Nieuws Gemeente Westvoorne

Agenda
raadscommissies

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

In de week van 12 april zijn er de vaste
commissievergaderingen. De vergaderingen
worden digitaal gehouden. U kunt de vergaderingen alleen via de website volgen.
De vergaderstukken kunt u inzien op het
gemeentehuis. Ook via de website
www.westvoorne.nl, ‘bestuur en organisatie‘ naar ‘kalender vergaderingen’,
kunt u ze inzien. Heeft u vragen over of wilt
u inspreken bij een agendapunt? Neemt
u dan contact op met griffier Ronald de
Vries, per e-mail r.devries@westvoorne.nl.
Aanmelden als inspreker kan tot 24 uur
voor aanvang van de vergadering.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning
is ontvangen voor:
de activiteit bouwen:
• d.d. 25 maart 2021, nr. 10205-2021,
voor het veranderen van een voorgevel
aan de Dorpsweg 1a, 3235 AE
Rockanje;
Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 12 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. 25 maart 2021, nr. 16-2021/20210001, verzonden d.d. 25 maart 2021,
voor het verbouwen van een oude
paardenstal aan de Berberislaan 3,
3233 CB Oostvoorne;
de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 24 maart 2021, nr. 2214-2021/
2021-0020, verzonden d.d. 24 maart
2021, voor het verbouwen van de
woning aan de Duinrand 14a,
3235 CC Rockanje;
• d.d. 26 maart 2021, nr. 7210-2021/
2021-068, verzonden d.d. 26 maart
2021, voor het vervangen van een schuur
aan de Molendijk 23b, 3235 XE
Rockanje;
• d.d. 29 maart 2021, nr. 9798-2021/
2021-0085, verzonden d.d. 29 maart
2021, voor het tijdelijk plaatsen van een
tent ten behoeve van sportfaciliteiten aan
de Westvoorneweg 22, 3233 LD
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.
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Gratis webinar isoleren en besparen
voor inwoners Westvoorne
De gemeente Westvoorne wil inwoners helpen bij het verduurzamen van hun woning.
Een van de maatregelen die mensen kunnen nemen is isoleren. Goede, betrouwbare informatie
kan hierbij helpen. Daarom organiseren de gemeente Westvoorne en de WoonWijzerWinkel
op woensdag 14 april, van 19.00 uur tot 20.00 uur een webinar over Isoleren en Besparen.
Waarom is isoleren verstandig, wat levert het u financieel op, en hoe pakt u dit het beste aan?
Een greep uit de vragen die tijdens dit webinar besproken worden. Maar ook onderwerpen
zoals isolatiewaarden en soorten isolatie komen aan bod. Het webinar wordt gegeven door
een adviseur van de WoonWijzerWinkel.
U kunt zich inschrijven voor het webinar via www.woonwijzerwinkel.nl/webinarswestvoorne.
De webinars zijn onderdeel van het programma Energie besparen, dat levert wat op!
Samen naar een Duurzaam Westvoorne. Met dit programma wil de gemeente Westvoorne
inwoners helpen om energie te besparen. Het programma is breed, van concrete producten,
workshops, tot het opleiden van energiecoaches. Meer informatie:
www.duurzaamwestvoorne.nl/datlevertwatop

Commissie Grondgebied/Milieu (GG/M),
op maandag 12 april, 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5. Ingekomen stukken
6. Verslag commissievergadering 1 maart
2021
7. Overzicht van toezeggingen
8. Pré mantelzorgwoningen
9. Brief Aldi Vastgoed
10. Anterieure overeenkomst voor het delegatieplan Aelbrechtsweg 7 Oostvoorne.
11. Planschadeovereenkomst Vleerdamsedijk 28 Rockanje
12. Brief van het college over concept Nota
van Beantwoording bij de wensen en
bedenkingen RES
13. Punten voor een volgende vergadering
14. Sluiting
Commissie Inwonerszaken en Middelen
(IZ & M) op dinsdag 13 april, 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Rondvraag
5. Verslag commissievergaderingen
a. 2 maart 2021
b. 10 maart 2021
6. Overzicht van toezeggingen
7. Mededelingen uit regionale
samenwerking
8. Voetbalaccommodaties
9. Actieprogramma integraal
veiligheidsbeleid
10. Deelname FERM door de VRR
11. Verordening burgerparticipatie
12. Regiovisie Jeugdhulpregio Rijnmond
‘Nabij en Passend’
13. Risicoreductieplan
14. Punten voor een volgende vergadering
15. Sluiting

Westvoorne in beeld
Hartelijk dank weer voor de mooie foto’s!
Uitgelicht: Prachtschubwortel, parasiteert op de wortels van bomen en bloeit met deze paarse
bloemen. Ingestuurd door Ria Mellegers.
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.

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.

Commissie Beeldvorming,
op woensdag 14 april, 20.00 uur
16. Opening
17. Vaststelling agenda
18. Mededelingen
19. Verslag commissievergadering 3 maart
2021
20. De Korenmolen, presentatie over plannen
door initiatiefnemers 21. NL Delta,
presentatie door de programmamanager
van NL Delta 22. Dienstverleningsconcept,
presentatie ter informatie
23. Punten voor een volgende vergadering
24. Sluiting.
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Bekendmaking verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Westvoorne heeft besloten om:
•

Energiecoach worden
in Westvoorne?
De gemeente Westvoorne is op zoek naar
meer vrijwilligers die als energiecoach medeinwoners wil helpen met energie besparen.
In april start een nieuwe opleiding om de
bestaande groep energiecoaches uit te
bereiden.
Vindt u energie besparen een leuk
onderwerp? En vindt u het leuk om medeinwoners van Westvoorne wegwijs te maken
op het gebied van energiebesparing?
Neem dan contact op met Lisa Kouwenberg
van SME (kouwenberg@sme.nl of
(06) 18 96 50 72) om informatie in te
winnen en u op te geven als energiecoach.
Zij verzorgt de training namens de gemeente
Westvoorne. De training vindt online plaats
en bestaat uit vier sessies op 21 april, 28
april,19 mei en 26 mei van 15.00 - 17.00
uur. De gemeente Westvoorne heeft een
team van energiecoaches klaar staan om u
te helpen!
Meer informatie
De energiecoaches maken onderdeel uit
van het programma ‘Energie besparen.
Dat levert wat op’. Tot de zomer zijn er
allerlei activiteiten waar u aan kunt
deelnemen. Lees op
www.duurzaamwestvoorne.nl/
datlevertwatop/ meer over de verschillende
activiteiten die de gemeente aanbiedt.

Informatiebijeenkomst
windturbines
Haringvlietdam
Aan de zeezijde van de Haringvlietdam
staan op dit moment zes windturbines.
Deze zullen vervangen worden door twee
nieuwe windturbines aan de binnenzijde
van de dam, de kant van het Haringvliet.
Op woensdag 21 april vindt hierover
een digitale informatiebijeenkomst plaats
voor alle inwoners van Hellevoetsluis en
omgeving, waar u zich voor kunt aanmelden.
Hellevoetsluis moet op haar grondgebied
windmolens plaatsen met een gezamenlijk
vermogen van 12 MW; daarover zijn

op de Buitenhof in Oostvoorne een
parkeervak aan te wijzen voor het laden
van uitsluitend elektrische voertuigen,
e.a. zoals op tekening aangegeven;

Door maatschappelijke ontwikkelingen
worden er steeds meer (semi)elektrische
auto’s aangeschaft. Hierbij ontstaat de
vraag naar elektrische oplaadpunten
binnen de openbare ruimte. De gemeente
stimuleert maatregelen in het kader
van duurzaamheid. Het aanwijzen van
parkeerplaatsen voor uitsluitend elektrische
auto’s met daarbij een oplaadpunt valt
binnen de duurzaamheidsdoelstellingen
van de gemeente. Het college van B&W
heeft besloten om het verkeersbesluit voor
het aanwijzen van een parkeervak op de
Buitenhof in Oostvoorne vast te stellen.
Het besluit zal uitgevoerd worden zoals op
tekening 1.

1

Burgemeester en wethouders van Westvoorne heeft besloten om:
•

om een parkeerverbod in te stellen op de
Mercuriuslaan in Rockanje;

Op de Mercuriuslaan nabij de aansluiting
van de Alardusdreef wordt met regelmaat
aan beide zijden van het wegvak geparkeerd. Met het parkeren aan beide zijden
van het wegvak wordt er een overtreding
begaan op basis van de APV.
Om te verduidelijken dat er maar aan één
zijde van het wegvak geparkeerd mag
worden, heeft het college besloten om dit
te verduidelijken door het instellen van
een parkeerverbod aan één zijde van het
wegvak. Het besluit zal uitgevoerd worden
zoals op tekening 2.

2

Bekendmaking
tijdelijke verruiming
standplaatsenbeleid
Burgemeesters en wethouders hebben op
30 maart 2021 besloten het standplaatsenbeleid tijdelijk te verruimen door middel
van aanvullende beleidsregels. U kunt het
volledige besluit teruglezen op de besluitenlijst
van 30 maart 2021 op www.westvoorne.nl.
Heeft u als ondernemer interesse in het
innemen van een standplaats? Neem dan
contact op via gemeente@westvoorne.nl om
de mogelijkheden te bespreken.

Bekendmaking
verlening standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders van Westvoorne
maken bekend dat de onderstaande standplaatsvergunning is verleend:
•

De Houten Paardjes voor de verkoop van
etenswaren en niet-alcoholische dranken in
de periode van 1 april 2021 tot en met
31 mei 2021. De standplaats wordt
ingenomen op zeven dagen in de week
op eigen terrein aan de Rondeweiweg 20
in Rockanje.

Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4 e.v.
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afspraken gemaakt met de provincie en
de regiogemeenten. Enkele jaren geleden is
Het besluit zal uitgevoerd worden zoals op bijgevoegde tekeningen.
de keuze gemaakt om de nieuwe windturbines te plaatsen op de Haringvlietdam.
Toen hebben ook informatiebijeenkomsten
plaatsgevonden. Op dit moment worden de
plannen voor de nieuwe windturbines op de
Haringvlietdam uitgewerkt door E-Connection
Project BV, dat de mogelijkheden onderzoekt
voor het windpark.
Bestemmingsplan
Om de nieuwe windturbines mogelijk te
maken, wordt het bestemmingsplan aangepast en worden vergunningen aangevraagd.
Het streven is om alle noodzakelijke procedures dit jaar af te ronden. De nieuwbouw
van de windturbines is op z’n vroegst
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Vragen?
bijeenkomsten gehouden voor de directe
1. Opening
2.
Vaststellingvan
agenda
Dit is een bericht van de gemeente
omgeving
het windpark.
Hellevoetsluis. Mocht u vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met Herbert
Op woensdag 21 april vindt een digitale
Faber van de gemeente Hellevoetsluis.
bijeenkomst plaats voor alle geïnteresseerde
Dat kan per email h.faber@hellevoetsluis.nl
inwoners van Hellevoetsluis en omgeving.
of telefonisch op nummer 06 - 319 38 199.
De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal
ongeveer een uur duren.
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molenfonds.nl

