Nieuws Gemeente Westvoorne

Agenda
raadsvergadering

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

De gemeenteraad komt op woensdag
28 april, vanaf 20.00 uur, bijeen voor een
digitale openbare vergadering. Hieronder
staat de agenda voor deze vergadering.
Heeft u vragen over de vergadering?
Dan kunt u contact opnemen met de griffier,
de heer De Vries, via e- mail:
r.devries@westvoorne.nl of via telefoon:
(06) 18 52 40 67.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning
zijn ontvangen voor:
de activiteit slopen:
• d.d. 8 april 2021, nr. 11605-2021, voor
het slopen van een teeltruimte aan de
Aelbrechtsweg 12, 3233 LA Oostvoorne;

De vergadering is rechtstreeks te volgen via
internet, www.westvoorne.nl, via ‘bestuur en
organisatie’ naar ‘kalender vergaderingen’.
Hier zijn ook eerdere vergaderingen terug
te kijken.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 26 april 2021 gedurende twee
weken op afspraak inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

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. 8 april 2021, nr. 4169-2021/20210039, verzonden d.d. 8 april 2021, voor
het plaatsen van een mestbak aan de
Ruigendijk 14a, 3234 LC Tinte;
• d.d. 8 april 2021, nr. 4778-2021/20210042, verzonden d.d. 8 april 2021, voor
het uitbreiden en verbouwen van de
woning aan de Schapengorsedijk 5,
3235 LA Rockanje;
de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 15 april 2021, nr. 6696-2021/20210062, verzonden d.d. 15 april 2021,
voor het realiseren van een B&B aan
de Heveringseweg 64, 3233 SE
in 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 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. 8 april 2021, nr. 11352-2021/2021051, verzonden d.d. 8 april 2021, voor
het slopen van een aanbouw aan een
schuur aan de Rondeweiweg 14,
3235 CN Oostvoorne;
• d.d. 12 april 2021, nr. 11605-2021,
verzonden d.d. 12 april 2021, voor het
slopen van een teeltruimte aan de
Aelbrechtsweg 12, 3233 LA Oostvoorne.
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Jonge Cyber Agents uit Westvoorne gehuldigd
‘CyberSimone’, ‘Rik t Rex’ en ‘Summer2222’, van harte gefeliciteerd! Woensdag
14 april was een bijzondere dag voor deze drie kinderen uit Westvoorne. Zij werden door
burgemeester Peter de Jong en wijkagent Rob Pietjouw officieel gehuldigd als Cyber Agents
van de gemeente. En Cyber Agent word je niet zomaar!
De kinderen zijn hiervoor opgeleid via de game HackShield. Door het spelen van dit spel leren
kinderen online gevaar herkennen én voorkomen. De drie kinderen hebben zo’n hoge score
gehaald dat zij woensdag werden gehuldigd.
Wil je ook meedoen?
Dat kan! De gemeente Westvoorne blijft op zoek naar nieuwe Cyber Agents. Komende zomer
volgt weer een spectaculaire huldiging. Kinderen kunnen zich dus nog steeds aanmelden en
doorspelen op www.joinhackshield.nl.

Wijzigingen in service rond Koningsdag
Inzameling GFT-afval
Er is op dinsdag 27 april geen inzameling van het GFT-afval (groene minicontainer).
Deze inzameling vindt plaats op zaterdag 24 april. Wilt u ervoor zorgen dat uw
container op zijn laatst om 7.30 uur aan de weg staat?
Milieustraat
De milieustraat is op dinsdag 27 april gesloten.
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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.

Agenda 28 april:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Installatie mw. Hamstra (VVD) en
mw. v/d Gaag (IBW) tot tijdelijk raadslid
4. a. Beëindiging fractie-assistentschap voor
de fractie van GBW en benoeming tot
fractie-assistent voor de fractie van
PW van mw. Priester
b. Benoeming dhr. Ridder tot fractieassistent voor het CDA
5. Spreekrecht
Toehoorders kunnen het woord voeren
over geagendeerde onderwerpen,
met uitzondering van de punten 3, 4,
9 en 17. Indien u gebruik wilt maken van
het spreekrecht dient u dit tenminste
24 uur voor de vergadering te melden bij
de griffier, de heer De Vries. Dit kan ook
per e-mail r.devries@westvoorne.nl.
6. Mededelingen
7. Mededelingen uit de fusiecommissie
8. Ingekomen stukken
9. Vaststelling besluitenlijst van 23 maart
2021
10. Lijst van toezeggingen
11. Hamerstukken
a. Ontheffing vereiste ingezetenschap
wethouders De Jongh en Borgonjen.
b. Anterieure overeenkomst voor het
delegatieplan Aelbrechtsweg 7
Oostvoorne.
c. Planschadeovereenkomst Vleerdamsedijk 28 Rockanje
d. Regiovisie Jeugdhulpregio Rijnmond
‘Nabij en Passend’
12. Privatisering en subsidiemogelijkheden
bouwproces O.V.V. en V.V. Rockanje
13. Verordening burgerinitiatief
14. Actieprogramma integraal veiligheidsbeleid
15. Deelname FERM door de VRR
16. Risicoreductieplan
17. Sluiting

Vrijwilliger
in het zonnetje
Kent u een vrijwilliger die u extra wilt
bedanken of in de bloemetjes wilt zetten?
Dat kan nu.
Meld uw vrijwilliger aan bij Elly Roos
van het Centrum Vrijwilligerswerk via
el.roos151051@gmail.com of
(0181) 41 61 83.
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Basisregistratie
personen
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat met toepassing van artikel 2.60 van
de wet basisregistratie personen van de
volgende persoon de gegevens zijn
gewijzigd in de basisregistratie personen
van Westvoorne:
• De heer R. van den Brink, Dorpsweg 46,
3235 AG ROCKANJE. M.i.v. 23 februari
2021 adres: Onbekend
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.

Wat als de
spanningen thuis
oplopen?
Westvoorne in beeld
Hartelijk dank weer voor de mooie foto’s! Uitgelicht: De eerste dotterbloemen staan deze week
al heel fleurig te bloeien aan de rand van de Tenellaplas. Ingestuurd door Lijnie Speijer.
Natuurlijk weet u de mooiste plekjes van Westvoorne! Stuur uw mooiste foto van minimaal
1 MB naar communicatie@westvoorne.nl. Volg gemeente Westvoorne ook op Instagram en
tag uw mooiste foto #westvoorneinbeeld.

Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Voor een luisterend oor en advies over de
situatie waarover jij je zorgen maakt.
Bellen: gratis en anoniem, 24 uur per dag
0800 - 2000. Chatten: gratis en anoniem op
werkdagen van 9.00 - 22.00 uur via
www.veiligthuisrr.nl.

Loopt u ook
met ons mee?
In de derde week van september vragen we twee uur van uw tijd.

GEZONDER
SLIMMER
ZELFSTANDIGER

Kleine moeite, groot verschil. De Nierstichting zet samen met
toponderzoekers alles op alles om nierziekten te genezen. Dankzij
onze collectevrijwilligers kunnen we verschil maken voor het leven.
Helpt u ook mee? Meld u aan via nierstichting.nl/2uur

Goede gezondheid zorgt voor vooruitgang.
Daarom bouwen wij ziekenhuizen in de
armste landen van Afrika op plekken waar
nog geen medische zorg is.

Geldig zolang de actie loopt, prijs ex. BTW, druk
en zetfouten voorbehouden, prijzen worden
dagelijks aangepast

HELP MEE: WWW.HOSPITAALBROEDERS.NL
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A3 POSTERS
-

100 stuks op 135 grams posterpapier
Van hoge kwaliteit!
Ook andere formaten beschikbaar
Levering in één werkdag mogelijk
(tegen een kleine meerprijs)

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

