Nieuws Gemeente Westvoorne

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

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. Doet u mee?

de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 16 januari 2019, nr. 191348/
2018-0206, verzonden d.d. 16 januari
2019, voor het maken van een
aanbouw aan de Olaertsduijnweg 1,
3235 NR Rockanje;
de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 16 januari 2019, nr. 191356/
2018-0207, verzonden d.d. 16 januari
2019, voor het plaatsen van een
carport aan de Achterstrypseweg 5b,
3235 NB Rockanje;
de activiteit het maken van een inrit:
• d.d. 11 januari 2019, nr. 188099/
2018-0165, verzonden d.d. 11 januari
2019, voor het maken van een inrit
aan de Zeedistellaan 13,
3233 VP Oostvoorne.
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. 11 januari 2019, nr. 193571/
2019-001, verzonden d.d. 11 januari
2019, voor het verwijderen van asbest
uit de garage aan de Zandweg 49,
3233 ES Oostvoorne.

Podium voor verenigingen en stichtingen
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. Wij denken graag met u mee hoe u zich wilt presenteren
op zondag 10 maart. Openstelling voor het publiek
is van 13.30 uur tot 17.00 uur. Inwoners worden
half februari uitgenodigd om dit mooie nieuwe
Westvoornse evenement te bezoeken.
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Zonder straf
van je wapen af
71 schietpartijen. 15 doden als gevolg
van een misdrijf. Dat waren in 2018 de
cijfers voor de regio Rotterdam. Daarom
bieden politie en Openbaar Ministerie
wapenbezitters een deal aan: zonder straf
van je wapen af. Twee weken lang kunnen
in de eenheid Rotterdam alle wapens
worden ingeleverd zonder vervolg voor
wapenbezit.
Alle wapens, met uitzondering van de
vuurwapens, kunnen tijdens de actie van
21 januari tot en met 3 februari 2019
anoniem gedeponeerd worden in een ton
op zes grote politiebureaus in de regio.
Vuurwapens worden op afspraak opgehaald
op een afgesproken adres om te voorkomen
dat mensen met het wapen moeten reizen of
mensen er een politiebureau mee binnen
lopen. Alleen bij de vuurwapens worden
gegevens genoteerd. Er vindt forensisch
onderzoek aan het wapen plaats en als
blijkt dat het gebruikt is bij een misdrijf volgt
nader onderzoek. Omdat dit gebruik bij de
andere wapens niet of nauwelijks vast te
stellen is, kunnen deze anoniem gedeponeerd worden. Elk wapen van de straat is
winst.
Kijk voor meer informatie op
www.politie.nl/wapeninleveractie.
Wat als je beste vriend wordt doodgeschoten?

Aanmelden
Meld u aan voor 31 januari 2019!
Aanmelden, voor vragen of overleg?
Mail of bel met Miriam Hijbeek, e-mail
m.hijbeek@westvoorne.nl, telefoon (0181) 48 85 37
of Debby Boller, e-mail dg.boller@westvoorne.nl,
telefoon (0181) 40 81 24.

Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
27 januari
10 februari
16 februari
21 februari
23 februari
24 februari
2 maart
10 maart
16 maart
17 maart

Filmzondag voor liefhebbers in De Man
Koffieconcert in De Man
Snuffelloods Moolhoek
Film Manchester by the sea in De Man
Kringloopwinkel Het Vervolg extra geopend
NK Strandrace Rockanje
Krokusrit AMC Rockanje
Halve van Oostvoorne
Snuffelloods Moolhoek
Koffieconcert in De Man

Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Westvoorne
Westvoorne
Rockanje
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.

Nieuwe website Woonbedrijf Westvoorne
Woonbedrijf Westvoorne heeft een nieuwe website. Hierop kunt u alle informatie over uw
huurwoning vinden en online zaken regelen. Zo kunt u digitaal een verzoek voor onderhoud
aan uw huurwoning indienen of uw huur opzeggen.
Op onze vernieuwde website vindt u hiervoor verschillende formulieren. U kunt deze digitaal ondertekenen met DigiD en direct naar het
Woonbedrijf mailen. Het formulier handmatig ondertekenen, printen
en opsturen kan ook.
Woonbedrijf Westvoorne is te vinden op
www.westvoorne.nl/woonbedrijf
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, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 08.00 tot 18.30 uur en op vrijdag
van 08.00 tot 12.30 uur. Burgerzaken is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 18.30 uur.

Wapenbezit kent
alleen verliezers.
Lever je wapen in.
van 21 januari tot en met 3 februari
Ga naar www.leverjewapenin.nl voor meer informatie over
de actie en scan de QR-code om Sarina’s verhaal te bekijken.

Ondergrondse
afvalcontainers
in mijn 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.
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Vaststelling bestemmingsplan
Sanering glastuinbouw Walinxweg 3

Pagina 2 | Week 4 | 23 januari 2019

Westvoorne in beeld

Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 het
bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Walinxweg 3 gewijzigd heeft vastgesteld. De
stukken liggen met ingang van 24 januari 2019 voor een periode van zes weken ter inzage.
U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder
het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook kunt u het plan inzien via de website RO-Online:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is
NL.IMRO.0614.1210bpWalinxweg-0100. Tot slot kunt u de stukken op papier inzien in
het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje.
Inhoud bestemmingsplan
Met het bestemmingsplan worden de bestaande kassen, de op het perceel aanwezige
bedrijfsloods, een aantal stacaravans en het gedeeltelijk gebruik van de kas als caravan- en
botenstalling gesaneerd. Ter compensatie wordt de bestaande bedrijfswoning op het perceel
regulier bestemd. Ook worden, ter compensatie, op de vrijgekomen grond vier woningen
gerealiseerd. De ontwikkeling past binnen de structuurvisie Glasherstructurering.
Instellen beroep
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht kan met
ingang van 25 januari 2019 gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het
besluit van de raad. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben gegeven of die aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze op de ontwerpstukken in te
dienen. Ook kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen
zoals die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad zijn aangebracht.
Een beroepsschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden
(griffierecht).
Inwerkingtreding en verzoek voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit kan
alleen worden tegengegaan door een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de
terinzagelegging van het vastgestelde plan beroep worden ingesteld, daarnaast moet ook
een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak (op het bovengenoemde adres). Wanneer om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op
het verzoek is beslist.

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 Christa de Ligt, gemaakt in De Pan in Rockanje.

Ingekomen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:
de activiteit bouwen:
• d.d. 9 januari 2019, nr. 193987, voor het realiseren van een overkapping in de tuin
aan de Kruisbooglaan 1, 3233 RE Oostvoorne;
• d.d. 10 januari 2019, nr. 193989, voor het bouwen van een woning aan de Leyeseput
8 in Rockanje;
de activiteit aanleggen inrit:
• d.d. 8 januari 2019, nr. 193954, voor het realiseren van een extra in-/uitrit aan de
Tichelarijweg 3a, 3233 XH Oostvoorne.
Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 28 januari 2019 gedurende twee
weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

