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Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunningen zijn ontvangen
met:
de activiteit bouwen:
• d.d. 28 maart 2019, nr. 199309,
voor het bouwen van een stal aan
de Vleerdamsedijk 34, 3235 NW
Rockanje;
• d.d. 29 maart 2019, nr. 199349,
voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de Boomweg 5, 3235 NG
Rockanje;
• d.d. 1 april 2019, nr. 199387, voor
het bouwen van een schuur aan de
Blindeweg 7, 3235 NE in Rockanje;
de activiteit aanleggen inrit:
• d.d. 3 april 2019, nr. 199459, voor
het verbreden van de inrit aan de
Sagittastraat 6, 3235 TJ Rockanje;
de activiteit handelen in strijd met het
bestemmingsplan:
• d.d. 2 april 2019, nr. 199442, voor
het realiseren van een B&B aan de
Sliklandseweg 2, 3235 LB Rockanje;
de activiteit milieu:
• d.d. 28 maart 2019, nr. 199313,
voor het veranderen van het bedrijf
aan de Langeweg 7 en 7a, 3235 CK
Rockanje.
Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf
maandag 22 april gedurende twee
weken ter inzage in het gemeentehuis.

Bekendmaking aanstelling onbezoldigde
ambtenaren
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat op 5 april 2019 een
besluit is genomen tot aanstelling van
onbezoldigd gemeenteambtenaren.

Burgernet: Met je telefoon meewerken
aan veiligheid in je eigen buurt
Met Burgernet kun je samen met de politie een misdrijf oplossen, een vermist kind terugvinden of meewerken aan de aanhouding van inbrekers en straatrovers. In heel Nederland
hebben al veel betrokken inwoners zich aangemeld bij Burgernet. Zij maken daarmee hun
eigen buurt veiliger.
Burgernet is een samenwerking tussen
burgers, politie en gemeenten om de
veiligheid in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. Burgernet wordt voornamelijk
door de politie ingezet bij urgente zaken
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Deelnemers kunnen daarbij helpen,
zoals bij overval en beroving, diefstal of
inbraak, vermissing of het doorrijden na een
aanrijding.
Hoe werkt Burgernet?
De politiemeldkamer verzoekt de Burgernetdeelnemers via de Burgernetapp of met een
sms-/spraakbericht en twitter om bij hen in
de buurt uit te kijken naar vermiste kinderen/
personen, inbrekers of overvallers met een
duidelijk signalement. Als deelnemer
onderneem je zelf geen actie, maar kun je reageren via de button in de App of op het gratis
Burgernetnummer 0800-0011 en op 112. Burgernetmail is er om mogelijke getuigen per
e-mail te benaderen na een misdrijf in je buurt (woninginbraak) of om informatie met
betrekking tot de veiligheid te communiceren. Als deelnemer ben je de ogen en oren in de
wijk en werk je mee aan de veiligheid van jouw eigen buurt. Hoe meer mensen meedoen
met Burgernet, hoe groter de kans dat de politie snel een verdacht of vermist persoon
opspoort.
Gemeente en leefbaarheid
De gemeente kan een informatieve e-mail sturen over wat er in de buurt speelt, bijvoorbeeld
over wegafsluitingen of om te waarschuwen voor woninginbraken in een bepaalde wijk. Op
die manier worden de Burgernetdeelnemers geïnformeerd over allerlei belangrijke zaken die
de veiligheid en leefbaarheid in hun directe woonomgeving raakt.

Download de gratis Burgernetapp en meld je aan of ga naar www.burgernet.nl

Westvoorne in beeld

Wijzigingen in
dienstverlening
rond de Paasdagen
en Koningsdag
Inzameling restafval
De inzameling van uw
Restafval (grijze minicontainer) op maandag 22 april
(2e Paasdag) vervalt. Deze
inzameling vindt nu plaats op
zaterdag 20 april. Wilt u
ervoor zorgen dat uw minicontainer uiterlijk
om 7.30 uur aan de weg staat?
Inzameling oud papier en karton
In de periode van 16 tot en
met 23 april worden voor de
eerste keer de minicontainers
voor het oud papier en karton
geleegd. Vanwege 2e
Paasdag (maandag 22 april)
wordt de inzameling van deze route
uitgevoerd op dinsdag 23 april. Wilt u
ervoor zorgen dat uw minicontainer uiterlijk
om 7.30 uur aan de weg staat?
Milieustraat

De milieustraat is gesloten
op Goede Vrijdag (19 april),
2e Paasdag (22 april) en
Koningsdag (27 april).
In de week na Pasen is de
milieustraat open op dinsdag
23 april, woensdag 24 april en vrijdag
26 april (van 9.00 - 12.00 uur) en op
donderdagavond 25 april (van 18.00 19.30 uur).

Sluiting woning
voor drie maanden
Op donderdag 11 april 2019 is op last van
burgemeester De Jong van Westvoorne een
woning in Rockanje gesloten. De sluiting van
de woning is op grond van de Opiumwet.
Uit een politierapportage van 14 maart
2019 blijkt dat de woning werd gebruikt als
hennepkwekerij. Er werden 20 hennepplanten, apparatuur ten behoeve van een
hennepkwekerij, en diverse henneptoppen
aangetroffen.

• Drie medewerkers van Inpublic zijn
aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar voor het toezicht op de
betaling van de parkeerbelasting in
gemeente Westvoorne. De controleurs zijn
aangeduid met de verbalisantennummers
01812, 01815 en 01817.
Hiermee vervalt het aanwijzingsbesluit
van 9 maart 2017.

De aanwezigheid van de hennepkwekerij in
een woning in een woonwijk is vanuit het
oogpunt van openbare orde en veiligheid
ongewenst. Door het sluiten van de woning
wordt een duidelijk en sterk signaal afgegeven aan de buitenwereld dat het pand niet
langer als kweek-, aflever- of opslagruimte
kan worden gebruikt. De woning wordt voor
drie maanden gesloten.

Indien gewenst kunnen de lijsten met
aangewezen personen op afspraak ingezien
worden in het gemeentehuis te Rockanje.

Storingen centrale
verwarming

Ongediertebestrijding
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.
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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 Henk Terhell
van zeehonden die opdoken bij de Groene Punt. Dat is het strand op de meest westelijke punt
tussen Rockanje en Oostvoorne, waar het strand een bocht maakt.

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.

Heeft u een storing in 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.
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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. 5 april 2019, nr. 197054/2019-0027, verzonden d.d. 5 april 2019,
voor het intern verbouwen van een woning aan de Vr. Machteldweg 36,
3233 TW Oostvoorne;
de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 8 april 2019, nr. 193563/2019-0002, verzonden d.d. 8 april 2019,
voor het legaliseren van een gastenverblijf aan de Vleerdamsedijk 9,
3235 NV 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. 3 april 2019, nr. 198587/2019-073, verzonden d.d. 3 april 2019, voor het
afbreken en vervangen van een schuur aan de Parklaan 1, 3233 VH Oostvoorne;
• d.d. 3 april 2019, nr. 198589/2019-072, verzonden d.d. 3 april 2019, voor het
verwijderen van eterniet golfplaten schuurdak aan de Bakenweg 3b, 3233 AX
Oostvoorne;
• d.d. 4 april 2019, nr. 198856/2019-080, verzonden d.d. 4 april 2019, voor het
verwijderen van asbest uit de woning aan de Bethlehemweg 32, 3233 TD Oostvoorne;
• d.d. 4 april 2019, nr. 198898/2019-081, verzonden d.d. 4 april 2019, voor het
slopen van een schuur en aanbouw van de woning aan de Zwartelaan 2, 3233 AX
Oostvoorne.
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Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
17-20 april
18 april
19-22 april
20-22 april
20 april
20 april
20 april
22 april
27 april
27 april
27 april
27 april
2 mei
4 mei
5 mei
5 mei

Rockanje Live 2019
Surprisefilm in De Man
Kermis Hofwei
Paaseieren zoeken bij Museum In Den Halven Maen
Rommelmarkt
Paaseieren zoeken bij De Duinhuisjes
Snuffelloods Moolhoek
Open Dag en Paasshow bij MotoPort
Koningsmarkt bij Formido
Koningsdag
Koningsdag
Kringloopwinkel Het Vervolg extra geopend
Kinderknutseldag (4 t/m 16 jr, gratis) bij Dorpskerk
Draaidag Korenmolen Oostvoorne
Levende Geschiedenis bij De Duinhuisjes
Rondleiding Biberbunker aanmelden: www.biberbunker.nl

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

Algemene Plaatselijke Verordening
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:
• Open Dag/Paasshow op 22 april 2019 op het terrein van Motoport, Moolhoek 6 en op
de Moolhoek, vanaf de Kerkweg tot en met de draaicirkel, te Rockanje. Deze vergunning is
afgegeven op 4-4-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen;
• Koningsdag op 27 april 2019 op het terrein van Tintestein, Strypsedijk 48 in Tinte. Deze
vergunning is afgegeven op 10-4-2019;
• Zomerfeest Tinte op 3, 4, 5, 6 en 7 juli 2019 op het terrein ter hoogte van Lodderlandsedijk 27 in Tinte. Deze vergunning is afgegeven op 10-4-2019 met de daarbij behorende
tijdelijke verkeersmaatregelen;

Gaan mijn buren
verbouwen?

het organiseren van een camping bij het evenement:
• Zomerfeest Tinte op het terrein ter hoogte van Lodderlandsedijk 27 in Tinte. Deze vergunning is afgegeven op 10-4-2019.

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 plaatst op
www.digitalebekendmakingen.nl.

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.

