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Ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende aanvraag om
omgevingsvergunning is ontvangen met:
de activiteit bouwen:
• d.d. 24 april 2019, nr. 200366,
voor het verlengen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke huis
vesting aan de Strypsedijk 4,
3235 LE Rockanje.

Week 19 | 8 mei 2019

Themabijeenkomst ouderenmishandeling
en financiële uitbuiting

Verkeersbesluit
éénrichtingsverkeer

Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting zijn lastige onderwerpen. Ouderen zelf praten
er niet gemakkelijk over, uit angst of uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar ze
terecht kunnen. Ook voor mensen in de omgeving van ouderen is het lastig om het te
signaleren. En om hierover het gesprek aan te gaan. Zij twijfelen vaak of hun vermoedens
wel juist zijn en hoe ze die eventueel met de oudere kunnen bespreken.

Het college van B&W heeft besloten om op
het Dorpsplein in Oostvoorne éénrichtingsverkeer in te stellen voor gemotoriseerd
verkeer.

Daarom nodigen wij ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers en andere geïnteresseerden uit
voor de themabijeenkomst over ouderenmishandeling en financiële uitbuiting op donderdag
9 mei van 14.00 tot 16.00 uur in de Leemgaarde in Oostvoorne. Aanmelden kan via
servicepunt@westvoorne.nl.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 13 mei 2019 gedurende twee
weken inzien bij het ServicePunt van de
gemeente Westvoorne.

Het Dorpsplein in Oostvoorne wordt
opnieuw ingericht. Een van de uitgangspunten binnen de herinrichting is het vergroten
van de leefbaarheid zonder daarbij de
bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer
ernstig te belemmeren. Om dit doel te
bereiken is in de ontwerpfase gekozen de
rijbanen te versmallen. Door de versmalling
van de rijbanen is het niet meer mogelijk om
tweerichtingsverkeer toe te staan.
Het college van B&W heeft besloten om het
verkeerbesluit voor het instellen van éénrichtingsverkeer op het Dorpsplein in Oostvoorne vast te stellen. Het besluit zal uitgevoerd
worden conform onderstaande tekening.

Verkeersbesluit
parkeerplaatsen
met oplaadpunt
Het college van B&W
heeft besloten om op
verschillende locaties
binnen de gemeente
Westvoorne parkeerplaatsen aan te wijzen
voor uitsluitend laden
van elektrische
voertuigen.
Doordat er steeds meer elektrische auto’s
komen, neemt ook de vraag naar oplaadpunten toe. De gemeente Westvoorne
stimuleert maatregelen in het kader van
duurzaamheid. Het aanwijzen van parkeerplaatsen met een oplaadpunt voor uitsluitend elektrische auto’s valt binnen de
duurzaamheidsdoelstellingen van de
gemeente.
Het college van B&W heeft besloten om het
verkeerbesluit voor het aanwijzen van
parkeerplaatsen voor uitsluitend elektrische
voertuigen op diverse locaties binnen de
gemeente Westvoorne vast te stellen. Het
besluit zal uitgevoerd worden conform
tekeningen die beschikbaar zijn via
www.westvoorne.nl.

Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor
Pinnepot en Moolhoek
Het Keurmerk Veilig Ondernemen-certificaat is opnieuw behaald door de bedrijventerreinen
Pinnepot en Moolhoek in de gemeente Westvoorne. Het certificaat voor een schoon, heel en
veilig bedrijventerrein werd op 30 april uitgereikt door wethouder Jorriena de Jongh op
bedrijventerrein de Pinnepot. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente.
Op de foto van links naar rechts: Rachida Nafid (BOA gemeente Westvoorne), John Oosthof
(ondernemer Moolhoek), Henk Zevenbergen (ondernemer Pinnepot) en Jorriena de Jongh
(wethouder gemeente Westvoorne).

In Oostvoorne worden de oplaadpunten
geplaatst op het Buitenhof, Rialaan,
Hoflaan, Burg. Bolwidtweg en de
Schepenenweg. In Rockanje op Het Swyn,
Duynmeer, Berberislaan, Waalstraat en
de Raadhuislaan.
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.
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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.

Klachten onderhoud
gemeentewoning
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.

Levering PMD-container
twee weken vertraagd
De levering van de aangevraagde PMD-containers is
iets vertraagd. In plaats van
medio mei zullen de
containers vanaf 27 mei
bij de aanvragers worden
afgeleverd. Alle aanvragers ontvangen
vooraf een brief met daarin de datum
waarop de aangevraagde PMD-container
wordt afgeleverd.
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Westvoorne in beeld
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. 30 april 2019, nr. 197707/2019-0039, verzonden d.d. 30 april 2019, voor het
plaatsen van een openbaar toiletgebouw voor het recreatieschap aan de Strandweg 3
in Oostvoorne;
• d.d. 1 mei 2019, nr. 199818/2019-0069, verzonden d.d. 1 mei 2019, voor het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Het Duynmeer 29 in
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.

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 Davey de Bruin uit Oostvoorne. Hij maakte een mooie foto
van de ochtendmist.

Evenementenkalender
De komende twee weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
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

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 race motoren
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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.

Controle hondenbezit 2019

Voor onze gemeente verzorgt SVHW de
hondenbelasting. Jaarlijks controleert
LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit. Dit
jaar vindt de controle van maart tot juni
plaats. De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Treffen
zij een hond aan waarvoor de eigenaar
geen belasting betaalt, dan melden zij dat
bij SVHW.

Hoeveel hondenbelasting u betaalt, is
afhankelijk van het aantal honden dat u bezit. Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft? Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. Heeft u geen hond meer of vertrekt
u naar een andere gemeente? Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk teveel
betaald belastinggeld terug.
U kunt uw hond aanmelden op www.svhw.nl door bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen
met uw DigiD. U kunt uw hond ook telefonisch aanmelden via (0186) 577 222 of
(0800) 02 00 873.

Beleidsregels Wmo-vervoer
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 april 2019 de beleidsregels voor
Wmo-vervoer vastgesteld. Deze beleidsregels betreffen het vervoer dat wordt verricht in het
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015).
De beleidsregels kunt u vinden op de website www.westvoorne.nl en op www.overheid.nl.

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.

