Nieuws Gemeente Westvoorne

Algemene
Plaatselijke
Verordening

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

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. 20 februari 2019, nr. 197046,
voor het vergroten van een woning
middels een zij- en achteraanbouw aan
de Korteweg 20, 3235 CH Rockanje;
• d.d. 21 februari 2019, nr. 197054,
voor het aanbrengen van een staalconstructie voor een interne verbouwing
van de woning Vr. Machteldweg 36,
3233 TW Oostvoorne;

• het organiseren van het evenement Bos en
Burchtfair op 25 mei 2019 op de Hoflaan,
Hofwei en de boswei in het Mildenburgbos
te Oostvoorne. Deze vergunning is
afgegeven op 28-2-2019 met de daarbij
behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.
De vergunningen/ontheffingen liggen ter
inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.

de activiteit handelen in strijd met het
bestemmingsplan:
• d.d. 25 februari 2019, nr. 197065,
voor het parkeren van een caravan op
het land perceel Oostvoorne, sectie A,
nr. 7899;

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).

de activiteit slopen:
• d.d. 25 februari 2019, nr. 197083,
voor het saneren van asbest van het
perceel Bollaarsdijk 6, 3233 LB
Oostvoorne;
• d.d. 26 februari 2019, nr. 197088,
voor het saneren van asbest en slopen
schuur/garage aan de Langeweg 50,
3235 CL 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.

Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf
maandag 11 maart gedurende twee
weken ter inzage op het gemeentehuis.

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.

Klachten over
centrale verwarming
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Vraag het de politie!
In het najaar van 2018 organiseerden gemeente en politie een bijeenkomst over de wijze
waarop de politie meer de verbinding met u als inwoner wil zoeken om de veiligheid te
vergroten. Als vervolg op deze bijeenkomst organiseren we opnieuw twee bijeenkomsten in
Rockanje en Oostvoorne. Op beide avonden zijn de burgemeester, politie en een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Alle inwoners
van Westvoorne zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Nieuw
zwemprogramma
De Meander

De bijeenkomsten vinden plaats op:
• maandag 11 maart 2019 van 13.00 tot 14.00 uur in Cultureel Centrum de Merel,
Dwarsweg 23 in Rockanje;
• dinsdag 12 maart 2019 van 19.00 tot 20.00 uur in Sport- en Cultureel Centrum de Man,
Burgemeester Letteweg 30 te Oostvoorne.

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.

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.

Zwembad De Meander heeft een nieuw
zwemprogramma. U vindt het op het de
website: www.accommodatieswestvoorne.nl
> zwemmen > zwemrooster of op de
zwemapp van De Meander.
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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:

Is úw hond al aangemeld
voor de hondenbelasting 2019?

de activiteit bouwen:
• d.d. 22 februari 2019, nr. 193987/2019-0005, verzonden d.d. 22 februari 2019,
voor het maken van een overkapping in de tuin aan de Kruisbooglaan 1, 3233 RE
Oostvoorne;
• d.d. 25 februari 2019, nr. 194225/2019-0007, verzonden d.d. 25 februari 2019,
voor een wijziging van de bestaande vergunning naar restaurant, woning en B&B aan
de Dorpsweg 10 in Rockanje;
de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 22 februari 2019, nr. 194527/2019-0009, verzonden d.d. 22 februari 2019,
voor het bouwen van een schuur en carport aan de Natersedijk 6, 3235 KP 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. 21 februari 2019, nr. 195892/2019-031, verzonden d.d. 21 februari 2019,
voor het verwijderen van asbest van het perceel Aelbrechtsweg 4, 3233 LA Oostvoorne;
• d.d. 25 februari 2019, nr. 195835/2019-044, verzonden d.d. 25 februari 2019,
voor het verwijderen van een golfplatendak van de paardenstal/schuur/opslag aan de
Patrijzenlaan 61, 3233 BN Oostvoorne;
• d.d. 25 februari 2019, nr. 196420/2019-042, verzonden d.d. 25 februari 2019,
voor het verwijderen van een asbesthoudend schuurdak aan de H. Smeetszstraat 4,
3235 BH Rockanje;
• d.d. 26 februari 2019, nr. 196450/2019-047, verzonden d.d. 26 februari 2019,
voor het verwijderen van een asbesthoudend kippenhok aan de Colinslandsedijk 31,
3234 KA Tinte.

Voor onze gemeente verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert Legitiem b.v.
hiervoor het hondenbezit. Dit jaar vindt de controle van maart tot juni plaats. De controleurs
kunnen zich legitimeren als werknemer bij Legitiem b.v.
Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat
bij SVHW. Hoeveel hondenbelasting u betaalt, is afhankelijk van het aantal honden dat u
bezit.
Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft? Dan bent u verplicht hiervan aangifte te
doen. Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar een andere gemeente? Meld dit bij SVHW.
U ontvangt dan mogelijk teveel betaald belastinggeld terug.
U kunt uw hond aanmelden door in te loggen op www.svhw.nl/mijn-svhw/ met uw
DigiD. Maar u kunt uw hond ook telefonisch aanmelden via (0186) 57 72 22 of
(0800) 02 00 873.

Westvoorne in beeld

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.

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

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
Boekenmarkt Welkomkerk
Kringloopwinkel Het Vervolg extra geopend
Jaarconcert Volharding in De Man

Oostvoorne
Oostvboorne
Rockanje
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
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.

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 Thom de Vries. Hij maakte deze foto langs de Schapen
gorsedijk nabij Rockanje.

