De 15 politieke speerpunten
✔

1
3
5
7
9
11
13
15

Meer communicatie met
inwoners en meer inbreng
door burgerparticipatie

✔

Pro-actieve dienstverlening

✔

Veilig met sociale cohesie

✔

Zorgen voor een
ideale leef- werk- en
recreatieomgeving

✔

Voor de schoolgaande
jeugd een gezond en
modern leer- en leefklimaat

✔Kinderen krijgen de ruimte

hun talenten te benutten.
Bevorderen van lichamelijk,
geestelijk en sociaal welzijn
voor ouderen

✔

Het woonbedrijf blijft klein,
lokaal en betrokken bij de
mens en zijn omgeving

✔

Gemeente met een
gezonde bedrijfsvoering

✔

2
4
6
8
10
12
14

Promotie als badplaats
en woongemeente

✔

Burgemeester Peter de Jong
Peter de Jong is verantwoordelijk voor
openbare orde en veiligheid, bestuur
en dienstverlening.

Sterk, lokaal
en betrokken

Lokaal, sterk en betrokken
zijn de leidende principes
bij het uitvoeren van taken

✔

Verkeersveilig en bereikbaar

✔

Wethouder Bert van der Meij
Partij Westvoorne
Bert van der Meij is verantwoordelijk
voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid,
economie, communicatie en financiën.

Landschappelijke
kwaliteit is leidend

✔

Volop mogelijkheden om
deel te nemen aan het
culturele en sportieve leven

✔Een duurzame samenleving

Wethouder Paméla Blok
Inwonersbelang Westvoorne
Paméla Blok is verantwoordelijk voor
toerisme, verkeer, werk en inkomen,
openbare ruimte, sport en accommo
daties en welzijn.

waarin mens, milieu en
economie met elkaar in
balans zijn

✔

Efficiency door een wendbare
en slagvaardige organisatie

Lees het volledige collegeprogramma en de evaluatie
daarvan op onze website www.westvoorne.nl/organisatie
en klik op menu-item ‘College van B&W’
Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje
Postbus 550, 3235 ZH Rockanje
Telefoon 14 0181
E-mail
gemeente@westvoorne.nl

www.westvoorne.nl
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Burgemeester Peter de Jong

Wethouder Bert van der Meij
Partij Westvoorne

Wethouder Paméla Blok
Inwonersbelang Westvoorne

Openbare orde en veiligheid, bestuur en dienstverlening

Ruimtelijke ordening, duurzaamheid,
economie, communicatie en financiën

Toerisme, verkeer, werk en inkomen, openbare ruimte,
sport en accommodaties en welzijn

“

Inwoners moeten zich veilig voelen in onze gemeente. Westvoorne
heeft het toezicht- en handhavingsteam uitgebreid. Dit team vormt
de ogen en oren voor onze lokale veiligheid. Samen met onze
inwoners werken ze aan het tegengaan van overlast. De afgelopen
collegeperiode hebben we ook veel geïnvesteerd in Burgernet.
Een belangrijk middel om onze inwoners snel te informeren bij een
bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een grote brand of vermissing. Nog niet alle inwoners van Westvoorne doen mee. Graag
nodig ik ook hen uit om zich actief aan te melden bij Burgernet.
Samen met Brielle en Hellevoetsluis werken we nauw samen met
als doel een minder kwetsbare organisatie, hoge kwaliteit en waar
mogelijk kostenverlaging. Voor een aantal functies hebben we
teams kunnen vormen. Ieder werkt voor zijn eigen gemeente, maar
bij vakantie of afwezigheid kunnen de collega’s elkaar vervangen.
Eén van de mooie voorbeelden van de samenwerking.
Het Servicepunt is verder uitgebreid. Voor alle vragen kunnen
inwoners telefonisch, digitaal of persoonlijk terecht op één punt.
De openingstijden van het Servicepunt zijn ruimer dan die van
Burgerzaken. Inwoners kunnen bepaalde zaken dan ook via het
Servicepunt regelen. En voor die mensen die bijvoorbeeld slecht
ter been zijn, komen de collega’s van Burgerzaken de paspoortaanvraag gewoon thuis regelen.

“

Westvoorne bouwt voor een brede doelgroep. Met het
klimaatneutraal nieuwbouwproject De Ruy in Oostvoorne is
een braakliggend terrein omgetoverd tot een mooie dorpsentree
met bijbehorend park. In Rockanje start binnenkort de bouw van
de 1e fase van nieuwbouwproject De Drenkeling, met woningen
voor zowel starters, gezinnen als senioren. In Tinte is ruimte voor
een meer geconcentreerd kassengebied. Hierdoor ontstaat een
unieke woningmarkt met vrije kavels op de plek waar ooit kassen
stonden. Rondom de nieuwbouw van de Brede school in Rockanje
staat sociale woningbouw gepland.
We streven naar een klimaatneutrale regio in 2040. Dat doen we
onder andere door het aanbieden van zonnepanelen aan koop
woning bezitters. Sinds 2015 is dat ook mogelijk voor huurders.
Daarnaast bouwen we aan ‘nul op de meter’ woningen. Jaren 60 en
70 woningen worden extra geïsoleerd, maken geen gebruik meer
van gas en worden voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen.
In het glasgebied in Tinte bouwen we aan parken met zonnepanelen.

“

Het project ‘Samen Doen’ leverde deze collegeperiode naast een
aantal mooie ideeën ook concrete projecten op. Inwoners van
Westvoorne werken actief samen met de gemeente om projecten
te realiseren. Binnenkort wordt het eerste van drie Paardenpaadjes,
een netwerk van ruiterpaden, aangelegd. Op initiatief van een
jonge Oostvoornaar kunnen kinderen begin 2018 bij voetbal
verenging OVV voetballen op een pannaveld. Samen met
‘Stichting Ons Tintestein’ en vele vrijwilligers wordt in Tinte
gebouwd aan een nieuw verenigingsgebouw met sportzaal.

“

Op het gebied van toerisme geven we onze omgeving allure met
ondermeer een natuurroute in Voornes Duin en de kwaliteitsimpuls
Oostvoornse Meer. Voor ons badstrand in Rockanje ontvingen we
de International Quality Coast Platinum Award, de Blauwe Vlag
en het predicaat ‘schoonste strand van Nederland’. Drie hele
belangrijke erkenningen.
Trots ben ik op de vrij geruisloze invoering van de drie decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp. Bij de ondersteuning van
mensen gaan we soms ook buiten de gebaande paden. Zo
maken we bijvoorbeeld WMO-hulpmiddelen voor bewoners
van een aantal zorginstellingen toegankelijk. Dit doen we samen
met onze buurgemeenten en leveranciers. Ook hebben we de
Mantelzorgpas ingevoerd als waardering voor mantelzorgers.
De eerste zorgmarkt in Westvoorne was een succesvol, druk
bezocht evenement dat we voortzetten. De buurtcoach Jeugd
biedt samen met het jongerenwerk en de scholen een uitdagend
sport,- evenementen- en cultuurprogramma aan.
Samen met bewoners en ondernemers wordt er in de wijken hard
gewerkt aan een schone en veilige buitenruimte. Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk onderdeel. Onze inzet is gericht
op een minimum aan overlast en een maximum aan inspraak.
Het project ‘Fleur in de kern’ met fleurige zomerbloembakken,
krijgt ook een vervolg in de winterperiode. Samen met inwoners,
ondernemers en organisaties werken we zo aan een mooi,
levendig en sociaal Westvoorne.

