzorgpas
Westvoornse mantelzorgers krijgen in 2019
een hoger bedrag op hun mantelzorgpas
gestort. Het jaarlijkse bedrag gaat van € 75
naar € 100. De mantelzorgpas is een blijk
van waardering van de gemeente Westvoorne
voor de mantelzorgers binnen de gemeente.
Mantelzorgers kunnen het bedrag op de pas
besteden bij lokale winkeliers en maatschappelijke en/of culturele partners.
Bent u mantelzorger en heeft u nog geen
pas? Dan kunt u een pas aanvragen via
www.mantelzorgvoorne.nl/westvoorne.

Boom weg bij mij in
de straat?
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 plaatst op
www.digitalebekendmakingen.nl plaatst.

