Nieuws Gemeente Westvoorne

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

Uitnodiging viering
802-jarig bestaan
Rockanje:
een zee van verhalen
Woensdag 29 juni 2022
van 19.30 tot 22.30 uur

Burgemeester en wethouders van
Westvoorne maken bekend dat de
volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen voor:
de activiteit bouwen:
• d.d. 10 juni 2022, nr. 15719-2022,
voor het plaatsen van zonnepanelen
aan de Middeldijk 30, 3235 XD
Rockanje;
• d.d. 10 juni 2022, nr. 15643-2022,
voor het plaatsen van een hekwerk aan
de voorzijde van de woning aan de
Voorweg 15, 3233 SH Oostvoorne;
• d.d. 12 juni 2022, nr. 15725-2022,
voor het wijzigen van balkon in Frans
balkon en het plaatsen van kozijn in de
woning aan de Mispelstraat 18, 3235
EV Rockanje;
• d.d. 14 juni 2022, nr. 15884-2022, voor
het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning aan het
Berkenblad 12, 3233 SR Oostvoorne;
• d.d. 15 juni 2022, nr. 16122-2022,
voor het bouwen van een woning aan de
Bryonialaan 5, 3233 VA Oostvoorne;
de activiteit bouwen en afwijken van het
bestemmingsplan:
• d.d. 8 juni 2022, nr. 15522-2022, voor
het plaatsen van een bijgebouw aan de
Berkenrijsweg 6c, 3235 ND Rockanje;
Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf
maandag 27 juni 2022 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:
• d.d. 9 juni 2022, nr. 112792022/2022-0124, verzonden d.d.
9 juni 2022, voor het plaatsen van een
carport aan de Patrijzenlaan 1a,
3233 BM Oostvoorne;
• d.d. 9 juni 2022, nr. 7821-2022/20220094, verzonden d.d. 9 juni 2022, voor
het wijzigen van de gevel van de woning
aan de Molendijk 8, 3233 LN Oostvoorne;
• d.d. 9 juni 2022, nr. 80452022/2022-0095, verzonden d.d.
9 juni 2022, voor het plaatsen van
poorten aan de Langeweg 1,
3235 CK Rockanje;

Rondom de verjaardag van Rockanje heeft de gemeente Westvoorne voor 29 juni een
literair en muzikaal avondprogramma samengesteld met lezingen van de bekende schrijver
Abdelkader Benali en historicus en adjunct-streekarchivaris Bob Benschop. Beide vertellingen
zijn geïnspireerd op onze relatie met water en zand. Het thema is dan ook ‘Een zee van
verhalen’. De avond wordt op een bijzondere manier muzikaal ingevuld door violiste
Annabelle Ferdinand en glazendraaier Rogier Kappers. Ook is de originele oorkonde van
Rockanje te bezichtigen, die 802 jaar geleden door Dirk van Voorne werd bezegeld.
De gemeente nodigt vooral inwoners van Rockanje uit voor deze bijeenkomst op een
bijzondere plek in Rockanje. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.30 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich aanmelden via communicatie@westvoorne.nl.
Het aantal plaatsen is vanwege de ruimte beperkt, dus meld u snel aan!

Veteranendag 2022 gemeente Westvoorne
Op 8 juli organiseert de gemeente
Westvoorne voor de 11e keer de lokale
Veteranendag. Deze Veteranendag is
een eerbetoon aan ‘onze’ Westvoornse
veteranen om onze blijk van waardering
en erkenning te laten zien.
De veteranen in de gemeente Westvoorne
ontvingen hiervoor een persoonlijke
uitnodiging op basis van gegevens van
het Veteraneninstituut. Bent u veteraan en
heeft u geen uitnodiging ontvangen?
Belt u dan met Marianne de Groot (0181)
40 80 75 of stuur haar een e-mail:
ma.degroot@westvoorne.nl.
U ontvangt daarna zo snel mogelijk
een uitnodiging. Heeft u de uitnodiging
wel gehad, maar heeft u zich nog niet
aangemeld, dan zien wij uw aanmelding
graag tegemoet.

>>

• d.d. 14 juni 2022, nr. 88062022/2022-0099, verzonden d.d.
14 juni 2022, voor het bouwen van een
woning aan de Duinoordseweg 47b
Oostvoorne;
• d.d. 15 juni 2022, nr. 1172782022/2022-0123, verzonden d.d.
15 juni 2022, voor het realiseren van
een poort aan de Zeeweg 36, 3233 CV
Oostvoorne;
de activiteit strijdig gebruik:
d.d. 14 juni 2022, nr. 8885-2022/20220102, verzonden d.d. 14 juni 2022, voor
het maken van alpaca wandelingen vanaf
de Langeweg 10, 3235 CL Rockanje;
• d.d. 14 juni 2022, nr. 142872022/2022-0147, verzonden d.d. 14 juni
2022, voor het realiseren van een B&B
aan de Duinrand 2, 3235 CC Rockanje;
• d.d. 14 juni 2022, nr. 144122022/2022-0151, verzonden d.d. 14 juni
2022, voor het realiseren van een B&B
aan de Doornweg 2, 3235 NJ 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.

Uitnodiging participatiebijeenkomst
centrumgebied Rockanje
De gemeente Westvoorne nodigt inwoners van Rockanje uit voor een
participatiebijeenkomst over mogelijke toekomstplannen voor het centrumgebied van deze
kern. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.
De bijeenkomst vindt plaats op:
Datum en tijd: Donderdag 30 juni 2022 van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie:
Het Getij in woonzorgcentrum Stuifakkers
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Aanmelden grofvuil
Wilt u grofvuil laten ophalen? U kunt 24
uur per dag 7 dagen per week grofvuil
aanmelden via www.westvoorne.nl.
Ga naar Wonen en leven > Afval > Grofvuil
en voer uw melding in. Per e-mail krijgt u
een bevestiging als uw melding is ontvangen
en verwerkt.
Alles digitaal, wel zo gemakkelijk.

Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje | postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje | telefoon 14 0181 | e-mail gemeente@westvoorne.nl | www.westvoorne.nl
Let op! U kunt alleen op het gemeentehuis langskomen als u een afspraak heeft gemaakt. Voor een afspraak kunt u bellen naar 14 0181 of zelf een afspraak inplannen op
www.westvoorne.nl/openingstijden. Het ServicePunt is maandag tot en met donderdag geopend van 08.00 - 17.00 uur. Op vrijdag van 08.00 - 12.30 uur.
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Vergunningen
De burgemeester van Westvoorne maakt
bekend dat op grond van artikel 2.25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening een
vergunning is verleend voor:
• het organiseren van het evenement
Profwielerronde Oostvoorne op 4 augustus
2022, op diverse wegen rondom het
centrum in Oostvoorne. Deze vergunning
is afgegeven op 16 juni 2022.
• het organiseren van het evenement
Zomermarkt op 13 juli 2022, op de
Dorpsweg en het Dorpsplein in Rockanje.
Deze vergunning is afgegeven op 16 juni
2022.
• het organiseren van het evenement
Zomerfeest Tinte op 6 juli 2022, 7 juli
2022, 8 juli 2022 en 9 juli 2022, op het
terrein van de Lodderlandsedijk ter hoogte
van huisnummer 27 in Tinte. Deze
vergunning is afgegeven op 16 juni
2022.
De vergunningen liggen ter inzage bij het
ServicePunt van het gemeentehuis in
Rockanje tijdens de kantoortijden.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
daartegen binnen zes weken na de dag
waarop het besluit bekend is gemaakt, een
bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift
moet worden gericht aan burgemeester en
wethouders van Westvoorne, Postbus 550,
3235 ZH Rockanje.
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een
belanghebbende die de behandeling van
het bezwaarschrift niet kan afwachten ook
een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of
digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

Westvoorne in beeld
Deze week is er een inzending van Anita
Bravenboer. Zij schoot dit plaatje van de
politie die aan het trainen was op de 1e
slag in Rockanje.
Natuurlijk weet u de mooiste plekjes van
Westvoorne! Stuur uw mooiste foto van minimaal
1 MB naar communicatie@westvoorne.nl.

Kent u de app
afvalwijzer al?
Via www.mijnAfvalWijzer.nl kunt u zien
wanneer welk afval bij u wordt opgehaald.
Wilt u de informatie bekijken via uw
telefoon, dan kunt u ook de app (AfvalWijzer)
gratis downloaden in de App Store van
Apple en in GooglePlay.
Via de AfvalWijzer
heeft u toegang tot
uw persoonlijke
afvalkalender,
actueel nieuws en
tips betreffende
uw huishoudelijk
afval.
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Bestemmingsplan Hoflaan, IJsvogellaan en
Duinoord Vaststelling hogere grenswaarde

Agenda
raadsvergadering

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij, ten behoeve van het
bestemmingsplan Hoflaan, IJsvogellaan en Duinoord Oostvoorne waarbij een viertal woningen
aan de Zeeweg/Bosweg mogelijk worden gemaakt, een hogere grenswaarde industrielawaai
hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder (Wgh).
Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 19 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Met het definitieve besluit
is de hogere grenswaarde industrielawaai (Europoort/Maasvlakte) vastgesteld op 54 dB(A).

Op maandag 27 juni is er een extra
commissievergadering. De vergadering
begint om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis. U kunt de vergadering ook via
de website volgen via www.westvoorne.nl.

Inzage
Het hogere waardenbesluit ligt met ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij
het ServicePunt in de hal van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 6 in Rockanje.
Beroep
Tegen de vaststelling van het hogere waardenbesluit kan gedurende de termijn van
terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt door:
• Een belanghebbende die een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit;
• Een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen;
• Een belanghebbende voor zover het beroep betrekking heeft op een wijziging die het
college heeft aangebracht bij de vaststelling van het definitieve besluit.
Het beroepschrift moet binnen de genoemde termijn van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Met het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kan worden voorkomen dat het besluit in werking treedt.

Herindelingsverkiezingen op 23 november
Informatie voor politieke partijen
Op 23 november 2022 kunnen inwoners van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stemmen voor
de nieuwe gemeenteraad van Voorne aan Zee. Wilt u als politieke partij meedoen aan deze
herindelingsverkiezing? Op de website www.naar1gemeenteopvoorne.nl/verkiezingen leest u hoe
u zich als nieuwe of bestaande lokale politieke partij kunt registreren en hoe u de kandidatenlijst
aanlevert. Ook leest u hier met welke belangrijke data u rekening moet houden. En hoe de
verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt.

Bouw mee aan Voorne aan Zee: geef uw
mening over communicatie en participatie in
de nieuwe gemeente
De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vormen vanaf 1
januari 2023 samen de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Twee
onderwerpen waaraan gewerkt wordt, zijn communicatie- en
participatiebeleid. Voor de nieuwe gemeente is het belangrijk om samen
te werken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.
Wat u daarbij belangrijk vindt, willen we graag van u weten. Via een
enquête kunt u uw mening geven.
Enquête invullen t/m 26 juni
Wat vindt u bijvoorbeeld belangrijk als het gaat om uw betrokkenheid bij onderwerpen in de
gemeente, of in uw eigen buurt? Hoe wilt u geïnformeerd worden? Hoe wilt u aangesproken
worden door de gemeente? Daarover stellen we u in de enquête een aantal vragen. De
uitkomsten worden gebruikt voor het maken van het nieuwe communicatie- en
participatiebeleid voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Van 13 juni t/m 26 juni 2022
kunt u de vragenlijst digitaal invullen. De vragenlijst is te vinden via de QR-code bij dit
bericht of op www.naar1gemeenteopvoorne.nl. Het invullen duurt ongeveer 8 minuten.
Communicatie en participatie Voorne aan Zee
We vragen alle inwoners om hun mening. Maar ook ondernemers en maatschappelijke organisaties,
zoals jeugdwerk en ouderenzorg. En natuurlijk ook deskundigen die weten wat belangrijke
ontwikkelingen zijn op deze onderwerpen. Het communicatiebeleid is naar verwachting dit
najaar af. Het participatiebeleid wordt dit najaar verder uitgewerkt, maar wordt door de nieuwe
gemeenteraad na 1 januari 2023 besproken. De voortgang en uitwerking wordt gedeeld op de
fusie-website www.naar1gemeenteopvoorne.nl en via de gemeentelijke communicatiemiddelen.

De vergaderstukken liggen ter inzage in het
gemeentehuis. Hieronder vindt u de agenda
van deze extra vergadering. Vragen over of
inspreken bij een agendapunt? Neem contact
op met de griffier Ronald de Vries, via telefoon
(06) 18 52 40 67, of per e-mail r.devries@
westvoorne.nl. Aanmelden als inspreker kan
tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.
Commissie Grondgebied / Milieu (GG/M),
op maandag 27 juni 2022, 20.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen
Rondvraag
Verslag commissievergadering 7 juni 2022
Overzicht van toezeggingen
Jaarstukken 2021, tussenrapportage
2022 en ontwerpbegroting 2023
Syntrophos
8. Anterieure overeenkomsten sanering
glaslocaties Blindeweg 15 en
Doornweg 6a Rockanje
9. Ontwikkeling en exploitatieovereenkomst
Middelweg 52 in Rockanje (de Weyert)
10. Systematiek waardering woningen
11. Zonnepark Konneweg Tinte
12. Procedure RES
13. Zienswijze voorontwerp inpassingsplan
Netten op Zee
14. Punten voor een volgende vergadering
15. Sluiting

Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende
activiteiten in Westvoorne:
25 juni

Rommelmarkt
Kinderboerderij
Agathahoeve

Oostvoorne

25 juni

Vrienden van Badlust

Rockanje

26 juni

Vitamin Sea

Rockanje

26 juni

Ibiza on the beach

Oostvoorne

26 juni

Rondleiding Biberbunker.
Aanmelden via
www.biberbunker.nl

Oostvoorne

1 juli

Kids Survival

Oostvoorne

2 juli

Lustrum 40 jaar bestaan
MHV Forcial

Rockanje

3 juli

Rondleiding Biberbunker.
Aanmelden via
www.biberbunker.nl

Oostvoorne

6 juli

Openstelling Biberbunker

Oostvoorne

10 juli

Stellingtour Biberbunker.
Aanmelden via
www.biberbunker.nl

Oostvoorne

10 juli

Ibiza on the beach

Oostvoorne

13 juli

Zomermarkt

Rockanje

13 juli

Openstelling Biberbunker

Oostvoorne

16 juli

Boerenrommelmarkt

Rockanje

16 juli

Fancy Fair Kampeervereniging Nivon

Oostvoorne

17 juli

Rondleiding Biberbunker
Aanmelden via
www.biberbunker.nl

Oostvoorne

19 juli

Open dag begraafplaats
Maria Rust

Rockanje

20 juli

Openstelling Biberbunker

Oostvoorne

Kijk voor tijden en locaties op:
www.westvoorne.nl/evenementen.
Evenement aanmelden kan via
vergunningen@westvoorne.nl. Lever uw
gegevens minimaal 14 dagen voorafgaande
aan het evenement aan. Er kunnen geen
rechten worden ontleend aan de publicatie.

