Nieuws Gemeente Westvoorne

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat de
volgende aanvragen om omgevings
vergunning zijn ontvangen met:
de activiteit bouwen:
• d.d. 27 februari 2019, nr. 197545,
voor het tijdelijk plaatsen van een
stacaravan op het perceel Ruigendijk
14a, 3234 LC Tinte;
• d.d. 27 februari 2019, nr. 197546,
voor het verplaatsen bouwrecht en
plaatsen van een woning op het perceel
Korteweg 23a, kavel B 842 Rockanje;
• d.d. 3 maart 2019, nr. 197579, voor
het bouwen van een schuur ten
behoeve van een B&B aan de Ziekewei
18, 3235 NZ Rockanje;
• d.d. 5 maart 2019, nr. 197707, voor
het bouwen van een toiletgebouw aan
het Oostvoornse Meer in Oostvoorne;
• d.d. 8 maart 2019, nr. 197717, voor
het bouwen van een woning aan de
Leyseput 14, 3235 DD Rockanje;
de activiteit bouwen en slopen:
• d.d. 4 maart 2019, nr. 197583, voor
het slopen en nieuw bouwen van een
boerderij aan de Verlengde Lodderlandsedijk 4, 3235 NT Rockanje;
de activiteit bouwen en handelen in strijd
met het bestemmingsplan:
• d.d. 11 maart 2019, nr. 197849,
voor het plaatsen van een mantelzorgwoning aan de Naterseweg 6,
3235 KR Rockanje;
de activiteit handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten:
• d.d. 27 februari 2019, nr. 197574,
voor het intern wijzigen van een
rijksmonument aan de Peltsersdijk 16,
3234 KP Tinte;
de activiteit slopen:
• d.d. 1 maart 2019, nr. 197312, voor
het slopen van opstallen aan de
Hoonaardweg 9, 3233 LJ Oostvoorne;
• d.d. 3 maart 2019, nr. 197580, voor
het slopen van een schuur aan de
Ziekewei 18, 3235 NZ Rockanje;
• d.d. 7 maart 2019, nr. 197715, voor
het saneren van asbest aan de Ruigendijk 5a, 3234 LC Tinte;
de activiteit kappen:
• d.d. 27 februari 2019, nr. 197531,
voor het kappen van verouderde en
zwakke bomen aan de Rietdijk 74,
3234 KR Tinte;
de activiteit melding brandveiliggebruik:
• d.d. 27 februari 2019, nr. 197549,
voor het intern verbouwen van KDV
Jacobijntje en wijzigen brandscheiding
aan de Middelweg 54, 3235 NN
Rockanje.
Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 25 maart 2019 gedurende
twee weken inzien bij het ServicePunt
van de gemeente Westvoorne.

We hebben jouw hulp nodig,
kom ook 26 maart!
‘Fijn je te zien!’: een fijne zin om te horen. 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. Om van dit platform een succes te maken, zijn we op zoek naar
betrokken inwoners die iets willen betekenen voor hun buurt: buurtverbinders.

Buurtverbinders onderhouden goede relaties in de buurt, beantwoorden vragen van inwoners
en helpen bij het gebruik van de website. Mensen die buurtverbinder willen worden krijgen
samen met anderen een training waarin wordt geleerd 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!
Aanmelden kan via: m.frijters@westvoorne.nl.
Meer informatie op www.westvoorne.nl/fijnjetezien.
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Akoestisch onderzoek
vuurwerktesten
Schietbaan Europoort
In opdracht van de DCMR Milieudienst
Rijnmond wordt op vrijdag 22 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 akoestische onderzoek is de
geluidsniveaus van de verschillende soorten
vuurwerk die jaarlijks getest worden in kaart
te brengen. Hiermee wordt bepaald of de
testen voldoen aan de gestelde eisen binnen
de huidige vergunning. 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 vuurwerktesten. Vanaf medio 2020
vinden de testen niet meer plaats op de
schietbaan. De aankomende testen zijn dus
nodig om in de periode tot aan het daadwerkelijk beëindigen van de testen op de
schietbaan, binnen de normen te blijven.
Heeft u klachten, dan kunt u bellen met
de DCMR: 0888 333 555.
Meer informatie vindt u op:
http://bit.ly/geluidsoverlast-vuurwerk.

Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
21 maart
27 maart
30 maart
30 maart
30 maart
31 maart
6 april
6 april
6 april
7 april
12+13 april
13 april
18 april
19-22 april
20 april
20 april
20 april

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
Draaidag Korenmolen Oostvoorne
Jan Tuk rit AMC Rockanje
Lenterit Trekpaarden Team Rockanje diverse wegen
Blijspel Blind Date in het Gooi in De Man
Opening seizoen bij De Duinhuisjes
Surprisefilm in De Man
Kermis Hofwei
Rommelmarkt Tinte
Paaseieren zoeken bij De Duinhuisjes
Snuffelloods Moolhoek

Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Westvoorne
Oostvoorne
Westvoorne
Westvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Tinte
Rockanje
Rockanje

Vrijwilliger
in het zonnetje

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.

Klachten onderhoud gemeentewoning
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.
Heeft u een andere klacht over het onderhoud van uw gemeentewoning? Bel op werkdagen
tussen 08.00 tot 09.30 uur met (0181) 40 80 52.

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.

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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Omgevingsvergunning afwijkend van de beheersverordening
artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 Wabo
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 eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt voorbereid voor:
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Kennisgeving ontwerpbeschikking
Mts. C.J. Wageveld
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

• Het vervangen van een woning op het perceel Verlengde Lodderlandsedijk 3 (3235 KJ)
in Rockanje.

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne hebben het voornemen de voorschriften van de oprichtingsvergunning van 6 november 2007 met kenmerk 318996 en de
voorschriften van de veranderingsvergunning van 10 juli 2014 met kenmerk 218014418 van
Mts. C.J. Wageveld voor de inrichting aan de Meelzakseweg 1, 3235 KL Rockanje, krachtens
artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

Voor het bouwplan is geen Mer-procedure nodig.

De inrichting betreft een rusthuis voor paarden en pony’s.

Inzage en zienswijzen
De aanvraag omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken en het ontwerp-besluit liggen
vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage bij het ServicePunt van Westvoorne. Het
ServicePunt vindt u in de hal van het gemeentehuis in Rockanje 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.

De ambtshalve wijziging betreft het actualiseren van de verouderde oprichtingsvergunning
door de bestaande voorschriften te vervangen door geactualiseerde voorschriften. Verder is
door de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit en de
Arboregelgeving een aantal voorschriften voor activiteiten, die in de vergunning van C.J.
Wageveld waren opgenomen, niet langer actueel. Deze voorschriften zijn nu uit de vergunning verwijderd. Daarnaast is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012)
vastgesteld als Best Beschikbare Techniek (BBT). Wij verbinden daarom nieuwe voorschriften
voor het onderwerp bodem.

Een ieder die tegen het ontwerp-besluit zienswijzen heeft, kan deze gedurende de termijn
dat deze aanvraag ter inzage ligt, schriftelijk dan wel mondeling aan het college van
burgemeester en wethouders kenbaar maken (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

Westvoorne in beeld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne maken bekend dat zij het
voornemen hebben de vergunningen te wijzigen.
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van
14 maart 2019 tot en met 24 april 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).
Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten
worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne,
maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via
info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook
mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men
belanghebbende is.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond,
via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 999995300.

Ongediertebestrijding
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 Miranda van
der Gaag. Het uitgestrekte landschap van onze duinen op de kop van Voorne.

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.

