Nieuws Gemeente Westvoorne

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

MFC De Brede School bereikt hoogste punt
Vorige week wapperden de vlaggen op het dak van de nieuwe MFC De Brede School in
Rockanje. Het hoogste punt van de school in aanbouw is bereikt! Het dak is bijna waterdicht
en de gevelplaten worden nu aangebracht. In het gebouw zijn werklui al druk bezig met het
leidingwerk en de technische voorzieningen. De bouw van de Brede School begon in het
najaar van 2018. Naar verwachting wordt het gebouw eind dit jaar opgeleverd.

de activiteit bouwen:
• d.d. 3 april 2019, nr. 199686, voor
het bouwen van een schuur aan de
Kantelenweg 92, 3233 RD Oostvoorne;

de activiteit kappen:
• d.d. 4 april 2019, nr. 199691, voor
het kappen van een kastanjeboom aan
de provincialeweg N218, hmp 17,2 in
Westvoorne.

De gemeenteraad heeft op woensdag
17 april de volgende besluiten genomen. De
volledige tekst van de besluiten is te zien op
www.westvoorne.nl, ‘organisatie’, ‘kalender
vergaderingen’. Hier zijn ook eerdere
raadsbesluiten terug te vinden.

Algemene plaatselijke
verordening

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 29 april 2019 gedurende twee
weken inzien bij het ServicePunt van de
gemeente Westvoorne.

De burgemeester van Westvoorne maakt
bekend dat op grond van 2.25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening een
vergunning is verleend voor:

Voornemen tot verkoop Bekendmaking verlening standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de onderstaande standplaatsvan openbaar groen
vergunning is verleend:

Direct belanghebbenden wordt de mogelijkheid geboden om op dit voornemen tot
verkoop te reageren. De schriftelijke reactie
moet worden gestuurd aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 550,
3235 ZH Rockanje. Deze moet worden
ingediend binnen vier weken na de datum
van deze publicatie.

Besluiten uit de
raadsvergadering

De gemeenteraad heeft:
• de drie wethouders die buiten Westvoorne
wonen weer voor een jaar ontheffing verleend van het wettelijke vereiste dat zij
binnen de gemeente zouden moeten wonen;
• het college toestemming gegeven om de
gemeenschappelijke regelingen SVHW
2015 en Syntrophos te wijzigen;
• de Verordening godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs ingetrokken.

de activiteit slopen:
• d.d. 3 april 2019, nr. 199688, voor
het vervangen van een asbestdak van
de woning Abelenlaan 7, 3233 CA in
Oostvoorne;

De eigenaar van het perceel Colinslandsedijk 22 in Tinte heeft verzocht om een
perceel openbaar groen te kunnen kopen.
Dit grondstuk, gesitueerd achter de woning,
is groot 70 m². De gemeente is bereid aan
dit verzoek mee te werken.
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• Roscom Promotie B.V. voor het verspreiden van informatie over het glasvezelnetwerk voor
zaterdag 11 mei, woensdag 15 mei en zaterdag 18 mei 2019. De standplaats wordt
ingenomen op het Dorpsplein Rockanje en het Dorpsplein Oostvoorne.
Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit
besluit, binnen zes weken na de datum van verzending 11 april van deze vergunning, een
bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
Tegelijk met het bezwaarschrift kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend
bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam).

Westvoorne in beeld

Informatie: Rinus Tuinman, telefoon
(0181) 40 80 40.

•h
 et organiseren van het evenement
Koningsdag 2019 op 27 april 2019 op
de Hoogvlietlaan, D. van Voornelaan en
het veld aan de Hoogvlietlaan te Rockanje.
Deze vergunning is afgegeven op
11-4-2019 met de daarbij behorende
tijdelijke verkeersmaatregelen.
• het organiseren van het evenement
Koningsdag Oostvoorne op 27 april 2019
op het terrein van Stationsweg 50 te
Oostvoorne (Mildenburgbos). Deze
vergunning is afgegeven op 11-4-2019.
• het organiseren van het evenement
Avondvierdaagse Westvoorne op 14, 15,
16 en 17 mei 2019 waarvan de route
loopt over diverse openbare wegen in de
gemeente. Deze vergunning is afgegeven
op 9-4-2019 met de daarbij behorende
tijdelijke verkeersmaatregelen.
• het organiseren van het evenement
Braderie & Rommelmarkt op 10 augustus
2019 op het terrein aan het Gorsplein te
Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 17-4-2019.
De vergunningen/ontheffingen liggen ter
inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.

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.

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 Albert Roodink van een citroenvlinder op een paardenbloem. De foto is gemaakt bij het Quackjeswater.
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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.
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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:
de activiteit bouwen:
• d.d. 11 april 2019, nr. 196430/2019-0022, verzonden d.d. 11 april 2019, voor het
bouwen van een schuur aan de Waalweg 3, 3235 LN Oostvoorne;
• d.d. 15 april 2019, nr. 196446/2019-0025, verzonden d.d. 15 april 2018, voor het
maken van een poort aan de Broershoek 5 Rockanje;
• d.d. 17 april 2019, nr. 197046/2019-0028, verzonden d.d. 17 april 2019, voor het
vergroten van een woning door een zij-/achteraanbouw aan de Korteweg 20,
3235 CH 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. 11 april 2019, nr. 199414/2019-085, verzonden d.d. 11 april 2019, voor het
verwijderen van asbest aan de Brielseweg 49, 3233 AB Oostvoorne;
• d.d. 16 april 2019, nr. 199800/2019-090, verzonden d.d. 16 april 2019, voor het
saneren en afvoeren van asbesthoudende materialen van het schuurdak aan de
Strypsedijk 21, 3235 LD Rockanje;
• d.d. 16 april 2019, nr. 199688/2019-087, verzonden d.d. 16 april 2019, voor het
vervangen van een (asest) dak aan de Abelenlaan 7, 3233 CA Oostvoorne.

Uitreiken bevestiging van de verkrijging
van het Nederlanderschap door optie
Op 15 april is door de burgemeester aan mevrouw Van den Berg het bewijs van bevestiging
van de verkrijging van het Nederlanderschap door optie uitgereikt.

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.
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Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
27 april
27 april
27 april
27 april
27 april
2 mei
4 mei
5 mei
5 mei
11 mei
11 mei
11 mei
11 mei
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei
14-17 mei

Koningsmarkt bij Formido
Koningsdag
Koningsdag
Koningsdag
Kringloopwinkel Het Vervolg extra geopend
Gratis kinderknutseldag (4 t/m 16 jaar) bij Dorpskerk
Draaidag korenmolen
Levende Geschiedenis bij De Duinhuisjes
Rondleiding Biberbunker (aanmelden www.biberbunker.nl)
Bloesemrit AMC Rockanje
Nationale Molendagen bij korenmolen Oostvoorne
Tentfeest van PJ Voorne
Kleedjesmarkt en kofferbakverkoop
Voorne Cross
Koffieconcert in De Man
Rondleiding Biberbunker (aanmelden www.biberbunker.nl)
Nationale Molendagen korenmolen
Avondvierdaagse Westvoorne

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

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.

Voorkom natuurbranden

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand
ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen,
zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze
periode extra alert vanwege het verhoogde risiconiveau, maar wij vragen ook uw mede
werking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.
Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/natuurbrand.

