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Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

Dodenherdenking zonder publiek

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

Dodenherdenking op 4 mei vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats in Westvoorne. Tijdens
de dodenherdenking staan we stil bij hen die omgekomen of vermoord zijn tijdens de Tweede
Wereldoorlog, tijdens andere oorlogen en bij vredesmissies, en we staan stil bij hun nabestaanden. Op 4 mei wordt er in Tinte, Rockanje en Oostvoorne herdacht. Vanwege de coronamaatregelen vindt de herdenking dit jaar besloten plaats met genodigden.

de activiteit aanleggen inrit:
• d.d. 18 april 2021, nr. 12842-2021,
voor het aanleggen van een parkeerplaats
op het eigen erf aan de Brielseweg 5,
3233 AA Oostvoorne;

Herdenkingsmomenten
Burgemeester en wethouders, de leden van Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Oostvoorne
en het Comité Herdenking ’40-’45 Rockanje leggen bloemen en kransen bij de monumenten op
de begraafplaatsen en de graven van de geallieerden. In Tinte, Oostvoorne en Rockanje zal
de Taptoe geblazen worden.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 10 mei 2021 gedurende twee
weken op afspraak inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

Herdenkingen en toespraak via video te zien
Omdat niet iedereen bij de herdenkingen aanwezig kan zijn, wordt de toespraak van burgemeester Peter de Jong op 4 mei vanaf half acht ‘s avonds uitgezonden via www.westvoorne.nl
en het Facebookkanaal van de gemeente. Later op de avond wordt de videoregistratie van de
herdenkingen uitgezonden waarin de kransleggingen te zien zijn. Ook worden van de vele
bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog drie verhalen uitgelicht en verteld door
betrokkenen en nabestaanden. De 91 jarige Sarie van Vliet-Schipper bezoekt de plek waar
evangelist Van der Meer is doodgeschoten. Hugo Noordermeer vertelt over de fusillade van zijn
opa en oom aan de Blindeweg en Riet de Leeuw van Weenen vertelt over de Stolpersteinen
aan de Brielseweg.

Verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader
van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend
voor:
de activiteit bouwen:
• d.d. 19 april 2021, nr. 6432-2021/20210057, verzonden d.d. 19 april 2021,
voor het plaatsen van een bijgebouw aan
de Parnassialaan 26, 3233 VK
Oostvoorne;
• d.d. 21 april 2021, nr. 5477-2021/20210051, verzonden d.d. 21 april 2021,
voor het plaatsen van een hekwerk aan
de Duinzoom 28, 3235 CD Rockanje;
de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 19 april 2021, nr. 11124-2021/20210096, verzonden d.d. 19 april 2021, voor
het realiseren van een gastenverblijf in het
bijgebouw aan de Lodderlandsedijk 19,
3235 KJ Rockanje;
de activiteit het aanleggen van een uitrit:
• d.d. 19 april 2021, nr. 9867-2021/20210087, verzonden d.d. 19 april 2021, voor
het verbreden van de inrit aan de
Slotlaan 48, 3233 DD Oostvoorne;
• d.d. 19 april 2021, nr. 10699-2021/20210092, verzonden d.d. 19 april 2021, voor
het realiseren van een uitrit en parkeer
plaatsen aan de Hoogvlietlaan en het
Kolpapad in Rockanje;

Vlaggen op 4 mei
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept dit jaar wederom alle inwoners op om op 4 mei al vanaf zonsopkomst tot aan zonsondergang de vlag halfstok te hangen.
Bloemen leggen
Wilt u overdag bloemen leggen bij één van de monumenten dan
is dat uiteraard mogelijk. Wij vragen u hierbij de dan geldende
RIVM-richtlijnen in acht te nemen. Als u ziet dat het druk is, probeert
u dan op een ander moment van de dag terug te komen.
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Bekendmaking
verlening standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de onderstaande
standplaatsvergunning is verleend:
• Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
voor het plaatsen van een buitenunit
en tent in de periode van 24 april 2021
tot en met 16 mei 2021. De standplaats
wordt ingenomen op het parkeerterrein
van bezoekerscentrum Tenellaplas.
Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4 e.v.
van de Algemene wet bestuursrecht kan
tegen dit besluit, binnen zes weken na de
datum van publicatie van deze vergunning,
een bezwaarschrift worden ingediend.
Dit bezwaarschrift moet worden gericht
aan de burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Westvoorne (Postbus
550, 3235 ZH Rockanje). Tegelijk met het
bezwaarschrift kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de
President van de Arrondissementsrechtbank
te Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam).

Vaccineren: zo werkt het
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U krijgt een brief
van het RIVM.
Lees de brief goed.

Iedereen in ons land
die dat wil kan een prik
(vaccinatie) krijgen tegen
het coronavirus.
Als u aan de beurt bent,
krijgt u een brief van
het RIVM.
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Maak snel een afspraak.
Bel daarvoor het
telefoonnummer uit
de brief.
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Ga naar de afspraak.
U mag iemand
meenemen.

• Blijf zo veel mogelijk
thuis.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Was vaak uw handen.
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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.

Vul de gezondheids
verklaring in die bij
de brief zit.

U moet ook na de prik
de eerste tijd nog wel
de regels volgen:

Op deze pagina leggen
we uit wat u moet doen als
u deze brief krijgt.
Verder leest u waar u in
de Rotterdamse regio
terechtkunt voor de prik.
En hoe u daar kunt komen.
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• Laat u testen als u
klachten heeft (niezen,
hoesten of koorts).

Neem naar de afspraak mee:
• De brief van het RIVM
• De ingevulde
gezondheidsverklaring
• Uw IDkaart of paspoort
• Een mondkapje

U krijgt één prik
in uw bovenarm.
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Westvoorne in beeld
Hartelijk dank weer voor de mooie foto’s!
Uitgelicht: Kievitsbloemen in de Stinzentuin
Mildenburg. Ingestuurd door Paulien Stougie.
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.

Na een aantal weken
krijgt u (meestal)
de tweede prik.

Een afspraak maken en een prikplek kiezen
Hoe maak ik een afspraak?
In de brief van het RIVM staat het telefoon
nummer dat u kunt bellen voor een afspraak.
Meestal zijn dat twee afspraken: één voor de
eerste prik en één voor de tweede prik een
paar weken later. De GGD stuurt u een mail
met de afspraak. Schrijf de dag en het tijdstip
van de afspraken ook zelf op. Houd daarom
pen en papier bij de hand als u belt.
U kunt uw afspraak ook online maken,
via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Waar moet ik naartoe
voor de prik?
U kunt bij de GGD uw prik krijgen.
Dat kan op heel veel plekken. U vindt ze op
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/vaccinatie.
Alle prikplekken zijn goed bereikbaar. Maak
snel een afspraak. Hoe eerder u een prik krijgt,
hoe eerder u beschermd bent tegen corona.

Wat is voor mij de beste prikplek
in de regio Rotterdam-Rijnmond?

Ik kan niet naar een prikplek
komen. Wat moet ik doen?

Op onze site ziet u waar u de prik kunt krijgen
(www.ggdrotterdamrijnmond.nl/vaccinatie).
Kijk vóór u belt wat voor u handig is. Tijdens het
maken van de afspraak bespreekt u samen met
de GGDmedewerker de plek die voor u dichtbij
is, of waar u het snelste aan de beurt bent.

Kunt u, bijvoorbeeld door een lichamelijke
beperking, niet naar een prikplek van de GGD
komen? Bel dan met uw huisarts over hoe u
tóch uw coronaprik kunt krijgen.

Het is voor mij moeilijk om naar
de prikplek te komen. Wat nu?

Milieustraat gesloten
op Bevrijdingsdag

Hoe gaat
een prikafspraak
in z’n werk?

U kunt een familielid of kennis vragen u te
brengen. Ook het Rode Kruis kan u helpen,
via ‘begeleid vervoer’. Een vrijwilliger rijdt u
dan naar de prikplek en brengt u weer thuis
(kijk op www.rodekruis.nl). Een andere
mogelijkheid is de Wmobus of Valysvervoer
(kijk op www.valys.nl).

Bij de ingang controleren we eerst uw
identiteit. Daarna kunt u zich laten prikken.
Als u op tijd bent, bent u meestal snel aan
de beurt. Ook krijgt u nog wat informatie.
Voor de zekerheid vragen we u nog een
kwartier te blijven zitten. Daarna kunt u
weer naar huis. Totaal duurt een prikafspraak
ongeveer een half uur.

Let op: maak eerst uw prikafspraak en
pas dáárna een afspraak voor vervoer.

Tip: trek kleding aan waarbij u makkelijk
uw mouw kunt opstropen.

De milieustraat
is op woensdag
5 mei gesloten.

Ik heb een vraag
Kijk op www.coronavaccinatie.nl
of bel naar informatienummer 0800 - 1351.

Heeft u een vraag aan de GGD Rotterdam-Rijnmond?
Kijk dan op www.ggdrotterdamrijnmond.nl.
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Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje | postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje | telefoon 14 0181 | e-mail gemeente@westvoorne.nl | www.westvoorne.nl
Let op! Vanwege het coronavirus zijn er aangepaste openingstijden. U kunt alleen op het gemeentehuis langskomen als u een afspraak heeft gemaakt.
Voor een afspraak kunt u bellen naar 14 0181. Het ServicePunt is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
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Bestrating Natuurboulevard in Oostvoorne
afgerond?

Duurzaamheidscoach
voor ondernemers

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de Natuurboulevard in Oostvoorne. De bestrating
is nu klaar. Op donderdag 22 april 2021 legde wethouder De Graad symbolisch de laatste
steen en nam namens de gemeente een boom in ontvangst. Deze iep heeft een mooi plekje
bij de entree van de Natuurboulevard.

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.

Er volgen de komende maanden nog enkele werkzaamheden om de Natuurboulevard af te
ronden. Zo komen er nog bankjes en fietsenrekken op het nieuwe plein. Lees meer over de
aanleg van de Natuurboulevard op (link naar nieuwsbericht op website)
www.westvoorne.nl/bestrating-natuurboulevard-in-oostvoorne-afgerond.

ZOEKWOORDENONDERZOEKEN // ONLINE // WEBSITES // HUISSTIJL
DRUKWERK // WEBSHOP // MARKETING // DELOKALEVERBINDER.NL

VERBIND MET ONS
015-3615146
EENVOUDIG EN SNEL

Zaterdag
16 september
Open Dag

bij Tandprothetische
Praktijk
Bob Koetsenruijter

Ruggeplein
- Vrijblijvend
advies 24
3232 AH
Brielle
- Vervaardiging
(part)prothese
0181-851735
- Vervaardiging
frameprothese
U bent van harte welkom,
www.bobkoetsenruijter.nl
- Vervaardiging
klikprothese
de deur staat voor u open.
- Reparaties klaar terwijl u wacht
- Rebasing (aanpassen aan kaak) partprothese,
zelfde dag klaar

Bouw- en Klusbedrijf
H. C. Koreneef

Wist u dat een tandprotheticus, de meest
uitgebreide opleiding op prothetische
voorzieningen heeft gevolgd?

Voor al uw klussen
in en om het huis.

06-22528304

Ruggeplein 24 3232 AH Brielle
0181-851735 www.bobkoetsenruijter.nl

T 0187 - 60 00 00 info@rovinbv.nl www.rovinbv.nl

Taxeren van:
Oldtimers
Klassiekers
Youngtimers
Motorfietsen &
Kampeerauto’s

hckoreneef@kliksafe.nl

DE GROOTSTE OCCASIONDEALER VAN DE REGIO RIJNMOND
Meer dan 500 auto’s op voorraad
Inruil alles mogelijk!!
Per maand betalen geen probleem!!

Kom langs voor de
beste deal?
Zeer ruime keuze.
Covid vrije ruimte
genoeg bij Troost

TEVENS AUTO’S
TE KOOP GEVRAAGD!
www.troostautos.nl

Autobedrijf P. Troost & Zonen

Geldig zolang de actie loopt, ex. BTW

Hellevoetsluis | Spijkenisse | Rotterdam

Chr. Huygensweg 28-30
Hellevoetsluis
Tel. (0181) 312 366
Elke 3e zondag v/d mnd open
Vrijdag koopavond

Slecht

s

31.30
Per st
uk

Faradayweg 10
Spijkenisse
Tel. (0181) 615 533
Elke 3e zondag v/d mnd open
Donderdag koopavond

Mizarstraat 2
Spijkenisse
Tel. (0181) 612 667
Zondag gesloten
Donderdag koopavond

Giesenweg 70-72
Rotterdam
Tel. (010) 426 45 46
Elke 3e zondag v/d mnd open
Geen koopavond

ROLL-UP BANNER
- Formaat 85 x 200 cm
- Stevig PVC spandoek
- Licht van gewicht
- Ook met halogeenspot mogelijk!

Voor meer informatie: info@lokaalensneldrukwerk.nl of bel 015 - 361 51 40

