Nieuws Gemeente Westvoorne

Woonbedrijf Westvoorne duurzaam op weg
Evenementenkalender

•H
 et organiseren van het evenement Music
Night op 3 augustus 2019 op het terras
van Badhotel Rockanje, 2e Slag 1. Deze
vergunning is afgegeven op 1 juli 2019

10 juli - Oostvoorne
Rondleiding Biberbunker aanmelden:
www.biberbunker.nl
11 juli - Oostvoorne
Kids Survival

De burgemeester van Westvoorne maakt
bekend dat op grond van artikel 2:28 APV
een exploitatievergunning is verleend voor:

13 juli - Rockanje
Boeren Rommelmarkt Duindijk
13 juli - Rockanje
Opoe Jaantje en Opa Bram bij
De Duinhuisjes

14 juli - Oostvoorne
Duin- en Bunkertour aanmelden:
www.biberbunker.nl
20 juli - Rockanje
Snuffelloods Moolhoek
20- juli - Rockanje
Boekenmarkt in de Welkomkerk
20 juli - Oostvoorne
VPR Molendag bij de Korenmolen
20 juli - Rockanje
Creamarkt bij De Duinhuisjes
21 juli - Oostvoorne
Ibiza on the Beach bij Brunotti Beachclub
21 juli - Oostvoorne
Rondleiding Biberbunker aanmelden:
www.biberbunker.nl
24 juli - Rockanje
Viswedstrijd voor de jeugd tm 14 jaar
24 juli - Rockanje
Zomermarkt Rockanje

Het Woonbedrijf van de gemeente Westvoorne heeft een hoog ambitieniveau als het gaat
om duurzaamheid. Daar is ook bij de vervanging van de bedrijfsauto’s rekening mee
gehouden. Van de vier auto’s zijn er inmiddels nu drie elektrisch. Vorige week kreeg de
portefeuillehouder van het Woonbedrijf, Marja Roza, officieel de sleutels overhandigd van
Wim Andries van Renault Hellevoetsluis. Naast de verduurzaming van het wagenpark
worden op dit moment de laatste woningen (van de in totaal 1.000 woningen van het
Woningbedrijf) verduurzaamd.

Basisregistratie personen

•C
 ultureel Centrum De Man, Burg. Letteweg
30, 3233 AG Oostvoorne. In deze
vergunning zijn twee terrassen opgenomen. De vergunning is afgegeven op
1 juli 2019;
•Z
 oet en Koek, Dorpsplein 4a, 3233 AL
Oostvoorne. In deze vergunning zijn twee
terrassen opgenomen. De vergunning is
afgegeven op 1 juli 2019;
De burgemeester van Westvoorne maakt
bekend dat op grond van artikel 2:28 en
228a APV een terrasvergunning is verleend
voor:

Het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne maakt bekend dat met
toepassing van artikel 2.60 onder d van de wet basisregistratie personen van de volgende
perso(o)n(en) de gegevens zijn gewijzigd in de basisregistratie personen van Westvoorne:

•B
 BO Winkels (Breggen bakkers), Dorpsplein 2, 3233 AL Oostvoorne. Deze
vergunning is afgegeven op 1 juli 2019.

1. D
 e heer A.C. Thiesky, Wielewaal 8, 3235 SL ROCKANJE m.i.v. 13 mei 2019
adres: Onbekend

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).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking
hiervan bezwaar maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van
burgemeester en wethouders van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is een
griffierecht verschuldigd.

Westvoorne in beeld

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.

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.

Duurzaamheidscoach
voor ondernemers

Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan de publicatie.

Bent u ondernemer uit Westvoorne en wilt
u energie besparen, duurzame energie
opwekken, uw vervoer verduurzamen of
uw afval verminderen? Dan kunt u de
hulp inschakelen van de duurzaamheidscoach Westvoorne.

Plastic-loos oud papier
Ja graag!
Alleen schoon papier is waardevol.
Om van oud papier nieuw papier te kunnen
maken, is het nodig dat u plastic - zoals
hoesjes - scheidt van het papier en dat
papier schoon en droog blijft. Vervuiling van
oud papier maakt het recyclingproces naar
een eindproduct onmogelijk.

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:

De komende weken zijn de volgende
activiteiten in Westvoorne:

14 juli - Oostvoorne
Braderie Hoflaan
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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 Betsy Hokke. Reemoeder met twee kalfjes, nabij het
Breede Water te Rockanje. De foto is gemaakt zondagmorgen 16 juni.

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.

Heeft u interesse, neem dan contact op
met duurzaamheidscoach Stefan Romijn
van Stichting Stimular via telefoonnummer 010-238 28 27 of e-mail
s.romijn@stimular.nl.
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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:
Met de activiteit bouwen:
• d.d. 18 juni 2019, nr. 204259/2019-0107, verzonden 2 juli 2019, voor het
aanpassen van de raamkozijnen op de benedenverdieping aan de Donjonweg 27,
3233 AJ Oostvoorne;
• d.d. 13 juni 2019, nr. 204248/2019-0104, verzonden 2 juli 2019, voor het vervangen
van een onveilige erfafscheiding aan de Lodderlandsedijk 22, 3235 KK Rockanje;
• d.d. 14 juni 2019, nr. 204254/2019-0105, verzonden 2 juli 2019, voor het bouwen
van een woning op het landgoed Drenkeling, bouwkavel 11, Leyseput 22 in Rockanje;
• d.d. 19 juni 2019, nr. 204267/2019-0109, verzonden d.d. 2 juli 2019, voor het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan de Strypsedijk 15,
3235 LD Rockanje;
• d.d. 19 juni 2019, nr. 204612/2019-0108, verzonden 2 juli 2019, voor het vervangen
van het hekwerk rondom het kerkhof van de N.H. Kerk aan de Dorpsweg 27,
3235 AE Rockanje;
• d.d. 24 juni 2019, nr. 204622/2019-0111, verzonden 2 juli 2019, voor het bouwen
van een garage aan Het Duynmeer 47, 3235 DA Rockanje;
• d.d. 27 juni 2019, nr. 204624/2019-0112, verzonden 2 juli 2019, voor het bouwen
van een woning aan de Middelweg, project Carte Blanche, kavel 1 in Rockanje;
• d.d. 28 juni 2019, nr. 204847/2019-0113, verzonden 4 juli 2019, voor het
verbouwen van de garage en een aanbouw aan de achterzijde van de woning aan

Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij het voornemen hebben
om met toepassing van de procedure van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning te verlenen voor:
• Het brandveilig gebruik van het gebouw op het perceel W de Waalstraat 3 Rockanje.

de Brielseweg 25, 3235 AA Oostvoorne;
• d.d. 1 juli 2019, nr. 204849/2019-0114, verzonden 4 juli 2019, voor het plaatsen van
een hekwerk aan de Rialaan 1, 3233 BS Oostvoorne;
• d.d. 3 juli 2019, nr. 204851/2019-0116, verzonden 4 juli 2019, voor het renoveren
en verbouwen van de woning en het vervangen van de bijgebouwen aan de Schapengorsedijk 9, 3235 LA Rockanje;
Met de aanvraag kappen:
• d.d. 20 juni 2019, nr. 204620/2019-0110, verzonden 2 juli 2019, voor het kappen
van 3 kastanjebomen aan de Middelweg 9a, 3235 NM 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.

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag
na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
De stukken zijn tijdens openingstijden in te zien bij het ServicePunt.
Een ieder die tegen deze aanvraag zienswijzen heeft, kan deze gedurende de termijn dat de
stukken ter inzage liggen, schriftelijk dan wel mondeling aan het college van burgemeester
en wethouders kenbaar maken (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

