Nieuws Gemeente Westvoorne

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

Lokale belastingen binnenkort
in uw (digitale) brievenbus
Deze maand ontvangt u uw jaarlijkse lokale belastingaanslag. Dit jaar verstuurt SVHW de
belastingaanslagen namens de gemeente Westvoorne. SVHW verzorgt namelijk met ingang
van dit jaar het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente. Omdat
SVHW dit ook voor waterschap Hollandse Delta doet, ontvangt u een gecombineerde
aanslag. Zo heeft u alle lokale belastingen overzichtelijk op één biljet.

de activiteit bouwen:
• d.d. 1 februari 2019, nr. 195969,
voor het vervangen van een garagedeur door een inloopdeur aan de
Heemraadlaan 23, 3235 EZ Rockanje;
• d.d. 1 februari 2019, nr. 195968,
voor het realiseren van een schuur met
veranda aan de zijkant van de woning
Minstreellaan 1, 3233 RS Oostvoorne;
• d.d. 5 februari 2019, nr. 196017,
voor het verbeteren van de bestaande
schoorsteen aan de woning Duinrand
14a, 3235 CC Rockanje;
• d.d. 5 februari 2019, nr. 169019,
voor het plaatsen van een blokhut en
overkapping aan de Ria-laan 69,
3233 BS Oostvoorne;
de activiteit handelen in strijd met het
bestemmingsplan:
• d.d. 31 januari 2019, nr. 195961,
voor het realiseren van een B&B in
de woning aan de 2e Slag 7,
3235 CR Rockanje;
de activiteit slopen:
• d.d. 1 februari 2019, nr. 195892,
voor het afvoeren van asbest van
het perceel Aelbrechtsweg 4,
3233 LA Oostvoorne;
• d.d. 5 februari 2019, nr. 195896,
voor het verwijderen van asbestgolf
platen van het schuurdak op het perceel
H. Klaaszstraat 3, 3235 BG Rockanje;
• d.d. 5 februari 2019, nr. 195902,
voor het verwijderen van asbestgolf
platen van het schuurdak op het perceel
H. Klaaszstraat 5, 3235 BG Rockanje;
• d.d. 12 februari 2019, nr. 195941,
voor het verwijderen van asbestgolf
platen van het schuurdak op het perceel
H. Klaaszstraat 6, 3235 BH Rockanje;
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Vaststelling hogere
grenswaarde
Hoefweg 3
3233 LG Oostvoorne
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij, ten behoeve van
omgevingsvergunning voor de bouw van
een woning op het perceel Hoefweg 3
Oostvoorne, een hogere grenswaarde
industrielawaai hebben vastgesteld als
bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder (Wgh).
Het ontwerp-besluit heeft met ingang van
20 december 2018 gedurende vier weken
ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn géén zienswijzen ingediend. Met
het definitieve besluit is de hogere grenswaarde industrielawaai (Europoort/
Maasvlakte) voor het perceel Hoefweg 3
Oostvoorne vastgesteld op 51 dB(A).

De verzending van de belastingaanslagen gebeurt digitaal via MijnOverheid en per post.
Wanneer u geen automatisch incasso heeft, is het dit jaar voor het eerst mogelijk om
rechtstreeks vanaf het aanslagbiljet te betalen. Dit gaat via een link of een QR-code naar
iDEAL.
Meer informatie over de lokale belastingen staat op www.svhw.nl. Hier staan ook de
antwoorden op de meest gestelde vragen. Voor degenen die hun vragen liever telefonisch
stellen, verruimt SVHW van 11 februari tot en met 1 maart de telefonische openingstijden. In
deze periode is SVHW van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur en
op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.

Westvoorne in beeld

de activiteit kappen:
• d.d. 5 februari 2019, nr. 195977,
voor het kappen van bomen aan
de Kranenhoutlaan 2, 3233 KC
Oostvoorne.

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.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 11 maart 2019 gedurende
twee weken inzien bij het ServicePunt
van de gemeente Westvoorne.

Klachten over
centrale verwarming
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 Betsy Hokke van de molen in Rockanje.
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 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.
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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. 1 februari 2019, nr. 190433/2018-0197, verzonden d.d. 1 februari 2019,
voor het wijzigen van de draagconstructie van de woning Stationsweg 35,
3233 CS Oostvoorne;
• d.d. 1 februari 2019, nr. 192406/2018-0222, verzonden d.d. 1 februari 2019,
voor het plaatsen van hekwerken aan de Konneweg 6, 3234 KG Tinte;
• d.d. 7 februari 2019, nr. 192592/2018-0225, verzonden d.d. 7 februari 2019,
voor het plaatsen van een woning aan de Broershoek 11 Rockanje.

Nieuwe informatieborden op
begraafplaats Maria Rust in Rockanje
Op de oude begraafplaats Maria Rust, aan de Zeeweg in Rockanje, staan sinds januari
twee nieuwe informatieborden. Ze maken deel uit van de verbetering van de informatievoorziening op en rond Maria Rust.
Sinds eind vorig jaar heeft begraafplaats Maria Rust een nieuwe website. De bouw van de
nieuwe website én de plaatsing van de nieuwe informatieborden zijn mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van het DeltaPort Donatiefonds, het Zuster Visser Fonds, de gemeente
Westvoorne en giften van particulieren. Samen met de Facebookpagina van Maria Rust is de
werkgroep zo goed uitgerust om verder te gaan met het onderzoek naar de geschiedenis van
de begraafplaats.

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. 1 februari 2019, nr. 194866/2019-019, verzonden d.d. 1 februari 2019, voor
het verwijderen van asbest van de schuur aan de Ziekenwei 18, 3235 NZ Rockanje;
• d.d. 1 februari 2019, nr. 194865/2019-018, verzonden d.d. 1 februari 2019, voor
het verwijderen van asbest uit de woning Vestahof 59, 3235 AZ Rockanje;
• d.d. 1 februari 2019, nr. 194868/2019-020, verzonden d.d. 1 februari 2019, voor
het verwijderen van asbest uit de woning Vestahof 48, 3235 AZ Rockanje;
• d.d. 4 februari 2019, nr. 177398/2018-057, verzonden d.d. 4 februari 2019, voor
het slopen van een woning en bijgebouwen aan de Hoefweg 3, 3233 LG Oostvoorne;
• d.d. 8 februari 2019, nr. 195711/2019-033, verzonden d.d. 8 februari 2019, voor
het slopen van een loods aan De Rik 1, 3234 KC Tinte.

Omgevingsvergunning afwijkend van
bestemmingsplan
artikel 2.12, eerste lid onder A onder 3 Wabo

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

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
Snuffelloods Moolhoek
Koffieconcert in De Man
Film Moonlight in De Man

Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Westvoorne
Oostvoorne
Westvoorne
Rockanje
Rockanje
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.

Ongediertebestrijding
Neem voor informatie over ongediertebestrijding contact op met het Kennis- en Advies
centrum Dierplaagbestrijding (KAD) Via telefoon: (0317) 41 96 60, e-mail: info@kad.nl
of internet: www.kad.nl.

Aanmelden voor Evenementengids
Ook dit jaar geeft de gemeente in samenwerking met BastionX de evenementengids voor
Westvoorne uit. Deze verschijnt begin april als bijlage bij de Westvoornaer. Heeft u een
evenement voor de gids van 2019, meld dit dan aan via http://www.probaro.nl/home/
evenement-aanmelden.html. Behalve de feitelijke gegevens kunt u ook een foto meesturen
van het evenement. De aanmeldingen moeten voor 11 maart bij de uitgever binnen zijn.

Definitief besluit
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat krachtens afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning met goede ruimtelijke onderbouwing
als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend voor de Wabo-activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ en
‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan’ voor:
• Het oprichten van een woning op het perceel Hoefweg 3 (3233 LG) in Oostvoorne.
Tevens is besloten af te zien van een mer-procedure.
Inzage en beroep
Het besluit ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage
bij het ServicePunt van Westvoorne. Het ServicePunt vindt u in de hal van het gemeentehuis
in Rockanje (Raadhuislaan 6) en 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.
Het plan ligt eveneens digitaal ter inzage (www.ruimtelijkeplannen.nl).
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze
hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit;
• adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit;
• belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Indiening van een beroepschrift heeft geen invloed op
de inwerkingtreding van het besluit. Indieners van een beroepschrift kunnen hiervoor een
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank.

