Nieuws Gemeente Westvoorne

Buurtbemiddelaars gezocht!
Ingekomen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunningen zijn ontvangen
met:

De gemeenten Brielle en Westvoorne gaan met buurtbemiddeling aan de slag om inwoners
met een burenconflict te helpen bij het vinden van een oplossing. Bemiddelaars bieden
hierbij onafhankelijke gespreksleiding. Deze dienstverlening is gratis voor alle inwoners van
Brielle en Westvoorne.

de activiteit bouwen:
• d.d. 11 januari 2019, nr. 194225,
voor het gewijzigd uitvoeren van de
vergunning voor het restaurant en B&B
aan de Dorpsweg 10 in Rockanje;
de activiteit melding brandveiliggebruik:
• d.d. 11 januari 2019, nr. 194240,
voor een melding brandveilig gebruik
voor het restaurant en B&B aan de
Dorpsweg 10 in Rockanje.
Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 4 februari 2019 gedurende
twee weken inzien bij het ServicePunt van
de gemeente Westvoorne.

Gemeente vraagt
hondenbezitters
extra op te letten
De aanpak van woninginbraken is al vele
jaren één van de speerpunten van politie en
gemeente Westvoorne. Tijdens hun controles
hebben de gemeentelijke boa’s de afgelopen periode vele hondenbezitters op straat
aangesproken en gevraagd om extra alert te
zijn.
Extra oogje in het zeil
Als inwoner van de gemeente Westvoorne
heeft u ook een belangrijke rol bij het
aanpakken en voorkomen van inbraken. Dit
kan door uw huis goed te beveiligen, maar
ook door een oogje in het zeil te houden in
uw buurt. Een veilige gemeente maken we
samen!
Ziet u iets verdachts…
Veel opgeloste inbraken blijken te danken
aan meldingen van inwoners. Dus ziet u iets
verdachts, of mogelijk een woninginbraak,
aarzel niet en bel direct de politie via 112.
Let goed op de dader(s). Denk aan zaken
als postuur, haardracht, maar bijvoorbeeld
ook aan de kleur en het kenteken van een
auto.

Professionele ondersteuning
In Brielle en Westvoorne wordt een team van buurtbemiddelaars samengesteld. Deze
buurtbemiddelaars zijn inwoners van Brielle of Westvoorne, die speciaal getraind worden
om met conflictsituaties om te gaan. Ook krijgen ze professionele ondersteuning bij hun
werkzaamheden en organiseren wij intervisiebijeenkomsten. Nieuwe buurtbemiddelaars
gaan altijd met een ervaren collega op pad. Je wordt dus goed voorbereid!
Voorlichtingsbijeenkomsten
We zoeken nog 10 enthousiaste buurtbemiddelaars. Wil jij een bijdrage leveren aan jouw
leefomgeving en lijkt het je leuk om buurtbemiddelaar te worden? Kom dan naar één van
onderstaande voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt dan kennismaken met ervaren buurtbemiddelaars en hen vragen stellen over hun werkzaamheden.
De bijeenkomsten vinden plaats op:
•m
 aandag 11 februari van 18.30-20.30 uur, gemeentehuis Westvoorne, Raadhuislaan 6 in
Rockanje
•w
 oensdag 13 februari van 20.00-22.00 uur, gemeentehuis Brielle, Markt 1 in Brielle
Heeft u vragen, neem dan contact op met Lowie Reinders, e-mail: lreinders@dock.nl of
telefoon 06-81954314.

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

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
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.
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.
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Agenda
raadscommissies
In de week van 4 februari zijn er de vaste
commissievergaderingen. Graag nodigen
wij u uit om bij deze vergaderingen
aanwezig te zijn.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur
en worden 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, (0181) 40 81 05
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 Grondgebied/Financiën (GG/Fin)
maandag 4 februari, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5.	Verslag commissievergadering
9 januari 2019
6. Overzicht van toezeggingen
7. Businesscase Tinte 2018
8.	Rekenkamer, presentatie onderzoek
‘Rolneming raad ten aanzien van
Syntrophos’
9. Managementletter 2018 accountant
10. Punten voor een volgende vergadering
11. Sluiting
Commissie Inwonerszaken en
Algemene Zaken (IZ/AZ)
dinsdag 5 februari, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5.	Verslag commissievergadering
10 januari 2019
6. Overzicht van toezeggingen
7.	Mededelingen uit regionale samen
werking
8.	Benoeming lid Raad van Toezicht van
de Stichting Samenwerkingsscholen
Voorne-Putten.
9. Krediet voor de vervanging van AED’s
10.	Brief college ‘Governance AZRR en
responstijden ambulances’
11.	Brief van het college ‘Stand van zaken
en vervolgproces voetbalaccommodatie
Oostvoorne’
12. Punten voor een volgende vergadering
13. Sluiting
Commissie Presentaties
woensdag 6 februari, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4.	Verslag commissievergadering
16 januari 2019
5.	Presentatie Aardwarmte-project
Varekamp
6.	Presentatie uitgangspunten Beheerplannen (riolering, wegen, verlichting, groen)
7. Punten voor een volgende vergadering
8. Sluiting
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Verleende
omgevingsvergunningen

Westvoorne in beeld

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

de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 22 januari 2019, nr.
186921/2018-0153, verzonden d.d.
22 januari 2019, voor het gebruiken
van de bestaande garage/yogastudio
als gastenverblijf aan de Zandweg 47,
3233 ES 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.

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.

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:

de activiteit bouwen:
• d.d. 21 januari 2019, nr.
191797/2018-0211, verzonden d.d.
21 januari 2019, voor het plaatsen
van een woning aan de Leyseput 18
in Rockanje;
• d.d. 21 januari 2019, nr.
190188/2018-0194, verzonden d.d.
21 januari 2019, voor het bouwen van
20 woningen aan de Hoogvlietlaan en
Kolpapad in Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 17 januari 2019, nr.
191214/2018-0202, verzonden
d.d. 17 januari 2019, voor het
plaatsen van een woning aan de
Duinlaan 9a, 3233 EB Oostvoorne;
• d.d. 22 januari 2019, nr.
191804/2018-0213, verzonden d.d.
22 januari 2019, voor het plaatsen van
een carport aan de Spechtenhof 4,
3235 SG in Rockanje.
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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 Piet van der Hoek van de Tenellaplas met een prachtige
witte wintertooi.

Voornemen tot verkoop openbaar groen
De eigenaar van het perceel naast Haverveld 8 in Rockanje heeft verzocht om een
perceel openbaar groen te kunnen kopen.
Dit grondstuk is gesitueerd naast Haverveld
8 en is groot circa 353 m². De gemeente is
bereid aan dit verzoek mee te werken.
Direct belanghebbenden wordt de mogelijkheid geboden om op dit voornemen tot
verkoop te reageren. De schriftelijke reactie
moet worden gestuurd aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 550,
3235 ZH Rockanje. Deze moet worden
ingediend binnen vier weken na de datum
van deze publicatie.
Informatie: Rinus Tuinman, telefoon (0181)
40 80 40

Elektrische laadpaal Dorpsplein Rockanje
Gemeente Westvoorne werkt aan een gemeentedekkende situatie van laadpalen voor
elektrische auto’s, fietsen, scooters en scootmobiels. Onlangs is er een nieuwe laadpaal voor
elektrische fietsen, scooters en scootmobiels geplaatst op het Dorpsplein in Rockanje, naast
het Chinese restaurant. Het bijzondere van deze laadpaal is dat hij werkt op zonne-energie.
Met deze nieuwe laadpaal is het aantal openbare laadpalen in de gemeente op 18 gekomen. Het doel is dat in 2021 circa 40 openbare laadpalen in de gemeente aanwezig zijn.
Dit aantal zal nog verder uitgebreid worden naarmate het aantal elektrische auto’s in de
gemeente toeneemt.

•h
 et organiseren van het evenement
Voorjaarsmarkt op 9 juni 2019 op het
Dorpsplein en de Dorpsweg te Rockanje.
Deze vergunning is afgegeven op
22-01-2019 met de daarbij behorende
tijdelijke verkeersmaatregelen;
• het organiseren van het evenement
Braderie Dorpsplein op 1 september 2019
op het Dorpsplein en de Dorpsweg te
Rockanje. Deze vergunning is afgegeven
op 22-01-2019 met de daarbij behorende
tijdelijke verkeersmaatregelen;
• het organiseren van het evenement
Braderie tijdens het Ringsteken op 23 juni
2019 op de Dorpsweg en het Dorpsplein
te Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 22-01-2019 met de daarbij
behorende tijdelijke verkeersmaatregelen;
• het organiseren van het evenement
Braderie Raadhuislaan op 7 juli 2019 en
op 11 augustus 2019 op de Raadhuislaan
te Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 23-1-2019 met de daarbij
behorende tijdelijke verkeersmaatregelen;
• het organiseren van het evenement
Braderie Hoflaan op 14 juli 2019 en op
4 augustus 2019 op de Hoflaan en het
Kerkplein te Oostvoorne. Deze vergunning
is afgegeven op 23-1-2019 met de
daarbij behorende tijdelijke verkeers
maatregelen.
De vergunningen liggen ter inzage bij het
ServicePunt van het gemeentehuis in
Rockanje tijdens de kantoortijden.
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
voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of
digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

Telefoonnummer
Energiewacht gewijzigd
Het telefoonnummer van de Energiewacht
voor klachten over de centrale verwarming
van uw gemeentewoning is gewijzigd.
Vanaf 1 januari 2019 is de Energiewacht
alleen nog te bereiken via (088) 555 3000.
U kunt storingen 24 uur per dag, 7 dagen
per week doorgeven.

