Nieuws Gemeente Westvoorne

‘Fijn je te zien’ in Westvoorne!
Ingekomen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat de
volgende aanvraag om omgevings
vergunning is ontvangen:
Met de activiteit bouwen:
• d.d. 27 februari 2019, nr. 197512,
voor het restylen van de woning en
maken aanbouw aan de woning
Berkenrijsweg 3 in Oostvoorne.
Bovengenoemde aanvraag ligt vanaf
maandag 18 maart gedurende twee
weken ter inzage in het gemeentehuis.

‘Fijn je te zien!’: een fijne zin om te horen. Toch? Iedereen kan iets voor een ander betekenen. Het verschil zit vaak in kleine gebaren: een praatje maken, een boodschap halen of
samen iets leuks ondernemen. Om ervoor te zorgen dat inwoners elkaar makkelijk kunnen
vinden en ontmoeten, sluit de gemeente Westvoorne zich aan bij het online burenplatform
www.fijnjetezien.nl. Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! We zoeken betrokken inwoners
die iets willen betekenen voor hun buurt: buurtverbinders.
Buurtverbinders onderhouden goede relaties in de buurt, beantwoorden vragen van inwoners
en/of helpen bij het gebruik van de website. Samen met anderen krijg je een training waarin
je leert hoe je verbinding in een buurt legt. Ben je of ken je iemand die een buurtverbinder
zou kunnen zijn? Of wil je juist meer weten over het digitale platform? Kom dan naar de
informatieavond op 26 maart om 19.15 uur in Cultureel Centrum de Man in Oostvoorne
en neem je buren, vrienden en familie mee!
Meer informatie op www.westvoorne.nl/fijnjetezien.

Agenda
raadsvergadering
De gemeenteraad komt op dinsdag
19 maart, 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, de heer
De Vries, telefoon (0181) 408 105.
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.
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.

Akoestisch onderzoek
vuurwerktesten
Schietbaan Europoort
In opdracht van de DCMR Milieudienst
Rijnmond wordt op vrijdag 15 maart 2019
door de Inspectie Leefomgeving en Transport
een geluidsonderzoek uitgevoerd naar de
vuurwerktesten die plaatsvinden op de
Schietbaan Europoort. Hierbij worden
gedurende de dag 200 vuurwerkartikelen
afgestoken. Het geluidsonderzoek vindt
alleen plaats als de weersomstandigheden
het toelaten. Bij bijvoorbeeld harde wind of
zware regenval zullen de testen niet
doorgaan. Doel van dit onderzoek is om de
geluidsniveaus van de verschillende soorten
vuurwerk die jaarlijks getest worden in kaart
te brengen.
Op de locatie van de Schietbaan steekt de
Inspectie Leefomgeving met enige regelmaat
vuurwerk af. Zij controleert of goedgekeurd
consumentenvuurwerk daadwerkelijk aan de
Europese eisen voldoet die aan dit vuurwerk
worden gesteld. Omwonenden ervaren
geluidsoverlast van deze testen. Doel van dit
akoestische onderzoek van de DCMR is te
bepalen of de testen wel voldoen aan de
gestelde eisen binnen de huidige vergunning. Vanaf medio 2020 vinden de vuurwerktesten niet meer plaats op de Schietbaan. De aankomende testen zijn dus nodig
om in de huidige periode, tot aan het
daadwerkelijk beëindigen van de testen op
de schietbaan, binnen de normen te blijven.
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Toehoorders kunnen het woord voeren over
geagendeerde onderwerpen, met uitzondering van de punten 4, 6 en 12. Indien u
gebruik wilt maken van het spreekrecht dient
u dit tenminste 24 uur voor de vergadering te
melden bij griffier Ronald de Vries. Dit kan
ook per e-mail r.devries@westvoorne.nl.

Digitaal burgerpanel Westvoorne
over Veiligheid
Peiling over Veiligheid
Vorige week ontvingen leden van het burgerpanel een uitnodiging per mail om mee te doen
aan een peiling over het onderwerp Veiligheid in Westvoorne. De gemeente is bezig met het
opstellen van een Integraal Veiligheidsplan. Hier willen we graag de inwoners van Westvoorne
bij betrekken. Daarom willen we graag weten wat uw mening is over de veiligheid in de
gemeente Westvoorne. U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 17 maart.
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. 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.

Als er klachten zijn kunt u bellen met de
DCMR: 0888 333 555.
Meer informatie vindt u op:
http://bit.ly/geluidsoverlast-vuurwerk.

Bezoek ons op
de woonbeurs
Samen met de andere gemeenten op
Voorne-Putten staat gemeente Westvoorne
aanstaand weekend op de woonbeurs in het
WTC in Rotterdam. Bezoek onze stand en
laat u verrassen door de vele mogelijkheden
die Voorne-Putten u biedt op woongebied.
Datum: zaterdag 16 en zondag 17 maart
van 12.00 tot 17.00 uur.
Meer info: www.woonbeursrotterdam.nl
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 tot 18.30 uur.

4. Mededelingen.
5. Ingekomen stukken.
6.	Vaststelling besluitenlijst van
20 februari 2019.
7. Lijst van toezeggingen.
8. Hamerstukken
a. Startnotitie Integraal Veiligheidsplan
Westvoorne 2019-2022.
9.	Compensatieregeling inzameling
oud papier en karton huis aan huis
verenigingen.
10.	Aanleg glasvezel buitengebied
Westvoorne.
11.	Financiële bijdrage voor organisaties.
n.a.v. tariefswijziging accommodaties.
12. Sluiting.

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
op www.digitalebekendmakingen.nl plaatst.
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Publicatie vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:
de activiteit bouwen:
• d.d. 1 maart 2019, nr. 193989/2019-0006, verzonden d.d. 1 maart 2019, voor
het plaatsen van een woning aan de Leyseput 8 in Rockanje;
• d.d. 1 maart 2019, nr. 194962/2019-0011, verzonden d.d. 1 maart 2019, voor
het maken van een overkapping aan de Kruisbooglaan 34, 3233 RE Oostvoorne;
• d.d. 4 maart 2019, nr. 194525/2019-0008, verzonden d.d. 4 maart 2019, voor
het maken van een dakterras aan de Dwarsweg 61, 3235 CE Rockanje;
• d.d. 4 maart 2019, nr. 195969/2019-0013, verzonden d.d. 4 maart 2019, voor
het vervangen van een garagedeur door een inloopdeur aan de Heemraadlaan 23,
3235 EZ 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 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 Voorne Cross en Tentfeest op 11 mei 2019 en op
12 mei 2019 op het terrein van Natersedijk 1 te Rockanje. 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.
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.

Westvoorne in beeld

de activiteit slopen:
• d.d. 4 maart 2019, nr. 197088/2019-057, verzonden d.d. 4 maart 2019, voor
het saneren van asbest en het slopen van een schuur/garage aan de Langeweg 50,
3235 CL Rockanje;
• d.d. 4 maart 2019, nr. 197083/2019-054, verzonden d.d. 4 maart 2019, voor
het saneren van asbest aan de Bollaarsdijk 6, 3233 LB Oostvoorne;
• d.d. 4 maart 2019, nr. 197318/2019-058, verzonden d.d. 4 maart 2019, voor
het saneren van asbesthoudende materialen aan de Heveringseweg 31, 3233 SB
Oostvoorne.

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

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
Blijspel van ZieZo in Welkomkerk
Jaarconcert Volharding in De Man
Truckrun Spijkenisse, rit door Oostvoorne en Rockanje
Jan Tuk rit AMC Rockanje
Lenterit Trekpaarden Team Rockanje

Rockanje
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Westvoorne
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.

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.

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 Wim van der
Boon. Gezicht op de Strijpse Wetering, vanaf de Kade in Tinte.

Basisregistratie personen
Het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne maakt bekend dat met
toepassing van de wet basisregistratie personen van de volgende persoon de gegevens zijn
gewijzigd in de basisregistratie personen van Westvoorne:
1. de heer R.J. Veldstra, Dorpsweg 46, 3235 AG ROCKANJE m.i.v. 29 januari 2019
adres: Onbekend.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking
hiervan bezwaar maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van
burgemeester en wethouders van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is een
griffierecht verschuldigd.

