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Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

Verleende
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning
zijn ontvangen voor:

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader
van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunningen hebben
verleend voor:

de activiteit bouwen:
• d.d. 31 januari 2021, nr. 3991-2021,
voor het plaatsen van een dakkapel op
de woning aan de Tichelarijweg 1, WV_Stemmen:Opmaak 1 04-02-2021 16:06 Pagina 1
3233 XH Oostvoorne;
• d.d. 1 februari 2021, nr. 4028-2021,
voor het vergroten van de luifels aan de
Eenduidige en transparante communicatie over de energietransitie op Voorne-Putten. Dat is
Minstreellaan 15 en 17, 3233 RS
het doel van de nieuwe website die de vier gemeenten op Voorne-Putten deze week hebben
Oostvoorne;
gelanceerd: www.energiekvoorneputten.nl.
• d.d. 1 februari 2021, nr. 4036-2021,
voor het plaatsen van een overkapping
Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne staan net als de andere gemeenten in
bij de woning aan Het Swyn 27,
Nederland voor de ingewikkelde opgave om de elektriciteit die zij gebruiken duurzaam op te
3235 DB Rockanje;
gaan wekken en om aardgasvrij te worden. Heldere communicatie met onder andere inwoners
• d.d. 2 februari 2021, nr. 4039-2021,
is daarbij heel belangrijk. Daarom hebben de vier gemeenten deze website gemaakt.
voor het plaatsen/inrichten van een
tijdelijk depot ten behoeve van werkKijk op www.energiekvoorneputten.nl.
zaamheden Oostvoornse Meer op
De Pinnepot in Oostvoorne;
• d.d. 2 februari 2021, nr. 4147-2021,
voor het realiseren van een gevelaanpassing aan de Molendijk 6c, 3233 LN
Oostvoorne;
• d.d. 4 februari 2021, nr. 4169-2021,
voor het plaatsen van een mestbak aan
de Ruigendijk 14a, 3234 LC Tinte;

Website over energietransitie Voorne-Putten

Stemmen?
Zo doen we dat woensdag 17 maart 2021.

de activiteit bouwen en afwijken van het
bestemmingsplan:
• d.d. 28 januari 2021, nr. 2792-2021,
voor het wijzigen van een garage/
berging in een meergeneratiewoning aan
de Schapengorsedijk 4, 3235 LA
Rockanje;

de activiteit aanleggen van een uitrit:
• d.d. 4 februari 2021, nr. 1008-2021/20210009, verzonden d.d. 4 februari 2021,
voor het veranderen van een uitweg aan
de Parnassialaan 20, 3235 AN 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.
geaccepteerde sloopmeldingen:
• d.d. 10 februari 2021, nr. 4351-2021/
2021-015, verzonden d.d. 10 februari
2021, voor het slopen van een woning
aan de Torenweg 17, 3235 NS Rockanje;

de activiteit kappen:
• d.d. 1 februari 2021, nr. 4000-2021,
voor het kappen van drie bomen aan de
Nieuw Rockanjesedijk 1, 3235 XJ
Rockanje.

Melding sloopvoornemen
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende melding(en) sloopvoornemen is ontvangen:

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 22 februari 2021 gedurende
twee weken op afspraak inzien bij het
ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

• d.d. 3 februari 2021, nr. 4351-2021,
voor het slopen van een woning aan de
Torenweg 17, 3235 NS Rockanje.

Stemmen voor kwetsbare groepen

Per brief óf op locatie!
Bent u 70 jaar of ouder? Of valt u in een risicogroep? Dan kunt u straks per brief stemmen bij de
Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart 2021. Zo kunt u veilig uw stem uitbrengen.

Stemmen per brief

Westvoorne in beeld
Hartelijk dank voor de mooie foto’s! Uitgelicht:
Hongerig roodborstje bij Quakjeswater in
Rockanje, ingestuurd door Madeleine Lampen.
Natuurlijk weet u de mooiste plekjes van Westvoorne! Stuur uw mooiste foto van minimaal
1 MB naar communicatie@westvoorne.nl.
Volg gemeente Westvoorne nu ook op Instagram
en tag uw mooiste foto: #westvoorneinbeeld.
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Sport- en cultureelcentrum De Merel

Hal gemeentehuis Rockanje

Duurzaamheidscoach
voor ondernemers
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. Heeft u interesse, neem dan
contact op met duurzaamheidscoach
Stefan Romijn van Stichting Stimular via
telefoonnummer (010) 238 28 27 of per
e-mail s.romijn@stimular.nl.
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Voornemen tot
verkoop van openbaar
groen
De eigenaar van het perceel Vlierbessenstraat
1 in Rockanje wil een strook openbaar groen
naast de woning kopen. Dit grondstuk is groot
circa 79 m2. De gemeente is bereid aan dit
verzoek mee te werken.
Direct belanghebbenden kunnen op dit voornemen tot verkoop reageren. De schriftelijke
reactie moet worden gestuurd aan het college
van burgemeester en wethouders,
Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Dit moet
binnen vier weken na de datum van deze
publicatie.
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Vervanging bomen uit veiligheidsoverweging
Tijdens een reguliere boomveiligheidscontrole door de bomenploeg van de gemeente Westvoorne, werden bij een aantal bomen gebreken gevonden, waarvoor extra onderzoek nodig
was. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd, waarbij gekeken is naar de huidige conditie,
de mechanische kwaliteit (hoe breukvast en stabiel is de boom) en de toekomstverwachting
van de bomen. Een aantal bomen blijkt helaas niet breukvast te zijn, ook niet wanneer ze op
gepaste wijze worden gesnoeid. Uit veiligheidsoverwegingen worden deze bomen daarom
op korte termijn gekapt.
Het gaat om 3 kastanjes (2 aan de Zandweg en 1 aan de Burgemeester Letteweg), 1 iep
(Fazantenlaan) en 1 lijsterbes (Primulalaan) in Oostvoorne en 2 wilgen (Middeldijk) in
Rockanje. De gemeente plant ter compensatie nieuwe bomen terug op dezelfde locatie en
waar dit niet mogelijk is, op andere geschikte locaties in Westvoorne.
Hebt u vragen?
Neem dan gerust contact op met Herman Poldervaart via telefoonnummer 14 0181.

ENERGIE BESPAREN: DAT LEVERT WAT OP!

Als ik het warm heb werk ik,
als ik het koud heb ben ik vrij.

Wat ben ik?

Los het raadsel op en maak kans op een
cadeaubon t.w.v. €50 van Restaurant Aan Zee!
Stuur de oplossing vóór 3 maart in via het webformulier op
duurzaamwestvoorne.nl/energiepuzzels en maak kans op
een cadeaubon van Restaurant Aan Zee Oostvoorne.
De oplossing van de rebus van 20 januari jl. was “Wees
slim bespaar energie”. De cadeaubon van het Badhotel in
Rockanje is gewonnen door H. Wubben. We wensen haar
veel plezier met de cadeaubon!
Oplossing:

Vraag het aan de energiecoach!
U kunt nu kosteloos een energiegesprek boeken met één van onze
energiecoaches. Een energiecoach is een deskundige vrijwilliger die
mede-inwoners informeert over energiebesparing. De energiecoach kijkt
met u mee hoe u een volgende stap kunt zetten met besparen, ongeacht
van wat u al doet. Zo kan de energiecoach zelfs van dienst zijn als u al
bewust omgaat met energie. Een ander perspectief kan helpen om uw
eventuele blinde vlek op te sporen. De coach is er om u te helpen en het
gesprek is daarom geheel vrijblijvend.
Praktische tips
Het energiegesprek richt zich op kleine maatregelen en
gedragsaanpassingen, waarmee u ﬂink geld kunt besparen. Wist u dat
u bijna 25 euro per jaar kunt besparen door elke dag slechts een minuut
korter te douchen? Of dat 80% van de gasrekening van een gemiddeld
huishouden opgaat aan het verwarmen van de woning. De energiecoach
kan u een hoop tips geven om net iets slimmer met de thermostaat om te
springen, zodat u kunt besparen zonder comfort te verliezen.
Maak een afspraak
Het gesprek met de energiecoach vindt momenteel digitaal of telefonisch
plaats en duurt ongeveer een uur. Maak direct een afspraak met één
van onze coaches via: www.bespaarafspraak.nl/Westvoorne. Vindt u dit
lastig? Vraag dan hulp uit uw omgeving of bel naar het ServicePunt van de
gemeente om een afspraak in te plannen: 14 0181.Wij helpen u graag!

Kijk op deze website voor een overzicht van
alle activiteiten:
duurzaamwestvoorne.nl/datlevertwatop

GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO!
Drukwerk voor internetprijzen!
Voor meer informatie: 015 - 361 51 40

