Nieuws Gemeente Westvoorne

Ingekomen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunningen zijn ontvangen
met:
de activiteit bouwen:
• d.d. 21 januari 2019, nr. 194525,
voor het maken van een dakterras aan
de Dwarsweg 61, 3235 CE Rockanje;
• d.d. 28 januari 2019, nr. 194962,
voor het maken van een overkapping/
buitenverblijf in de tuin aan de Kruisbooglaan 34, 3233 RE Oostvoorne;

Nieuwe minicontainers
voor huishoudelijk afval

Dienstverlening
Wmo Oostvoorne

In de periode van 18 tot en met 27 maart ontvangen alle huishoudens een nieuwe mini
container voor restafval en voor oud papier en karton (OPK). Dit geldt alleen voor de
huishoudens die voor de inzameling van hun huishoudelijk afval gebruik maken van een
minicontainer. De in gebruik zijnde minicontainer voor restafval wordt daarna ingenomen.
Ook wordt het mogelijk voor de inzameling van plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) gebruik te maken van een minicontainer.

Sinds 2015 behandelt de gemeente
Hellevoetsluis alle vragen en meldingen over
de Wmo van inwoners van Westvoorne.
Denk bijvoorbeeld aan vragen over huis
houdelijke ondersteuning, dagbesteding,
vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen
enzovoort.
Voorheen was u misschien gewend om met
uw vraag naar het Wmo-loket in het
gemeentehuis in Rockanje te komen. Om u
beter van dienst te zijn, adviseren wij u om
telefonisch contact op te nemen met ons
Wmo-loket bij de gemeente Hellevoetsluis
om uw vraag te stellen. U kunt (dan) ook een
afspraak maken met een Wmo-consulent.
Bel daarvoor met 14 0181 en vraag naar
Hellevoetsluis. De Wmo-consulent komt bij u
thuis of u kunt afspreken op het gemeentehuis in Rockanje of Hellevoetsluis.

de activiteit bouwen en handelen in strijd
met het bestemmingsplan:
• d.d. 23 januari 2019, nr. 194527,
voor het bouwen van een schuur en
carport aan de Natersedijk 6,
3235 KP Rockanje;
de activiteit slopen:
• d.d. 18 januari 2019, nr. 194512,
voor het verwijderen van losstaande
golfplaten uit de brandgang achter
de woning Kantelenweg 6,
3233 RC Oostvoorne;
• d.d. 18 januari 2019, nr. 194497,
voor het verwijderen van asbest
houdende dakplaten van de schuur
aan de Brielseweg 43, 3233 AB
Oostvoorne;
• d.d. 18 januari 2019, nr. 194413,
voor het verwijderen van een asbesthoudende buis uit de woning
Virgostraat 12, 3235 TP Rockanje;
• d.d. 24 januari 2019, nr. 194862,
voor het verwijderen van asbestdak
platen aan de Brielseweg 45,
3233 AB Oostvoorne;
• d.d. 25 januari 2019, nr. 194865,
voor het verwijderen van asbest uit
de woning Vestahof 59, 3235 AZ
Rockanje;
• d.d. 27 januari 2019, nr. 194866,
voor het verwijderen van asbest van
de schuur aan de Ziekewei 18,
3235 NZ Rockanje;
• d.d. 28 januari 2019, nr. 194868,
voor het verwijderen van asbest uit
de woning Vestahof 48, 3235 AZ
Rockanje.
Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 11 februari 2019 gedurende
twee weken in-zien bij het ServicePunt
van de gemeente Westvoorne.
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Vraag of melding voor het Wmo-loket?
Bel met 14 0181 en vraag naar Hellevoetsluis

Aanleiding
Het is een gegeven dat wij ons afval nog beter moeten scheiden. Dit is onder meer noodzakelijk omdat grondstoffen niet oneindig beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat onze
(toekomstige) samenleving over de noodzakelijke producten kan blijven beschikken, moet dus
worden ingezet op hergebruik en recycling van bestaande materialen. Dit is mogelijk, maar
vraagt wel een inspanning van iedereen.

Meer informatie is op www.westvoorne.nl/
wmo te vinden. Ook het ServicePunt van de
gemeente Westvoorne helpt u graag verder
op weg naar de juiste persoon of instantie.

Om dit te bereiken heeft de gemeenteraad tot een aantal maatregelen besloten. Eén van de
voornaamste betreft de inzet van kleinere minicontainers voor restafval. In het vervolg wordt
hiervoor alleen nog gebruik gemaakt van een standaard formaat met een inhoud van 140
liter.
Informatiebrief
Vanaf 11 februari ontvangen alle daarvoor in aanmerking komende huishoudens een brief.
Deze bevat informatie over de verstrekking van nieuwe minicontainers en aanwijzingen voor
het innemen van de bestaande minicontainer(s) voor restafval en aanvragen van een
minicontainer voor PMD en/of een extra minicontainer (140 liter) voor restafval. Voor deze
extra minicontainer is een extra afvalstoffenheffing per jaar verschuldigd. Bij de brief is een
brochure gevoegd met meer informatie over de afvalinzameling in onze gemeente.
Ondergrondse afvalcollectors
Ongeveer 900 huishoudens in onze gemeente maken gebruik van een ondergrondse
collector voor restafval. Momenteel wordt onderzocht of voor deze huishoudens extra
ondergrondse collectors voor OPK en/of PMD kunnen worden geplaatst. Als deze mogelijkheid zich voordoet, dan worden deze ondergrondse afvalcollectors in de tweede helft van
2019 geplaatst.

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

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

Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Westvoorne
Westvoorne

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.

Klachten over
centrale verwarming
Klachten over de centrale verwarming van
uw gemeentewoning? Geef storingen 24 uur
per dag, 7 dagen per week door aan de
Energiewacht via het gratis telefoonnummer
(088) 555 3000.

Bekendmakingen

Lees de officiële bekendmakingen
van gemeente Westvoorne op
www.officielebekendmakingen.nl. Alle
juridisch geldende tekst van verordeningen,
verkeersbesluiten en ruimtelijke plannen
staan op deze website.
Natuurlijk blijft de gemeente u ook informeren via de krant.
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Westvoorne in beeld
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:
de activiteit bouwen:
• d.d. 28 januari 2019, nr. 191886/2018-0216, verzonden d.d. 28 januari 2019,
voor het veranderen van een kozijn in de woning Waterbospad 1, 3235 CP Rockanje;
• d.d. 28 januari 2019, nr. 191955/2018-0218, verzonden d.d. 28 januari 2019,
voor het bouwen van 8 woningen in plan Drenkeling fase 1B (De Lange Stallen) aan het
Swyn 29 t/m 43 in Rockanje;
• d.d. 28 januari 2019, nr. 191949/2018-0217, verzonden d.d. 28 januari 2019,
voor het vervangen van een hekwerk aan de Berkenrijsweg 2, 3235 ND Rockanje;
• d.d. 28 januari 2019, nr. 191340/2018-0205, verzonden d.d. 28 januari 2019,
voor het bouwen van een woning aan de Broershoek 5 in Rockanje;
• d.d. 28 januari 2019, nr. 191998/2018-0219, verzonden d.d. 28 januari 2019,
voor het bouwen van een woning aan de Broershoek 9 in Rockanje;
de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 24 januari 2019, nr. 191364/2018-0210, verzonden d.d. 24 januari 2019,
voor het tijdelijk gebruik van het bijgebouw (Middeldijk 28a) als woning tijdens de
bouw van de woning aan de Middeldijk 28 in Rockanje;
de activiteit bouwen en het maken van een inrit:
• d.d. 28 januari 2019, nr. 191876/2018-0215, verzonden d.d. 28 januari 2019,
voor het bouwen van een woning en het maken van een inrit aan de Leyseput 16 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.
de activiteit slopen:
• d.d. 24 januari 2019, nr. 194413/2019-005, verzonden d.d. 24 januari 2019, voor
het verwijderen van asbest uit de woning aan de Virgostraat 12, 3235 TP Rockanje;
• d.d. 24 januari 2019, nr. 194512/2019-007, verzonden d.d. 24 januari 2019,
voor het verwijderen van losstaande golfplaten uit de brandgang bij Kantelenweg 6,
3233 RC Oostvoorne;
• d.d. 24 januari 2019, nr. 194497/2019-006, verzonden d.d. 24 januari 2019,
voor het verwijderen van asbest dakplaten van de schuur aan de Brielseweg 43,
3233 AB Oostvoorne;
• d.d. 30 januari 2019, nr. 194862/2019-017, verzonden d.d. 30 januari 2019,
voor het verwijderen van asbest aan de Brielseweg 45, 3233 AB Oostvoorne.

Vaststelling hogere grenswaarde
Zwartelaan 26 3233 AX Oostvoorne
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij, ten behoeve van het
bestemmingsplan Zwartelaan 26 Oostvoorne waarbij de woonbestemming op het perceel
wordt verlegd, een hogere grenswaarde industrielawaai hebben vastgesteld als bedoeld in
artikel 83 van de Wet geluidhinder (Wgh).
Het ontwerp-besluit heeft met ingang van 18 oktober 2018 gedurende vier weken ter inzage
gelegen. Tegen het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen ingediend. Met het definitieve
besluit is de hogere grenswaarde industrielawaai (Europoort/Maasvlakte) vastgesteld op
56 dB(A).
Inzage
Het hogere waardenbesluit ligt met ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij
het ServicePunt in de hal van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 6 in Rockanje. Het
ServicePunt is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op
woensdag van 8.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.
Beroep
Tegen de vaststelling van het hogere waardenbesluit kan gedurende de termijn van
terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Van deze mogelijk kan gebruik worden gemaakt door:
• een belanghebbende die een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen het
ontwerp-besluit;
• een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een
zienswijze tegen het ontwerp-besluit in te dienen;
• een belanghebbende voor zover het beroep betrekking heeft op een wijziging die het
college heeft aangebracht bij de vaststelling van het definitieve besluit.
Het beroepschrift moet binnen de genoemde termijn van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Het besluit treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Met het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State kan worden voorkomen dat het besluit in werking
treedt.

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 Arie Nobel, winter op het strand bij paal 8.

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 plaatst op de website www.digitalebekendmakingen.nl.

Bestemmingsplan Zwartelaan 26 Oostvoorne
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 23 januari 2019 het
bestemmingsplan Zwartelaan 26 Oostvoorne ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage.
U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl onder het kopje
‘bestemmingsplannen’. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de website RO-Online:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is
NL.IMRO.0614.Zwartelaan26-0100. De stukken liggen ook ter inzage bij het ServicePunt
van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 6 in Rockanje.
Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de Zwartelaan 26 in het dorpsgebied van
Oostvoorne. Met het bestemmingsplan wordt het bestaande bestemmingsvlak ‘wonen’
verschoven.
Instellen beroep
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening kan met ingang van 7 februari 2019 gedurende
zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling
van het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden voor zover het de wijzigingen betreft die door de gemeenteraad bij de
vaststelling zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om
tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, voor zover het de
ongewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) betreft.
Een beroepsschrift moet worden gericht 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 na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het verzoek
moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat
verzoek is beslist.
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Themadag over isoleren en ventileren

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 23 januari 2019 het
bestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte/Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne ongewijzigd
heeft vastgesteld. Hierbij is tevens besloten geen milieueffectrapportage op te stellen.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage.
U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl onder het kopje
‘bestemmingsplannen’. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de website RO-Online:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is
NL.IMRO.0614.West-Ael-0100. De stukken liggen ook ter inzage bij het ServicePunt van
het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 6 in Rockanje.
Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied ligt in het bestemmingsplan ‘Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte’ en
heeft betrekking op de percelen Westerlandseweg 4-8 in Tinte en Aelbrechtsweg 8a in
Oostvoorne. Met het bestemmingsplan wordt 3 hectare aan glasrechten op het perceel
Aelbrechtsweg 8a weg bestemd en wordt dit perceel bestemd tot akkerbouw. Aan het
perceel Westerlandseweg 4-8 wordt 4,17 hectare aan glasrechten toegevoegd. Ten slotte
wordt de woning Westerlandseweg 8 bestemd als ‘plattelandswoning’ en wordt een extra
maatwerkbouwvlak voor watertechnische voorzieningen gerealiseerd.
Instellen beroep
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening kan met ingang van 7 februari 2019 gedurende
zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling
van het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld door:
-b
 elanghebbenden voor zover het de wijzigingen betreft die door de gemeenteraad bij de
vaststelling zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
-b
 elanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om
tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, voor zover het de
ongewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) betreft.
Een beroepsschrift moet worden gericht 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 na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het verzoek
moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat
verzoek is beslist.

Grofvuil aanbieden aan openbare weg
Onze inzameldienst ziet met regelmaat (aangemeld) grofvuil staan op het eigen perceel.
In geval van twijfel neemt de inzameldienst uw grofvuil niet mee.
Om misverstanden en daaruit voortkomende aansprakelijkheidsstelling te voorkomen, wordt
alleen grofvuil meegenomen dat is aangemeld bij ons ServicePunt, volgens de regels is
gebundeld én aan de openbare weg wordt aangeboden.

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

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat op grond van art. 4.6
van de Algemene Plaatselijke Verordening een ontheffing is verleend op 29-1-2019, voor het
gebruik van een knalapparaat op het eigen terrein, aan de heer Assenberg, Polderweg 2 b
te Oostvoorne.
De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:
• het organiseren van het evenement Kermis op 19 april 2019, 20 april 2019, 21 april
2019 en 22 april 2019 op de Hofwei en de Hoflaan (nougat kraam) te Oostvoorne. Deze
vergunning is afgegeven op 30-01-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.
De vergunningen/ontheffingen 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 voorzie
ningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

