Nieuws Gemeente Westvoorne

Open Monumentendag 2018
Verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat zij in het
kader van de algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) vergunning
hebben verleend voor:

Door de inzet van duizenden vrijwilligers wordt sinds 1987 elk jaar de Open Monumentendag georganiseerd. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste culturele
evenementen van Nederland. De Open Monumentendag wordt georganiseerd vanuit de
overtuiging dat het behoud van monumenten van algemeen maatschappelijk belang is.
Monumenten zijn van grote waarde en betekenis voor de samenleving en dragen bij aan
ons welzijn. Het zijn de zichtbare getuigen van het verleden en moeten daarom gekoesterd
worden.

de activiteit bouwen:
• d.d. 29 augustus 2018, nr.
184385/2018-0114, verzonden d.d.
29 augustus 2018, voor het realiseren
van een uitkijkpunt ter hoogte van het
A.J. Bootpad in Rockanje;
de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 29 augustus 2018, nr.
182561/2018-0100, verzonden d.d.
29 augustus 2018, voor het bouwen
van een woning aan de Middeldijk 32,
3235 XD Rockanje;

Plastic-loos
oud papier
Alleen schoon papier is waardevol. Om van
oud papier nieuw papier te kunnen maken,
is het nodig dat u plastic -zoals hoesjesscheidt van het papier en dat papier schoon
en droog blijft. Vervuiling van oud papier
maakt het recyclingproces naar een eind
product onmogelijk.

Aanmelden
evenementen 2019
Wilt u er zeker van zijn dat uw evenement in
2019 kan plaatsvinden?
Meld deze dan vóór 1 oktober 2018 aan
via het aanmeldformulier op onze website.
Bent u van plan bent om in 2019 in de
gemeente Westvoorne een evenement te
organiseren? Dan moet dit evenement vóór
1 oktober 2018 zijn aangemeld bij de
gemeente voor plaatsing op de regionale
evenementenkalender van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In november 2018
wordt deze evenementenkalender definitief
vastgesteld. U krijgt van ons bericht of uw
evenement op de door u beoogde datum
kan plaatsvinden.
Via www.westvoorne.nl kunt u het ‘Aanmeldformulier evenementen 2019’ downloaden.
Dit kunt u dan per e-mail sturen naar
gemeente@westvoorne.nl of per post naar
Postbus 550, 3235 ZH Rockanje of afgeven
bij het Servicepunt in de hal van het gemeentehuis.

de activiteit bouwen en inrit:
• d.d. 29 augustus 2018, nr.
186018/2018-0140, verzonden d.d.
29 augustus 2018, voor het verbreden
van de uitrit en plaatsen van twee
toegangspilaren aan de Patrijzenlaan
5a, 3233 BM 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 in 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.
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Het aanmelden van uw evenement geeft
geen recht op een vergunning. U moet altijd
nog een vergunning aanvragen. Voor
vragen kunt u contact opnemen met team
Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs te
bereiken op (0181) 40 80 00.

Inzameling oud papier en
karton op 8 september
Dit jaar zijn de Open Monumentendagen op zaterdag 8 september en zondag 9 september.
Rijksmonumenten in Rockanje, Oostvoorne en Tinte, die normaal niet of beperkt toegankelijk
zijn, zijn nu gratis open.
Voor meer informatie kijk op www.openmonumentendag.nl. Op zaterdag 8 september zijn
in Westvoorne open:
Protestantse kerk Oostvoorne

Kerkplein 1 Oostvoorne

10.00 - 17.00 uur

‘t Reigersnest

Zwartelaan 1 Oostvoorne

10.00 - 17.00 uur

Begraafplaats Maria Rust
Zeeweg Rockanje
09.00 - 16.00 uur
Dit jaar is het thema ‘In Europa’. Wat heeft Maria Rust met Europa te maken? Meer dan u
denkt! Ook op Maria Rust vinden we vluchtelingen, gastarbeiders, geallieerden en drenkelingen uit andere Europese landen. U bent van harte welkom (9.00-16.00 uur) om te horen hoe
dat zit, met presentaties door Jaap van der Veld, om 11.00 en 14.00 uur.
Biberbunker

Duinoordseweg Oostvoorne

10.00 - 17.00 uur

Historisch Museum De Duinhuisjes

Duinstraat 18 Rockanje

10.00 - 17.00 uur

Korenmolen Rockanje

Molendijk 36 Rockanje

10.00 - 17.00 uur

Korenmolen Oostvoorne
Molendijk 20 Oostvoorne
10.00 - 17.00 uur
		
(ook op zondag!)
Op zaterdag elk uur, met boerenkar en trekker, een lijndienst tussen molen Oostvoorne naar
de Biberbunker en door naar De Duinhuisjes.
Burcht Oostvoorne (en er worden
rondleidingen gegeven)

Hofweide Oostvoorne

Op zaterdag 8 september wordt
in Westvoorne weer oud papier
en karton ingezameld.
Waar
Rockanje (bebouwde kom)
Organisatie muziekvereniging
Ons Genoegen
Wilt u uw papier gebundeld uiterlijk om
8.00 uur aan de weg zetten en het papier
a.u.b. ontdoen van plastic verpakkingen?
Alleen schoon papier heeft waarde!

Ophaalplek grofvuil?
Zet het aan de weg. Met regelmaat zien we
het aangemelde grofvuil staan op het eigen
perceel. Onze inzameldienst neemt in geval
van twijfel uw grofvuil niet mee.
Om misverstanden en daaruit voortkomende
aansprakelijkheidstellingen te voorkomen,
wordt alleen grofvuil meegenomen dat is
aangemeld, volgens de regels is gebundeld
én aan de openbare weg wordt aangeboden.

10.00 - 17.00 uur

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.
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 t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 18.30 uur. Het ServicePunt in de hal
van het gemeentehuis is open op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur.
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Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
8 september
8 september
8 september
8 september
8 september
8 en 9 sept
15 september
16 september
16 september
18 september
22 september
22 september
23 september
27 september
30 september
30 september
30 september
6 oktober
6 oktober

Wij ontvangen heel veel mooie foto’s van planten en dieren, maar we ontvangen ook graag
foto’s die meer kenmerkend zijn voor Westvoorne. Bijvoorbeeld van bijzondere plaatsen,
mooie gebouwen, inwoners enzovoort. Stuur uw mooiste foto gemaakt in Westvoorne van
minimaal 1 Mb naar communicatie@westvoorne.nl.

Lampionoptocht
Open dag Biberbunker
Open Monumentendag begraafplaats Maria Rust
Open Monumentendag De Duinhuisjes
Open Monumentendag Dorpskerk met bespeling orgel
Open Monumentendag met draaidagen molen
Snuffelloods Moolhoek
Duinendag
Rondleiding Biberbunker na aanmelding op website
Open middag begraafplaats Maria Rust
Chrysantenrit AMC Rockanje
Schuurfeest
Rondleiding Biberbunker na aanmelding op website
Film Victoria en Abdul in De Man
Laatste Openingsdag van De Duinhuisjes
Rondleiding Biberbunker na aanmelding op website
Orgelconcert Dorpskerk
Zeepaard Rockanje op het strand
Draaidag molen

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

