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Kom uit je schuld!
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunningen zijn ontvangen
met:

Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of
een risico daarop. Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het
begin zijn van grote financiële problemen. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of

Inzameling GFT-afval
De inzameling van het
GFT-afval (groene
minicontainer) op
maandag 10 juni vervalt.
Deze inzameling vindt
nu plaats op zaterdag
8 juni. Wilt u ervoor zorgen dat uw
minicontainer uiterlijk om 7.30 uur aan
de weg staat?

de activiteit bouwen:
• d.d. 14 mei 2019, nr. 202179, voor
het plaatsen van een overkapping
naast de woning Berkenblad 1,
3233 SR Oostvoorne;
• d.d. 21 mei 2019, nr. 202415, voor
het bouwen van een schuur aan de
Bosweg 18, 3233 CD Oostvoorne;
de activiteit slopen:
• d.d. 15 mei 2019, nr. 202200, voor
het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning Vlielander
Heinlaan 12, 3235 AT Rockanje;
• d.d. 16 mei 2019, nr. 202208, voor
het saneren en afvoeren van asbest aan
de Ruigendijk 14a, 3234 LC Tinte;
• d.d. 16 mei 2019, nr. 202203, voor
het slopen van een garage met
aangrenzende opstallen op het perceel
Molendijk 8, 3233 LN Oostvoorne;
• d.d. 17 mei 2019, nr. 202206, voor
het verwijderen van asbest van het
garagedak aan de Molendijk 8,
3233 LN Oostvoorne;
• d.d. 27 mei 2019, nr. 202663, voor
het verwijderen van asbest uit de
woning Duinoordseweg 17,
3233 ED Oostvoorne;
• d.d. 27 mei 2019, nr. 202665, voor
het verwijderen van asbest uit de
vakantiewoning Meidoornhof 14,
Kruininger Gors in Oostvoorne;
de activiteit kappen:
• d.d. 15 mei 2019, nr. 202199, voor
het kappen van een boom aan de
Sliklandseweg 2, 3235 LB Rockanje.
Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 10 juni 2019 gedurende twee
weken inzien bij het ServicePunt van de
gemeente Westvoorne.

Uw dak is geld waard!

Zaterdag 15 juni bent u vanaf 09.00 uur
welkom bij de WoonWijzerWinkel, Directiekade 2 in Rotterdam voor een speciale
themadag: ‘Uw dak is geld waard’. U komt
dan meer te weten over alle duurzame maatregelen voor op uw dak, zoals zonnepanelen, zonneboilers en groene daken. Aansluitend kunt u een rondje lopen in de showroom
van 2500m² met verschillende duurzame
concepten en producten. Er wordt ook een
nieuwe inkoopactie voor zonneboilers
gestart. Interesse? U kunt zich meteen
inschrijven, informatie meenemen of een
afspraak maken voor een adviesgesprek.
De WoonWijzerWinkel is het officiële
energieloket van de gemeente. De Woon
WijzerWinkel is onafhankelijk, waardoor u
kunt vertrouwen op het betrouwbare,
objectieve advies over duurzaam wonen en
energie besparen! Inschrijven kan op
woonwijzerwinkel.nl/themadagen.

Wijzigingen in
dienstverlening rond
de Pinksterdagen

Milieustraat

Vanwege 2e Pinksterdag
is de milieustraat op
maandag 10 juni
gesloten.
In diezelfde week is de
milieustraat geopend op
dinsdag 11 juni, woensdag 12 juni,
vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni van
9.00 – 12.00 uur en op donderdagavond van 18.00 – 19.30 uur.
doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het
kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je
schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Westvoorne in beeld

In de campagne staan ambassadeurs centraal die over hun schuldprobleem praten. Hun
coming out bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal
laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen.
Lees hun verhalen op www.komjijeruit.nl.
Heb je schulden en kom je er niet uit? Vraag hulp! Op www.westvoorne.nl/komjijeruit vind
je informatie over de hulp die de gemeente Westvoorne kan bieden.

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan
Fazantenlaan – Patrijzenlaan Oostvoorne
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, volgens het bepaalde in artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij van plan zijn een bestemmingsplan voor
te bereiden voor de ontwikkelingslocatie Fazantenlaan – Patrijzenlaan Oostvoorne.
Op 2 maart 2011 heeft het college een voornemen voor de opstelling van een bestemmingsplan voor deze locatie bekend gemaakt. Om diverse redenen is het echter nog niet gekomen
tot daadwerkelijke opstelling van een bestemmingsplan.
De afgelopen periode is met diverse partijen verkennend gesproken over de mogelijkheden
om op termijn alsnog tot invulling van het projectgebied te komen. Deze verkenning is nu zo
ver dat concreet kan worden gestart met de voorbereiding van een bestemmingsplan. Gelet
op de gewijzigde uitgangspunten voor het project is besloten een nieuw voornemen bekend
te maken.
Het plangebied van het bestemmingsplan wordt gevormd door het onbebouwde gebied
omsloten door de Van der Meerweg, de Fazantenlaan en de Patrijzenlaan in Oostvoorne.
Ook de locatie Patrijzenlaan 9 tot en met 59 wordt in het bestemmingsplan opgenomen.
Het bestemmingsplan beoogt de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. Voor de
deellocatie Patrijzenlaan 9-59 maakt het bestemmingsplan de bouw van circa 41 (sociale)
huurwoningen mogelijk.
Deze bouw wordt gerealiseerd door het Woonbedrijf Westvoorne. Voor de deellocatie
Fazantenlaan wordt vooralsnog uitgegaan van een bestemming Woongebied – Nader uit te
werken (of vergelijkbaar). Voordat een concrete bestemmingslegging voor dit deelgebied kan
worden vastgelegd, moeten eerst de afspraken over de beoogde ontwikkeling worden
vastgelegd met de betrokken projectontwikkelaar. Het overleg hierover is nog gaande, er is
nog geen sprake van een concreet uitgewerkt bouwplan.
Op dit moment worden geen stukken met betrekking tot het voornemen ter inzage gelegd,
ook is het niet mogelijk om zienswijzen op het voornemen kenbaar te maken. Er wordt
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het
voornemen.
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Natuurlijk weet u de mooiste plekjes van
Westvoorne! Heeft u ook een mooie foto?
Mail deze dan naar
communicatie@westvoorne.nl.
Deze week is er een inzending van
Nancy Santbergen, haar hond geniet ook
van het mooie uitzicht op de Tenellaplas.

Officiële
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.

Nieuws Gemeente Westvoorne

Verleende omgevingsvergunning
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. 22 mei 2019, nr. 198605/2019-0053, verzonden d.d. 22 mei 2019, voor het
bouwen van een opslagruimte met stal aan de Middelweg 35, 3235 NM Rockanje;
de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 23 mei 2019, nr. 199387/2019-0059, verzonden d.d. 23 mei 2019, voor het
bouwen van een schuur aan de Blindeweg 7, 3235 NE Rockanje;
de activiteit uitvoeren van een werk:
• d.d. 28 mei 2019, nr. 202168/2019-0095, verzonden d.d. 28 mei 2019, voor het
graven, dempen of verbreden van watergangen aan de Meelzakseweg, Groeneweg
en Waalweg 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.
de activiteit slopen:
• d.d. 22 mei 2019, nr. 202200/2019-111, verzonden d.d. 22 mei 2019, voor het
verwijderen van asbest aan de Vlielander Heinlaan 12, 3235 AT Rockanje;
• d.d. 22 mei 2019, nr. 202208/2019-113, verzonden d.d. 22 mei 2019, voor het
verwijderen van asbest aan de Ruigendijk 14a, 3234 LC Tinte;
• d.d. 22 mei 2019, nr. 202206/2019-114, verzonden d.d. 22 mei 2019, voor het
verwijderen van asbestdaken van garage en opstallen aan de Molendijk 8,
3233 LN Oostvoorne;
• d.d. 23 mei 2019, nr. 179002/2018-084, verzonden d.d. 23 mei 2019, voor het
slopen van een woning aan de Verlengde Lodderlandsedijk 3, 3235 NT Rockanje;
• d.d. 27 mei 2019, nr. 201846/2019-106, verzonden d.d. 27 mei 2019, voor het
slopen van een woning, schuur en kassen aan de Vleerdamsedijk 13,
3235 NV Rockanje;
• d.d. 27 mei 2019, nr. 202203/2019-112, verzonden d.d. 27 mei 2019, voor het
slopen van een garage en aangrenzende opstallen aan de Molendijk 8,
3233 LN Oostvoorne;
• d.d. 28 mei 2019, nr. 202643/2019-119, verzonden d.d. 28 mei 2019, voor het
saneren van een asbestdak van de loods aan de Moolhoek 2, 3235 XK Rockanje.
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Agenda raadscommissies

Op dinsdag 11 en woensdag 12 juni zijn er de 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
www.westvoorne.nl, ‘organisatie‘, ‘gemeenteraad’, ‘vergaderingen’, kunt u ze inzien.
Vragen of inspreken bij een agendapunt? Neem contact op met de griffier Ronald de Vries,
via (0181) 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 - dinsdag 11 juni, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5. Ingekomen stukken
6.	Verslag commissievergadering 6 mei 2019
7. Overzicht van toezeggingen
8.	Begroting DCMR 2020 en Jaarrekening DCMR 2018
9.	Duurzaamheidsleningen a. Wijziging verordening
b. Storting in fonds
10. 1e bestuursrapportage 2019
11.	Omgevingsplan Buitengebied, korte toelichting en bespreking ingediende
zienswijzen en reacties college
12.	Startersleningen
a. wijziging verordening
b. storting in fonds
13.	Verlenging Verordening Woonruimtebemiddeling 2015.
14.	Brief van college ‘Provincie stemt niet in met volkshuisvestelijk bod’
15.	Intentieovereenkomst Westvoorne – Brielle over woningbouw
16.	Jaarverslag 2018 en ontwerp-programmabegroting 2020 Recreatieschap Voorne-Putten
17.	Communicatieplan prijs Best of Nature 2019
18. Punten voor een volgende vergadering
19. Sluiting
Commissie Inwonerszaken & Middelen - woensdag 12 juni, 20.00 uur

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

•h
 et organiseren van het besloten feest ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van
Midicamping van der Burgh op 15 juni 2019, Voet of Kraagweg 9 te Rockanje. Deze
vergunning is afgegeven op 28-5-2019;

Evenementenkalender

Algemene Plaatselijke Verordening

•h
 et organiseren van het evenement Zomermarkt Rockanje op 24 juli 2019 op de locatie
Dorpsplein en Dorpsweg te Rockanje. De vergunning is afgegeven op 29 mei 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.

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.

Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen
Rondvraag
Ingekomen stukken
Verslag commissievergadering 7 mei 2019
Overzicht van toezeggingen
Mededelingen uit regionale samenwerking
Startnotitie Integraal Kindcentrum (IKC), Oostvoorne
Beleidsplan Integrale koers Sociaal Domein Voorne
Zienswijze begroting 2020 GGD RR.
Zienswijze begroting 2020 GR Jeugdhulp RR
Notitie aanpak jaarwisseling
Voornemen VRR om aandeel BIOS-groep over te nemen
Invulling rekenkamer
Organisatieontwikkeling, budgetaanvraag
1e Bestuursrapportage 2019
Punten voor een volgende vergadering
Sluiting

De komende weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
8 juni
8 juni
8 juni
9 juni
10 juni
15 juni
15 juni
16 juni
16 juni
19 juni
23 juni
23 juni
23 juni
23 juni
23 juni

Welkomfair bij Welkomkerk
Boekenmarkt in de Welkomkerk
Voorne in Stelling bij de Biberbunker
Voorjaarsmarkt
Workshop schilderen en tekenen bij De Duinhuisjes
Snuffelloods Moolhoek
BuytenLust Festival
Duin en Bunkertour, aanmelden www.biberbunker.nl
Minimarkt en Kleedjesmarkt bij De Duinhuisjes
Rondleiding Biberbunker, aanmelden www.biberbunker.nl
Ringsteekevenement
Braderie tijdens het ringsteken
Triatlon Baardmannetje
Rondleiding Biberbunker, aanmelden www.biberbunker.nl
Opoe Jaantje leest voor bij De Duinhuisjes

Rockanje
Rockanje
Oostvoorne
Rockanje
Rockanje
Rockanje
Oostvoorne
Oostvoorne
Rockanje
Oostvoorne
Rockanje
Rockanje
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.

