Nieuws Gemeente Westvoorne

Bekendmakingen verlening
standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat de
onderstaande standplaatsvergunningen
zijn verleend:
•D
 hr. Montenij voor de verkoop van
oliebollen van 1 november tot en met
31 december 2019. De standplaats
wordt ingenomen op zaterdag tot en
met donderdag op Dorpsplein Rockanje.

Doe mee met het behoefteonderzoek
naar aangepast sporten!

Agenda
raadsvergadering

De gemeente Westvoorne start een behoefteonderzoek naar aangepast sporten. Het
onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Hiermee wil de gemeente in kaart brengen welke
behoeften er zijn op het gebied van aangepast sporten voor mensen met een beperking
en/of aandoening. Bent u of kent u iemand uit deze doelgroep, aarzel dan niet om de
vragenlijst in te vullen. Meer informatie of de vragenlijst invullen?
Ga naar http://www.westvoorne.nl/onderzoek

De gemeenteraad komt op woensdag 20
februari, 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 Ronald de
Vries (0181) 40 81 05. 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.

•D
 hr. Vis voor de verkoop van
oliebollen van 15 november tot en met
31 december 2019. De standplaats
wordt ingenomen op vrijdag tot en met
dinsdag op eigen grond Stationsweg
14 te Oostvoorne.
Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4 e.v.
van de Algemene wet bestuursrecht kan
tegen dit besluit, binnen zes weken na de
datum van verzending (4 februari 2019)
van deze vergunning, een bezwaarschrift
worden ingediend. Dit bezwaarschrift
moet worden gericht aan de burgemeester en/of burgemeester en wethouders
van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH
Rockanje). Tegelijk met het bezwaarschrift
kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de President
van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam).

Plastic-loos oud papier
Alleen schoon papier is waardevol. Om van
oud papier nieuw papier te kunnen maken,
is het nodig dat u plastic - zoals hoesjes scheidt van het papier en dat papier schoon
en droog blijft. Vervuiling van oud papier
maakt het recyclingproces naar een eind
product onmogelijk.
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Sporten is leuk om te doen en goed voor lichaam en geest, daarbij is het een ultieme manier
om te ontspannen of plezier te hebben. Het is voor iedereen belangrijk om te sporten en
bewegen, ook voor mensen met een beperking. Niet iedereen met een beperking weet de
weg naar de sport- en beweegaanbieder en andersom. Om die reden zijn ondersteuning op
dit terrein en duidelijke informatievoorziening belangrijk om de sport- en beweegparticipatie
te verhogen.
De gemeente Westvoorne wil sporten en bewegen toegankelijk maken voor iedereen.
Daarom is de gemeente Westvoorne samen met andere gemeenten in de regio het project
Grenzeloos Actief gestart. Dit project richt zich op aangepast sporten. Gedurende het project
worden de gemeenten ondersteund door Tandem Support. Dit is een organisatie die gespe
cialiseerd is in het stimuleren van aangepast sporten.
De uiterlijke invuldatum van de vragenlijst is 28 februari. De vragenlijst kan zowel digitaal
als met pen worden ingevuld. De met de hand ingevulde vragenlijst graag sturen naar de
gemeente Westvoorne: Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.	Benoeming mevrouw De Boer tot
fractie-assistent voor Partij Westvoorne
4. Spreekrecht
Toehoorders kunnen het woord voeren
over geagendeerde onderwerpen, met
uitzondering van de punten 3, 5 en 11.
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.
5. Mededelingen
6. Ingekomen stukken
7.	Vaststelling besluitenlijst van
23 januari ’19
8. Lijst van toezeggingen
9. Hamerstukken
a.	Benoeming lid Raad van Toezicht van
de Stichting Samenwerkingsscholen
Voorne-Putten
b.	Krediet voor de vervanging
van AED’s
c.	Grondexploitatie Landgoed
Drenkeling actualisatie
d.	Grondexploitatie MFC De Brede
School en locatie Drenkeling
10. Businesscase Tinte 2018
11. Sluiting

Vrijwilliger
in het zonnetje

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:
•h
 et organiseren van het evenement Westvoorne Presenteert! op 10 maart 2019 binnen in
en buiten bij Cultureel Centrum de Man, Burg. Letteweg 30 te Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 5-2-2019.
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 voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
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.

Kent u een vrijwilliger die u extra wilt
bedanken of in de bloemetjes wilt zetten?
Dat kan nu. Meld uw vrijwilliger aan bij
Elly Roos van het Centrum Vrijwilligerswerk
via el.roos@telfort.nl. of (0181) 41 61 83.
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Kennisgeving beschikking
maatwerkvoorschriften Kaaij Brothers B.V.
en MFC De brede school Rockanje

Westvoorne in beeld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne maken het volgende bekend:
Op 22 oktober 2018 hebben wij een verzoek ontvangen van AAB Nederland B.V. (hierna
AAB) om namens Kaaij Brothers B.V. maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft
betrekking op Kaaij Brothers B.V. gelegen aan Westerlandseweg 18 te Tinte.
Op 29 oktober 2018 hebben we een verzoek ontvangen van MFC De Brede School
Rockanje om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de nog
nieuw te bouwen inrichting die gelegen zal zijn aan Willem de Waalstraat 3 te Rockanje
De activiteiten Kaaij Brothers B.V. en MFC De Brede School Rockanje vallen onder het
Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieu
beheer (hierna: Activiteiten-regeling).
Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van
14 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 op de volgende plaatsen inzien:
• de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;
• de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak:
010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
ingaande de dag van bekendmaking tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne o.v.v.
“Awb-bezwaar”.
Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige
voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV
Schiedam.

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 Henk Terhell die deze mooie winterse foto maakte op de
hoek van de Heindijk en de Hoonaardweg.

Kennisgeving beschikking
maatwerkvoorschriften Kaaij Vierpolders B.V.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle maken het volgende bekend:
Op 22 oktober 2018 hebben we een verzoek ontvangen van Kaaij Vierpolders B.V. om
maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting gelegen aan
Kerkweg 3A te Vierpolders.
De activiteiten Kaaij Vierpolders B.V. vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna:
Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling).

Nieuw digitaal loket voor
inwoners met een uitkering
Inwoners met een uitkering bij de gemeente Westvoorne kunnen vanaf heden gebruik maken
van het nieuwe digitale loket ‘Mijn uitkering’. Het digitale loket biedt veel extra gemak.
Gebruikers kunnen op hun persoonlijke pagina 24 uur per dag en 7 dagen per week hun
gegevens bekijken, uitkeringsspecificaties of jaaropgaven downloaden, het vakantiesaldo
bekijken en wijzigingen in hun situatie doorgeven. Ook mensen met een openstaande
vordering met betrekking tot een uitkering, kunnen gebruik maken van dit loket. Zij kunnen
hier bijvoorbeeld hun saldo bekijken.
Om gebruik te kunnen maken van het beveiligde loket ‘mijn uitkering’, heeft de gebruiker
DigiD nodig. Het digitale loket komt niet in de plaats van persoonlijk contact met de klant
manager, dit blijft gewoon mogelijk. Ga naar www.westvoorne.nl/mijnuitkering voor meer
informatie.

Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14
februari 2019 tot en met 20 maart 2019 op de volgende plaatsen inzien:
• de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur);
• de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van
09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak:
010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
ingaande de dag van bekendmaking tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle o.v.v. “Awb-bezwaar”.
Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige
voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Digitaal burgerpanel Westvoorne

Doe mee met de peiling over de bestuurlijke
toekomst van gemeente Westvoorne

Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
16 februari
21 februari
23 februari
24 februari
2 maart
10 maart
10 maart
15/16 maart

Snuffelloods Moolhoek
Film Manchester by the sea in De Man
Kringloopwinkel Het Vervolg extra geopend
NK Strandrace Rockanje
Krokusrit AMC Rockanje
Westvoorne Presenteert! in De Man
Halve van Oostvoorne
Winteruitvoering Ons Genoegen in De Merel

Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Westvoorne
Oostvoorne
Westvoorne
Rockanje

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 peiling
Vanaf 18 februari ontvangen alle leden van
ons burgerpanel een uitnodiging per mail
om weer aan een peiling mee te doen. Deze
digitale vragenlijst bevat ditmaal vragen
over de bestuurlijke toekomst van de
gemeente Westvoorne. U kunt de vragenlijst
invullen tot en met 3 maart. De commissie
Bestuurlijke Toekomst Westvoorne, heeft
deze peiling opgesteld en is erg benieuwd
naar uw mening. De commissie Bestuurlijke
Toekomst Westvoorne is per 1 januari in het
leven geroepen door de gemeenteraad.
Deze commissie bestaat uit de fractievoorzitters en onderzoekt wat de best mogelijke
richting voor de bestuurlijke toekomst van de
gemeente Westvoorne is.
Ook meedoen?
Ook uw mening geven over diverse onderwerpen die betrekking hebben op uw gemeente?
Meldt u zich dan aan via www.westvoorne.nl/burgerpanel. Doet u dat voor 18 februari dan
kunt u gelijk meedoen aan de peiling met het onderwerp ‘Bestuurlijke Toekomst Westvoorne’.
Als lid van het burgerpanel ontvangt u enkele keren per jaar een digitale uitnodiging om een
online vragenlijst in te vullen. Uw deelname aan het burgerpanel en de door u ingevulde
gegevens en antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Na afloop van elke peiling krijgt
u per e-mail de belangrijkste uitkomsten. Het onafhankelijke onderzoeksbureau I&O Research
voert de werkzaamheden voor het burgerpanel uit.

