Nieuws Gemeente Westvoorne

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:
de activiteit bouwen:
• d.d. 29 juli 2022, 20461-2022, voor
het verbouwen van de Molendijk 10,
3235 XG Rockanje;
• d.d. 2 augustus 2022, 20623-2022,
voor de verbouw van de Orchislaan 11,
3235 NC Rockanje;
• d.d. 2 augustus 2022, 20677-2022, voor
het aanleggen van een paardenbak aan
de Molendijk 50, 3235 XH Rockanje;
• d.d. 31 juli 2022, 20496-2022 voor het
bouwen van een carport aan de
Heveringseweg 9, 3235 LZ Rockanje;
de activiteit slopen:
• d.d. 29 juli 2022, 205072-2022
voor het slopen van een winkel en schuur
aan de Molendijk 10, 3235 XG Rockanje;
• d.d. 29 juli 2022, 20462-2022 voor het
slopen van de wasplaats aan de
Middeldijk 8, 3235 XD Rockanje;
Wanneer u stukken van bovengenoemde
aanvragen wilt inzien kunt u deze vanaf
maandag 15 augustus 2022 digitaal
opvragen via servicepunt@westvoorne.nl.

Verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij in het kader van de
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) vergunning hebben verleend voor:
de activiteit bouwen:
• d.d. 3 augustus 2022, nr. 88212022/2022-0100, verzonden d.d.
3 augustus 2022, voor het bouwen
van een woning aan de IJsvogellaan 1,
3233 EX Oostvoorne;
• d.d. 4 augustus 2022, nr. 122592022/2022-0134, verzonden d.d.
3 augustus 2022, tijdelijke opvang van
vluchtelingen aan de Langeweg 39,
3233 LM 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.

Terugkoppeling Toekomstverkenning Rockanje
Op 30 juni 2022 organiseerde gemeente Westvoorne een informatieavond voor inwoners van
Rockanje over de mogelijke toekomstplannen om het centrum van Rockanje aantrekkelijk te
houden voor de eigen inwoners én voor bezoekers. Deze wens komt voort uit de dorpsvisie voor
Rockanje, die vorig jaar is opgesteld. De gemeente wilde over deze ideeën graag in gesprek met
de inwoners en lokale ondernemers.
De informatieavond van 30 juni
De avond op 30 juni was speciaal georganiseerd voor de inwoners. Eerder spraken we al de
ondernemers. In totaal waren zo’n 60 inwoners op de bijeenkomst in Het Getij in Stuifakkers
afgekomen. Zij keken en luisterden naar een presentatie van Bureau KuiperCompagnons, waarin
diverse mogelijke richtingen voor een toekomstbestendig centrumgebied werden toegelicht.
Daarna kon men in groepjes met elkaar in discussie. Meer informatie vindt u op
www.westvoorne.nl/Toekomstverkenning-Rockanje
Naast de ondernemers en de inwoners wordt ook de dorpsraad (in oprichting) betrokken bij de
ontwikkeling van het centrum van Rockanje. Op donderdag 1 september staat een volgende
informatieavond voor inwoners en ondernemers gepland.

Inzameling Grofvuil (week 32) en Restafval
(week 33) start eerder!
Als gevolg van de verwachte hoge temperaturen start
Renewi volgende week eerder met de inzameling van
het afval in de gemeente Westvoorne. Om deze
reden moet uw minicontainer en eventueel het
door u aangemelde grofvuil op de voor uw adres
geldende inzameldag uiterlijk 06:30 uur aan de
weg worden aangeboden.

Week 32 | 10 augustus 2022

Vergunningen
De burgemeester van Westvoorne maakt
bekend dat op grond van 2.25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening een
vergunning is verleend voor:
• het organiseren van het evenement
Burchtfeesten op 27 augustus 2022, op
de locatie Dorpsplein, Kerkplein en Burg.
Letteweg in Oostvoorne. Deze vergunning
is afgegeven op 2 augustus 2022.
• het organiseren van het evenement 100e
Lampionoptocht op 2 en 3 september
2022, op diverse wegen en de Hofwei in
Oostvoorne. Deze vergunning is
afgegeven op 2 augustus 2022.
• het organiseren van het evenement
Duinendag op 18 september 2022, op
locatie Berkenrijsweg en Duinstraat in
Rockanje. Deze vergunning is afgegeven
op 3 augustus 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.

Deze wijziging geldt voor:
• het door u aangemelde grofvuil
(route Oostvoorne): donderdag 11 augustus;
• uw Restafvalcontainer: maandag 15, dinsdag 16
en woensdag 17 augustus.

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.

Evenementenkalender
De komende vier weken zijn de volgende activiteiten in Westvoorne:
13 augustus

Verandamarkt bij de Tenellaplas

Rockanje

14 augustus

Rondleiding Biberbunker.
Aanmelden via www.biberbunker.nl

Oostvoorne

14 augustus

Oudheidkamer De rijke geschiedenis van Voorne

Oostvoorne

16 augustus

Open dag begraafplaats Maria Rust

Rockanje

17 augustus

Openstelling Biberbunker

Oostvoorne

17 augustus

Fijnjetezien-terras bij De Man

Oostvoorne

17 augustus

Jeugdbrandweer wedstrijden bij de Hofwei

Oostvoorne

20 augustus

Snuffelloods aan de Kerkweg 16

Rockanje

20 augustus

Oogstdag Tinte aan de Kerkhoekweg 2

Tinte

20 augustus

Nazomerrit van AMC Rockanje

Rockanje

21 augustus

Rondleiding Biberbunker.
Aanmelden via www.biberbunker.nl

Oostvoorne

24 augustus

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.

Westvoorne in beeld
Deze week is er een inzending van Gerda
Groenenberg. Zij maakte deze actiefoto
tijdens een yoga les van Westvoorne Sportief
op het prachtige strand van Rockanje.
Natuurlijk weet u de mooiste plekjes van
Westvoorne! Stuur uw mooiste foto van minimaal
1 MB naar communicatie@westvoorne.nl.

Kennisgeving ontwerpomgevingsvergunning
Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij het voornemen
hebben om met toepassing van de procedure van artikel 2.13 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
omgevingsvergunning te verlenen voor:
• Het brandveilig gebruik van het gebouw
aan de Vrouwe Machteldweg 1, 3233
TV Oostvoorne.
Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen met ingang
van de dag na bekendmaking gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
De stukken zijn tijdens openingstijden in te
zien bij het ServicePunt.
Een ieder die tegen deze aanvraag
zienswijzen heeft, kan deze gedurende de
termijn dat de stukken ter inzage liggen,
schriftelijk dan wel mondeling aan het
college van burgemeester en wethouders
kenbaar maken (Postbus 550, 3235 ZH
Rockanje).
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