Nieuws Gemeente Westvoorne

Ingekomen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunningen zijn ontvangen
met:
de activiteit bouwen:
• d.d. 1 februari 2019, nr. 195834,
voor het uitbreiden van een woning
aan de Bosweg 4, 3233 CD
Oostvoorne;
• d.d. 12 februari 2019, nr. 196413,
voor het realiseren van een aanbouw
aan de woning Ridderlaan 24,
3233 DK Oostvoorne;
• d.d. 13 februari 2019, nr. 196417,
voor het plaatsen van een schutting en
toegangshek aan de v d Meerweg 34,
3233 BX in Oostvoorne;
• d.d. 14 februari 2019, nr. 196428,
voor het plaatsen van een blokhut op
het perceel Goudhoekweg 47,
3233 AM Oostvoorne;
• d.d. 15 februari 2019, nr. 196430,
voor het plaatsen van een schuur aan
de Waalweg 3, 3235 LN Rockanje;
• d.d. 18 februari 2019, nr. 196446,
voor het plaatsen van een poort aan de
Broershoek 5 in Rockanje;
de activiteit slopen:
• d.d. 7 februari 2019, nr. 195835,
voor het slopen van een golfplaten
dak op het perceel Patrijzenlaan 61,
3233 BN Oostvoorne;
• d.d. 14 februari 2019, nr. 196420,
voor het verwijderen van een asbest
schuurdak aan de H. Smeetszstraat 4,
3235 BH Rockanje;
• d.d. 20 februari 2019, nr. 196450,
voor het verwijderen van asbest van het
kippenhok aan de Colinslandsedijk 31,
3234 KA Tinte.
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Waarom u een nieuwe mini-container
voor oud papier en karton krijgt

Agenda
raadscommissies

Er komen veel reacties op het niet kunnen weigeren van de nieuwe container voor oud
papier en karton die huishoudens binnenkort krijgen. Hiervoor is gekozen op basis van
praktijkervaringen bij andere gemeenten, waaruit blijkt dat huishoudens met een papier
container meer papier scheiden. Daarom heeft gemeente Westvoorne besloten dat elk
huishouden een mini-container voor papier krijgt. Doel is om oud papier uit het restafval te
halen zodat het papier hergebruikt kan worden. Met een aparte container voor papier wordt
dit voor huishoudens makkelijker gemaakt.

In de week van 4 maart zijn er twee 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 griffier
Ronald de Vries, via tel. (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.

Gecombineerde
commissievergadering
Papiercontainer te groot of ongewenst
Als blijkt dat u deze container niet gebruikt of de container te groot is, kunt u vanaf 1 juli uw
papiercontainer omruilen voor een kleinere (140 liter) of inleveren. Om dit te regelen wordt
vanaf 1 juli een formulier op de website van de gemeente geplaatst. Overigens kunnen ook
de mini-containers voor PMD en GFT op elk gewenst moment worden gewisseld (van klein
naar groot of andersom) en kan (tegen betaling) een extra restafvalcontainer van 140 liter
worden aangevraagd.
Verenigingen
Voorheen haalden verschillende verenigingen het oud papier enkel binnen de bebouwde
kom huis-aan-huis op. Door de inzet van de mini-containers wordt bij 6.000 huishoudens,
dus ook in het buitengebied, oud papier opgehaald. Met de verenigingen die papier
huis-aan-huis inzamelden zijn goede gesprekken gevoerd. Zij hebben een compensatievoorstel gekregen die de verenigingen nu met hun achterban bespreken. Daarnaast gaat de
gemeente in een breder verband kijken hoe het verenigingsleven in onze gemeente vitaal
kan blijven. Overigens kunt u ook na 1 april uw papier blijven inleveren bij de magazijn
containers van de verenigingen.

Kom 10 maart naar WESTVOORNE PRESENTEERT!

Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf
maandag 4 maart gedurende twee
weken ter inzage op het gemeentehuis.

op maandag 4 maart, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5. Verslag van de vergadering van de:
a. c ommissie GG/Fin 4 februari 2019
b. commissie IZ/AZ van 5 februari 2019
6.	Compensatieregeling inzameling oud
papier en karton huis-aan-huis voor
verenigingen
7.	Aanleg glasvezel buitengebied
Westvoorne
8.	Financiële bijdrage voor organisaties
n.a.v. tariefswijziging accommodaties
9.	Bespreking van de evaluatie Verordening duurzaamheidslening Westvoorne
2017 en Verordening blijverslening
Westvoorne 2017
10.	Startnotitie Integraal Veiligheidsplan
Westvoorne 2019-2022
11. Punten voor een volgende vergadering
12. Sluiting

Commissie Presentaties

op woensdag 6 maart, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4.	Verslag commissievergadering
6 februari 2019
5.	Landschapstafel, presentatie over
projecten en stand van zaken
6. Punten voor een volgende vergadering
7. Sluiting

Wijziging beleidsregels
subsidie 2018
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 15 januari 2019 de aangepaste
beleidsregels voor subsidie 2018 vastgesteld. In deze beleidsregels is een aanpassing opgenomen voor de bibliotheek.
De beleidsregels subsidie 2018 kunt u
vinden op de website www.westvoorne.nl >
actueel en op www.overheid.nl.

Bescherm uw woning
tegen de kou
Heb je altijd al die ene schildercursus willen doen, een klucht willen opvoeren bij de toneelgroep, een balletje willen trappen met leeftijdsgenoten, uit volle borst willen zingen in een
koor, je willen inzetten bij een stichting maar je weet niet welke?
Kom dan naar WESTVOORNE PRESENTEERT! Een podium voor verenigingen en stichtingen
op het gebied van sport, kunst, cultuur en welzijn. Maak onder het genot van een hapje en
een drankje kennis met meer dan 50 verenigingen en stichtingen uit Westvoorne en omgeving. Het evenement vindt plaats in Cultureel Centrum De Man en duurt van 13.30 tot 17.00
uur. Je ontvangt een leuke goodiebag zo lang de voorraad strekt.
Zien we je 10 maart in Cultureel Centrum De Man in Oostvoorne? De toegang is gratis.
Kijk voor de deelnemers en meer info op www.westvoorne.nl/westvoornepresenteert
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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.

Veel woningen verliezen ongemerkt warmte
via het dak, de gevel, ramen of de vloer. Dit
is slecht voor uw wooncomfort én voor uw
portemonnee. Laat uw woning nu voordelig
isoleren met de inkoopactie van de
WoonWijzerWinkel. Kies voor bodem-,
vloer-, spouw-, glas- of dakisolatie! Heeft u
interesse in deze inkoopactie? Kijk dan op
de website van de WoonWijzerWinkel:
www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie.
Op deze pagina kunt u zich ook meteen
inschrijven. Inschrijven kan tot 31 mei 2019.
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Maak van je roze wolk geen rookwolk

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. 14 februari 2019, nr. 192938/2018-0228, verzonden d.d. 14 februari 2019,
voor het uitbreiden van een woonhuis met een aanbouw aan de Primulalaan 2,
3233 VM Oostvoorne;
• d.d. 14 februari 2019, nr. 192935/2018-0227, verzonden d.d. 14 februari 2019,
voor het plaatsen van een woning aan de Broershoek 3 in Rockanje;
• d.d. 14 februari 2019, nr. 192932/2018-0226, verzonden d.d. 14 februari 2019,
voor het aanpassen van de pui van de woning aan de Keizerlaan 22,
3233 VT Oostvoorne;
• d.d. 18 februari 2019, nr. 193537/2018-0231, verzonden d.d. 18 februari 2019,
voor het uitbreiden van de woning aan de J. v. Beierenlaan 5, 3233 AP Oostvoorne;

Een kindje geboren? Gefeliciteerd! Te midden van beschuit met muisjes, korte nachten en
kraamvisite is brandveiligheid waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt. Toch kan er
bij iedereen brand ontstaan. Maar gelukkig kun je zelf veel doen om je gezin hiertegen te
beschermen.
De ouders van eerstgeboren kinderen in oktober 2018 zijn allemaal benaderd door de
gemeenten binnen de Veiligheidsregio Rotterdam. In Westvoorne was dat Jens Ivan. Zijn
ouders Thomas en Rianne kregen van de brandweer een koffertje met daarin brandveiligheidsinformatie. Bernadette Bakker, coördinator van het Brandweer Informatie Centrum (VRR)
ging samen met burgemeester Peter de Jong bij hen op bezoek om het koffertje te overhandigen.
Wilt u weten wat u kunt doen om uw huis brandveilig te maken? Ga naar
www.verkleindekansopbrand.nl en verklein de kans op brand!

de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 14 februari 2019, nr. 195961/2019-0012, verzonden d.d. 14 februari 2019,
voor het realiseren van een B&B aan de 2e Slag 7, 3235 CR Rockanje;
de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 14 februari 2019, nr. 192940/2018-0229, verzonden d.d. 14 februari 2019,
voor het plaatsen van twee watersilo’s aan de Torenweg 1, 3235 NS Rockanje;
de activiteit bouwen en het maken van een inrit:
• d.d. 6 februari 2019, nr. 192560/2018-0223, verzonden d.d. 6 februari 2019,
voor het plaatsen van een tuinhuis en veranderen van een inrit aan de Egelantierlaan 1,
3233 VR 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. 14 februari 2019, nr. 195941/2019-037, verzonden d.d. 14 februari 2019,
voor het verwijderen van een asbest schuurdak aan de H. Smeetszstraat 6,
3235 BH Rockanje;
• d.d. 14 februari 2019, nr. 195902/2019-032, verzonden d.d. 14 februari 2019,
voor het verwijderen van een asbest schuurdak aan de H. Klaaszstraat 5,
3235 BG Rockanje;
• d.d. 14 februari 2019, nr. 195896/2019-034, verzonden d.d. 14 februari 2019,
voor het verwijderen van een asbest schuurdak aan de H. Klaaszstraat 3,
3235 BG Rockanje.

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.

Westvoorne in beeld

Evenementenkalender

De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
2 maart
10 maart
10 maart
15+16 maart
16 maart
17 maart
21 maart
27 maart

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
Literaire avond in De Man

Westvoorne
Oostvoorne
Westvoorne
Rockanje
Rockanje
Oostvoorne
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.

Bekendmaking verlening
standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de onderstaande standplaatsvergunning is verleend:
•D
 hr. Koedam voor de verkoop van zomerfruit van 27 juni 2019 tot en met 22 augustus
2019. De standplaats wordt ingenomen op de donderdag en de zaterdag op het Dorpsplein Rockanje.
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 7 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).

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 Paulien Stougie. Prachtige bloemen in het Mildenburgbos.

