Nieuws Gemeente Westvoorne

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:
•H
 et organiseren van het evenement
Music Night op 3 augustus 2019 vanaf
21.00 uur tot 03.00 uur op 4 augustus
2019 op de Raadhuislaan te Rockanje,
tussen de Berberislaan en de Duin
doornlaan. Deze vergunning is
afgegeven op 6-5-2019 met de
daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

Westvoorne krijgt Blauwe Vlag en
Platinum QualityCoast Award

Agenda
raadsvergadering

Westvoorne mag voor de vijftiende keer op een rij de Blauwe Vlag hijsen en is samen met
vier andere gemeenten opnieuw benoemd tot Platinum QualityCoast. Zowel het badstrand
van Rockanje als de Jachthaven Geijsman Watersport zijn door de jury beoordeeld als
veilig, duurzaam en schoon en krijgen daarom opnieuw de Blauwe Vlag. De Platinum
QualityCoast Award kreeg Westvoorne vanwege de prestaties als groene en duurzame
bestemming. Wethouder Marja Roza-de Pijper was donderdag 9 mei in Ouddorp bij de
officiële uitreiking.

De gemeenteraad komt op woensdag
22 mei vanaf 20.00 uur bijeen voor een
openbare vergadering in het gemeentehuis,
Raadhuislaan 6 te Rockanje. U bent van
harte welkom. De deur van het gemeentehuis
gaat om 19.30 uur open.
De vergadering is ook rechtstreeks te volgen
via internet, www.westvoorne.nl, ‘Raad in
beeld’. Hier zijn ook eerdere vergaderingen
terug te kijken.

Onlangs nog werd Westvoorne samen met Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en
Veere uitgeroepen tot meest duurzame natuurbestemming ter wereld.

Hieronder treft u de agenda voor deze
vergadering aan. Als u vragen heeft over
de vergadering kunt u contact opnemen
met de griffier, Ronald de Vries, telefoon
(0181) 40 81 05.

•H
 et organiseren van het evenement
BuytenLust Festival op 15 juni 2019 op
de Hoflaan en de Hofwei te Oostvoorne.
Deze vergunning is afgegeven op
6-5-2019 met de daarbij behorende
tijdelijke verkeersmaatregelen.
•H
 et organiseren van het evenement
Burchtfeesten op 31 augustus 2019
op de Hoflaan, Hofwei, Dorpsplein,
Kerkplein, Burg. Letteweg, Mildenburglaan en de Stationsweg te
Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 6-5-2019 met de daarbij
behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.
•H
 et organiseren van het evenement
Lampionoptocht op 7 september 2019
waarvan de route over diverse open
bare wegen loopt in de bebouwde
kom van Oostvoorne. Deze vergunning
is afgegeven op 8-5-2019 met de
daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.
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 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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Wie verdient volgens u een
Koninklijke onderscheiding?
Sommige mensen zetten zich belangeloos in voor allerlei goede doelen. Deze mensen die
een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving verdienen een lintje. Als u iemand kent
die volgens u een Koninklijke onderscheiding verdient, meld hem of haar dan aan bij de
gemeente. Dit kan door contact op te nemen met Marianne de Groot via (0181) 40 80 75,
ma.degroot@westvoorne.nl of Shelley de Groot via (0181) 40 81 71, s.degroot@westvoorne.nl.
Zij kunnen u alle informatie geven over de aanmelding.
Als u iemand in 2020 in aanmerking wil laten komen voor een Koninklijke onderscheiding,
stel deze persoon dan vóór 1 juli 2019 voor bij de gemeente.
Voor meer informatie en de richtlijnen kunt u ook terecht op: www.lintjes.nl/voordragen.

Afval niet opgehaald?
Is uw afval deze keer 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.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht
Toehoorders kunnen het woord voeren over
geagendeerde onderwerpen, met uitzondering van de punten 4, 6 en 13. Indien u
gebruik wilt maken van het spreekrecht dient
u dit tenminste 24 uur voor de vergadering
te melden bij de griffier, Ronald de Vries,
r.devries@westvoorne.nl.
4. Mededelingen
5. Ingekomen stukken
6.	Vaststelling besluitenlijst van
17 april 2019
7. Lijst van toezeggingen
8. Hamerstukken
a.	Benoeming L.M. de Ruijter tot
plaatsvervangend griffier ter
vervanging van E. Blanken.
b.	Voorbereidingskrediet
Drenkeling fase 2
c.	Verordening op de elektronische
bekendmaking
d Veiligheidsanalyse t.b.v. het IVP
e. MRDH, zienswijze op
		 1. strategische agenda
		 2. ontwerpbegroting 2020
		 3. ontwerp Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
f.	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
zienswijze op Programmabegroting
2020, 1e begrotingswijziging 2019
en jaarstukken 2018.
g.	Rapport rekenkamer
‘Rolneming raad Syntrophos’
9.	Voetbalaccommodatie
O.V.V. Oostvoorne
10.	Beheerplannen wegen, openbare
verlichting en openbaar groen
2020 - 2024
11.	Bijdrage realisatie ongelijkvloerse
kruising Stenenbaakplein-N218
12.	Benoeming accountant voor het
jaar 2019
13. Sluiting

Bekendmakingen
Lees de officiële bekendmakingen
van gemeente Westvoorne op
www.officielebekendmakingen.nl. Alle
juridisch geldende tekst van verordeningen,
verkeersbesluiten en ruimtelijke plannen
staan op deze website.
Natuurlijk blijft de gemeente u ook
informeren via de krant.
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Evenementenkalender

Westvoorne in beeld

De komende twee weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
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

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

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

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! Heeft u ook een mooie foto voor
Westvoorne in beeld? Mail deze dan naar communicatie@westvoorne.nl. De foto moet
minimaal 1 Mb groot zijn.
Deze week is er een inzending van Wilma Bassant die met deze foto een bijzonder mooi
Mildenburgbos laat zien.

