Nieuws Gemeente Westvoorne

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat de
volgende aanvragen voor omgevings
vergunningen zijn ontvangen met:

Fijn je te zien in Westvoorne!

Op dinsdag 26 maart opende wethouder Wilbert Borgonjen van Westvoorne de informatieavond over Fijn je te zien! in Cultureel Centrum de Man. De avond stond in het teken van het
werven van buurtverbinders voor het online burenplatform www.fijnjetezien.nl. Binnenkort
sluit Westvoorne in navolging van Brielle en Hellevoetsluis namelijk aan bij Fijn je te zien!

de activiteit slopen:
• d.d. 20 maart 2019, nr. 198587, voor
het slopen van een schuur aan de
Parklaan 1, 3233 VH Oostvoorne;
• d.d. 20 maart 2019, nr. 198589, voor
het verwijderen van een golfplaten
schuurdak aan de Bakenweg 3b,
3233 XA Oostvoorne;
• d.d. 21 maart 2019, nr. 198593, voor
het saneren van een paardenstalletje
aan de Windgatseweg 16, 3235 NX
Rockanje;
• d.d. 21 maart 2019, nr. 198591, voor
het saneren van asbest aan de Rijksstraatweg 9a, 3234 LH Tinte.

Ontwerpomgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij het voornemen hebben om met
toepassing van de procedure van artikel
2.13 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning te verlenen voor:
•H
 et brandveiliggebruik van het gebouw
op het perceel Middelweg 54 in
Rockanje.
De aanvraag, het ontwerp-besluit en de
bijbehorende stukken liggen, met ingang van
de dag na bekendmaking, gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis.
Iedereen die tegen deze aanvraag zienswijzen heeft, kan deze gedurende de termijn dat
de stukken ter inzage liggen, schriftelijk dan
wel mondeling aan het college van Burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Publicatie
vergunningen
De burgemeester van Westvoorne maakt
bekend dat op grond van 2.25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening een
vergunning is verleend voor:
•h
 et organiseren van het evenement
Rockanje Classic Races op 24 mei 2019
met een defilé door Rockanje, 25 mei
2019 met de Rockanje Classic Races op
het duincircuit en 26 mei 2019 met een
BBQ voor de vrijwilligers (niet openbaar)
op een gedeelte van de parkeerplaats aan
de 2e Slag te Rockanje.
Deze vergunning is afgegeven op
26-3-2019 met de daarbij behorende
tijdelijke verkeersmaatregelen;
• het organiseren van het evenement
Rockanje Live 2019 op 17 april 2019, 18
april 2019, 19 april 2019, 20 april 2019
en op 21 april 2019 (tot 03.00 uur) op
het evenemententerrein aan de Korteweg
10 te Rockanje. Deze vergunning is
afgegeven op 26-3-2019 met de daarbij
behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

de activiteit bouwen:
• d.d. 22 maart 2019, nr. 198605, voor
het bouwen van een opslagruimte aan
de Middelweg 35, 3235 NM Rockanje;

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 8 april 2019 gedurende twee
weken inzien bij het ServicePunt van de
gemeente Westvoorne.
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De vergunningen/ontheffingen liggen ter
inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.
www.fijnjetezien.nl is een interactieve website voor en door bewoners waarmee je elkaar op
een leuke en ongedwongen manier kunt ontmoeten, elkaar kunt helpen of iets kunt delen. Je
kunt iemand misschien de helpende hand bieden en je kunt hulp vragen. Bijvoorbeeld voor
het organiseren van een buurtbarbecue of andere activiteit in je wijk.
Het doel van www.fijnjetezien.nl is dus dat inwoners elkaar makkelijker kunnen vinden en
ontmoeten. Voor het platform zoekt de gemeente vrijwilligers, die relaties onderhouden in de
buurt, vragen van buurtgenoten beantwoorden en bijvoorbeeld bij het gebruiken van de
website.
Na afloop van de bijeenkomst van 26 maart hebben hebben zes mensen zich aangemeld
voor de tweedaagse training om buurtverbinder te worden. Een mooie start voor Fijn je te
zien! in Westvoorne.
Heb je de bijeenkomst gemist en wil je ook iets te betekenen voor je buurt? Neem dan
contact op met Anja Hollanders via info@fijnjetezien.nl.

Nieuwe oefenlocatie brandweer

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
voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of
digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

De brandweer zal van april tot en met juni 2019 gebruikmaken van een locatie langs de
Westvoorneweg voor het beoefenen van technische hulpverlening bij verkeersongevallen. Het
college van B&W heeft toestemming gegeven voor het gebruik van het perceel (kadastraal
perceel C1786) naast Willemansweg 1 te Oostvoorne. De oefeningen zullen met name
plaatsvinden op woensdagavond.

Heeft u grofvuil?
De gemeente komt het in iedere kern
eenmaal per maand gratis ophalen. Grofvuil
aanmelden kan via www.westvoorne.nl/
grofvuil. Hier vindt u ook de regels voor het
correct aanbieden van grofvuil en welk
grofvuil wel en niet wordt meegenomen.
Grofvuil wordt alleen meegenomen als u het
aan de weg zet.

Afval niet opgehaald?
Bel dan met het klachtennummer van
Renewi: (0181) 33 01 00.
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.

Fleur in de kern voor
meer biodiversiteit
Op meerdere plekken in Westvoorne heeft
de gemeente eerder dit jaar bollen geplant.
Zoals hier op de hoek van Schepenenweg
en de Voorweg in Oostvoorne. Dat komt de
biodiversiteit ten goede.
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Westvoorne in beeld

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. 25 maart 2019, nr. 196428/2019-0021, verzonden d.d. 25 maart 2019, voor
het plaatsen van een blokhut aan de Goudhoekweg 47, 3233 AM Oostvoorne;
• d.d. 25 maart 2019, nr. 195834/2019-0024, verzonden d.d. 25 maart 2019, voor
het uitbreiden van een woonhuis aan de Bosweg 4, 3233 CD Oostvoorne;
• d.d. 28 maart 2019, nr. 196417/2019-0020, verzonden d.d. 28 maart 2019, voor
het plaatsen van een schutting en toegangshek aan de vd Meerweg 34, 3233 BX
Oostvoorne;
de activiteit kappen:
• d.d. 28 maart 2019, nr. 197531/2019-0033, verzonden d.d. 28 maart 2019, voor
het kappen van diverse verouderde en zwakke bomen aan de Rietdijk 74, 3234 KR
Tinte.
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. 19 maart 2019, nr. 197580/2019-064, verzonden d.d. 19 maart 2019, voor
slopen van een schuur aan de Ziekewei 18, 3235 NZ Rockanje;
• d.d. 21 maart 2019, nr. 197312/2019-063, verzonden d.d. 21 maart 2019, voor
slopen van opstallen aan de Hoonaardweg 9, 3233 LJ Oostvoorne;
• d.d. 28 maart 2019, nr. 199591/2019-074, verzonden d.d. 28 maart 2019, voor
verwijderen van asbest aan de Rijksstraatweg 9a, 3234 LH Tinte;
• d.d. 28 maart 2019, nr. 198593/2019-075, verzonden d.d. 28 maart 2019, voor
verwijderen van een golfplatendak van de paardenstal aan de Windgatseweg 16,
3235 NX Rockanje.
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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 Nel de Boer, de foto is genomen aan de Zandloper in
Rockanje.

Cultevo gaat Jacobaburcht op de kaart zetten
Vanaf april zal Cultevo (Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne) de sleutel van de
Jacobaburcht beheren. De eigenaar van de burcht, Stichting Monumenten Bezit, streeft ernaar
om de Jacobaburcht in Oostvoorne meer op de kaart te zetten door er meer activiteiten te
(laten) organiseren. In overleg met de gemeente is besloten om Cultevo te vragen dit op zich
te nemen. Deze stichting zal in de loop van het jaar diverse activiteiten organiseren, lesmateriaal ontwikkelen en rondleidingen geven.

Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
6 april
6 april
6 april
6 april
7 april
12+13 april
13 april
13 april
17-20 april
18 april
19-22 april
20 april
20 april
20 april
27 april
27 april
4 mei
5 mei
5 mei

Truckrun Spijkenisse
Draaidag korenmolen Oostvoorne
Jan Tuk rit AMC Rockanje
Concert Capriccio in De Man
Lenterit Trekpaarden Team Rockanje
Blijspel Blind Date in het Gooi in De Man
Lentespeurtocht Scouting Geysendorffer
Opening seizoen bij De Duinhuisjes
Rockanje Live 2019
Surprisefilm in De Man
Kermis Hofwei
Rommelmarkt
Paaseieren zoeken bij De Duinhuisjes
Snuffelloods Moolhoek
Koningsmarkt bij Formido
Kringloopwinkel Het Vervolg extra geopend
Draaidag korenmolen Oostvoorne
Levende Geschiedenis bij De Duinhuisjes
Rondleiding Biberbunker (aanmelden www.biberbunker.nl)

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

Vanaf april kan iedereen die de burcht wil bezoeken contact opnemen met Cultevo via
e-mailadres: info@evenementenoostvoorne.nl. De aanvragen dienen minstens 5 werkdagen
van tevoren te zijn ingediend en openstelling van de burcht vindt onder toezicht van Cultevo
plaats.

