Nieuws Gemeente Westvoorne

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

Koninklijke onderscheidingen in Westvoorne
Op vrijdag 26 april reikte burgemeester Peter de Jong in de raadzaal van het gemeentehuis
Koninklijke onderscheidingen uit. Vier mensen werden gedecoreerd met de Koninklijke
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het betreft de volgende personen:
de heer M. Molenaar, de heer W. van Montfoort, de heer J. van der Veld en mevrouw
A.N.M. van Strien – de Leeuw van Weenen.

de activiteit bouwen:
• d.d. 15 april 2019, nr. 200250, voor
het bouwen van een woning aan de
Westerlandseweg in Tinte;
• d.d. 16 april 2019, nr. 200258, voor
het bouwen van twee agrarische
bijgebouwen aan de Doornweg 4
in Rockanje;
• d.d. 18 april 2019, nr. 200298, voor
het plaatsen van een tuinhuis aan de
Donjonweg 1, 3233 AJ Oostvoorne;
• d.d. 19 april 2019, nr. 200304, voor
het bouwen van een loods aan de
Groeneweg 15, 3233 KB Oostvoorne;

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 6 mei 2019 gedurende twee
weken inzien bij het ServicePunt van de
gemeente Westvoorne.

Klachten onderhoud

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

Kennisgeving
activiteitenbesluit
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het
milieu en/of overlast (hinder) kunnen
veroorzaken, kunnen op grond van de Wet
milieubeheer een vergunning nodig hebben.
Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze
bedrijven moeten zich houden aan de
milieuregels die zijn opgesteld in het
activiteitenbesluit en de bijbehorende
regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd
gezag.
Burgemeester en wethouders van Westvoorne
maken bekend dat in het eerste kwartaal van
2019 de navolgende melding Activiteiten
besluit en de bijbehorende Regeling is
ontvangen.
Horeca
•D
 orpsweg 10, 3235 AG Rockanje,
Restaurant de Jongens (318405).
Voor nadere inlichtingen over de melding
kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Agenda
raadscommissies
In de week van 6 mei zijn er twee commissievergaderingen. Graag nodigen wij u uit
om bij deze vergaderingen aanwezig te
zijn. De vergaderingen beginnen om 20.00
uur en worden gehouden in de raadzaal
van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan
te Rockanje. De vergaderstukken liggen ter
inzage in het gemeentehuis. Ook via de
website kunt u ze inzien (www.westvoorne.nl,
‘organisatie‘, ‘gemeenteraad’ en dan naar
de knop ‘vergaderingen’). Vragen of
inspreken bij een agendapunt? Neem
contact op met griffier Ronald de Vries,
via tel. 40 81 05, of per e-mail r.devries@
westvoorne.nl. Aanmelden als inspreker kan
tot 24 uur voor aanvang van de vergadering. U bent van harte welkom. De deur van
het gemeentehuis gaat om 19.30 uur open.

Commissie Grondgebied & Milieu

de activiteit handelen in strijd met het
bestemmingsplan:
•d.d. 11 april 2019, nr. 200227, het
realiseren van een B&B aan de Vestalaan 14, 3235 AS Rockanje;
de activiteit slopen:
• d.d. 16 april 2019, nr. 200297, voor
het verwijderen van asbest aan de
Ruigendijk 12, 3234 LC Tinte;
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Evenementenkalender

De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
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
18 mei
19 mei
19 mei
22 mei
24 mei
25 mei
25 mei
25 mei
25 mei
25 mei
29 mei
30 mei

Rockanje
Draaidag Korenmolen Oostvoorne
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 bij korenmolen Oostvoorne
Avondvierdaagse Westvoorne
Snuffelloods Moolhoek
Rondje Voorne 2019
Duin- en Bunkertour aanmelden www.biberbunker.nl
Rondleiding Biberbunker aanmelden www.biberbunker.nl
Defilé klassieke racemotoren
Rockanje Classic Races
Bos- en Burchtfair
Kringloopwinkel Het Vervolg extra geopend
Nationale Bunkerdag rondleidingen Biberbunker
Draaidag korenmolen Oostvoorne
Rondleiding Biberbunker aanmelden www.biberbunker.nl
Opoe Jaantje en Opa Bram bij De Duinhuisjes

Rockanje
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Westvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Rockanje
Westvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje

op maandag 6 mei om 20 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5.	Verslag gecombineerde commissie
vergadering 2 april 2019
6. Overzicht van toezeggingen
7.	Voorstel Aanpak Kust- en
Natuurontwikkeling
8.	Beheerplannen wegen, openbare
verlichting en openbaar groen
2020 - 2024
9.	Aanleg 10 parkeervakken
Zeedistellaan Rockanje
10. Voorbereidingskrediet Drenkeling fase 2
11.	Bijdrage realisatie ongelijkvloerse
kruising Stenenbaakplein-N218
12. Punten voor een volgende vergadering
13. Sluiting

Commissie Inwonerszaken & Middelen

Grofvuil aanbieden aan openbare weg

op dinsdag 7 mei om 20 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5. Overzicht van toezeggingen
6.	Mededelingen uit regionale
samenwerking
7.	Voetbalaccommodatie
O.V.V. Oostvoorne
8.	Rapport rekenkamer
‘Rolneming raad Syntrophos’
9.	Verordening op de elektronische
bekendmaking
10. Veiligheidsanalyse t.b.v. het IVP
11.	MRDH, zienswijze op
a. strategische agenda
b. ontwerpbegroting 2020
c. ontwerp Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
12.	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
zienswijze op Programmabegroting
2020, 1e begrotingswijziging 2019 en
jaarstukken 2018
13. Punten voor een volgende vergadering
14. Sluiting

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.

Bel dan met het klachtennummer van
Renewi: (0181) 33 01 00.

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.

Onze inzameldienst ziet met regelmaat (aangemeld) grofvuil staan op het eigen perceel.
In geval van twijfel neemt de inzameldienst uw grofvuil niet mee.

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.

Afval niet opgehaald?
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Verleende omgevingsvergunningen
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Westvoorne in beeld

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. 24 april 2019, nr. 197717/2019-0046, verzonden d.d. 24 april 2019, voor het
plaatsen van een woning aan de Leyseput 14 in Rockanje;
• d.d. 24 april 2019, nr. 197512/2019-0032, verzonden d.d. 24 april 2019, voor het
restylen en maken van een aanbouw aan de woning Berkenrijsweg 3, 3233 KH
Oostvoorne.
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. 24 april 2019, nr. 200297/2019-092, verzonden d.d. 24 april 2019, voor het
verwijderen van asbest aan de Ruigendijk 12, 3234 LC in Tinte.

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 Ria Mellegers. Zij maakte op Tweede Paasdag deze foto
van de Galloway-ossen, die volop genoten van het mooie lenteweer in de duinen van
Oostvoorne.

Themadag nul-op-de-meter

Verleende APV-vergunningen

De WoonWijzerWinkel is het officiële energieloket van de gemeente Westvoorne en
organiseert maandelijks een themadag over mogelijkheden om uw woning te verduurzamen.

• het organiseren van het evenement Kleedjesmarkt en Kofferbak Verkoop op 11mei 2019
op het terrein van het Agathahuis, Duinoordseweg 36 te Oostvoorne. Deze vergunning is
afgegeven op 23-4-2019.
• het organiseren van het evenement Baardmannetje Triatlon 2019 op 23 juni 2019 op de
locatie Afslag Baardmannetje aan de Noordoever van het Oostvoornse Meer. Deze vergunning is afgegeven op 23-6-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

Wilt u ook een energieverbruik van nul? Tijdens de themadag van de WoonWijzerWinkel
op 11 mei krijgt u uitgelegd wat nul op de meter wonen inhoudt, wat er voor nodig is en
welke mogelijkheden u heeft om uw energieverbruik tot nul terug te brengen.
Kijk voor meer informatie op: woonwijzerwinkel.nl/themadagen.

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

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.

