PW Nieuwsbrief 31 maart 2017
Beste leden en donateurs van de Partij Westvoorne en andere belangstellenden,

Inleiding
Mijn inleiding is nog korter dan hij de laatste paar maanden al was. Het is even niet
anders. Ik doe mijn best om er wat mijn bijdrage betreft de komende tijd weer
wat meer van te maken.

Politiek Café Westvoorne van 25 maart
door Alice Vermeer

Dit PCW vond plaats aansluitend aan de Zorgmarkt in De Man. Vele instellingen en
verenigingen
zoals
Buurtzorg,
MEE,
belangenvereniging
ouderenzorg,
voetverzorging, politie, ambulancezorg, de BOA’s, Push etc. etc. waren hierbij
aanwezig. Deze zorgmarkt werd op initiatief van de Partij Westvoorne
georganiseerd. Erg mooi om te zien en te horen dat er volop contacten werden
gelegd en ervaringen uitgewisseld in het netwerk. Zeer drukbezocht en goed
georganiseerd door de gemeente!

In het Politiek Café mogen we altijd een vaste groep belangstellenden ontvangen,
maar we zien ook regelmatig nieuwe gezichten. Zo ook bij het onderwerp over de
aankomende kadernota kwamen er geïnteresseerden langs om ideeën en wensen
uit te wisselen alvorens de begroting opnieuw wordt vastgesteld.
Onderstaande zaken zijn genoemd tijdens het Politiek Café:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Graag de Boa’s meer zichtbaar aanwezig, ook op de pleinen en niet met
de auto. Als er boetes worden gegeven, dan bij voorkeur een lager tarief.
De mensen gaan gelijk ‘steigeren’ en worden boos als de bedragen rond
de 100 euro liggen;
Er wordt overlast ervaren van bezorgdiensten;
Is er nagedacht over de verkeersbewegingen rondom de Drenkeling;
Een speelweide voorzien nabij de Kamperfoelie laan te Oostvoorne, plan
en geld per moment aan kind rijke wijk;
Gras en speelweide maken in de kinderrijke vijf bladeren, dit op de
locatie van de rommelhoek/ nog onbebouwde deel.
Nieuwe locatie voor een honden losloop plaats in Rockanje, Oude
Swinshoek?
Graag afstemming ruiterpaden, het dorpsgebied en de APV. Onder andere
het opruimen van paardenpoep, eigenlijk horen paarden niet in de
bebouwde kom;
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8.
9.

Is er in het culturele deel van de Brede School voldoende ruimte, zit er
noodzakelijke overcapaciteit in (de Merel is nu vol), afstemming met
beide kerken, type gebruik in lokalen naast elkaar;
Tot slot een vraag over het verkeer in smalle straten nabij de Brede
School, ‘ is dit eenrichting?

Uit de Fractie
door Leo Gelderland

Verkiezingen in Westvoorne
In de raadsvergadering van 21 maart zat even een
schrikmomentje, toen de burgemeester bijna
achteloos memoreerde, dat het nog precies een
jaar zou duren, voordat we weer naar de stembus
mochten voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Met de verkiezingen voor de tweede kamer net
achter de rug, dwaalden de gedachten toch even
af. Hoe gaat dat straks aflopen met de PvdA? En
hoe moet dat, als de VVD ook in Westvoorne de
grootste wordt, of, God verhoede, er weer groei in
het CDA zit?
Hoe dan ook, het wordt tijd om ons voor te
bereiden op de volgende raadsperiode van de
zelfstandige gemeente Westvoorne: wat moet er
gebeuren, wat willen we nog dat er gaat gebeuren,
wie gaan ons daarbij vertegenwoordigen en met wie
wie gaan ons daarbij vertegenwoordigen en met wie gaan we samenwerken om de
agenda van Westvoorne te verwezenlijken?! Aan u zal het in ieder geval niet
liggen, want u kent het gezegde: de kiezer heeft altijd gelijk. Dat betekende bij
de tweede kamerverkiezingen overigens dat in Westvoorne een slordige 1.750
miljoen mensen geen gelijk hadden, want die kwamen niet opdagen.
En laten we eerlijk zijn, de kiezer heeft natuurlijk niet altijd gelijk. Dat kan ook
niet, als je bedenkt op basis van welke informatie ze soms hun stem moeten
uitbrengen. De uitslag van de afgelopen verkiezingen stonden in het teken van de
uitgebleven doorbraak van het populisme, werd beweerd, maar als we populisme
nu eens losjes vertalen als ‘de mensen naar de mond praten, ook al weet je dat het
niet zo is of zo gaat gebeuren’, dan zitten er toch heel wat populisten in de
Tweede Kamer.
Westvoorne telde trouwens 17 blanco-stemmers. Mensen die thuis nog even hun
zakken navoelen, of ze identiteitsbewijs en stempas bij zich hebben. Die op weg
gaan naar het stembureau om zich te melden bij de voorzitter en de stempas
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inleveren voor een stembiljet en dan het stemhokje ingaan. Hoeveel van de 17 op
dat moment nog even het rode potlood oppakken zal niemand weten, maar feit is
dat ze het stemhokje verlaten om een oningevuld stembiljet in de bus te doen.
Waarna ze weer huiswaarts gaan.
Hebben deze mensen echt alle vertrouwen in de politiek verloren, is er iets
misgegaan, of zijn ze gewoon stronteigenwijs? Wie zal het zeggen.
Terug naar de Westvoornse Raad en naar deze raadsperiode, waarin ook nog
voldoende werk aan de winkel is.
Veel ging vlot door de raad, soms als hamerstuk (zo gaat dat als je als
gemeenteraad samen lekker aan het werk bent) maar sommige zaken werden wat
nadrukkelijker besproken.
Zo werd een krediet goedgekeurd voor de verbreding van de strandopgangen in
Rockanje, een alternatief voor de (tijdelijke) rijpaden, om ervoor te zorgen dat het
strand in geval van nood en drukte bereikbaar is voor hulpdiensten, ook als groepen
mensen in tegengestelde richting bewegen. Belangrijk voor de veiligheid in
samenhang met een gezonde exploitatie van het badstrand.
Verder werd een extra krediet voor Tintestein goedgekeurd om extra
duurzaamheidsmaatregelen te nemen en tegenvallers op te vangen bij de bouw van
de gymzaal of sporthal. (De term schijnt gevoelig te liggen, zoiets als allochtoon,
rijksgenoot, etnische afkomst – lastig als je op je woorden moet passen.)
De raad besloot in grote meerderheid dat deze voorzieningen in Tinte op hun plaats
zijn en deed net als de inwoners en verenigingen in Tinte iets extra.
Verder was er veel aandacht voor zorg deze maand. Er was een speciale
commissievergadering met diverse gasten uit het werkveld, waarin uitgebreid werd
gesproken over de praktische zorgverlening in Westvoorne en waar men zoal
tegenaan liep. Een bijeenkomst die wat de Partij Westvoorne betreft overigens een
vervolg moet krijgen in een bredere ontmoeting, waarbij ook zorgvragers,
mantelzorgers en anderen hun zegje kunnen doen. Wordt vervolgd.
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat van alle kanten hard wordt gewerkt om
goede en gepaste zorg te leveren en de inwoners bij te staan, maar dat het nog
niet altijd goed gaat. Er is ruimte voor verbetering en die moeten we echt
oppakken. Dat zijn we met zijn allen gewoon verplicht aan de mensen die zorg
nodig hebben en die zorg geven.
De zorgmarkt in cultureel centrum De Man aan het eind van de maand werd erg
druk bezocht en was een groot succes. Het waren zeker niet alleen de bekende
namen uit het zorgveld zich daar presenteerden, maar ook een aantal minder
bekende en soms onverwachte (particuliere) initiatieven die een bijdrage kunnen
leveren in Westvoorne en nu nog vaak buiten beeld zijn van de reguliere
zorgstructuur. In potentie een goede aanvulling op zowel zorg als bedrijvigheid in
Westvoorne, maar het moet wel worden opgepakt en ondersteund.
Het Politiek Café, dat een beetje ongelukkig was gepland deze keer, trok
aanzienlijk minder bezoekers dan de zorgmarkt, maar leverde wel een goede
discussie op over de kadernota en een aantal zaken waar aandacht voor werd
gevraagd. Daarover elders meer.
Ik sluit af met de vaststelling dat we de laatste dagen niet mogen mopperen over
het weer en dat er (weer of geen weer) geen dag voorbij gaat zonder dat ik aan
mijn vriend Rien denk.
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Van de Wethouder
door Bert van der Meij

Brede school
Het gaat nu echt gebeuren. Deze maand zit het
besluit over het bouwkrediet voor de brede school in
de gemeenteraad. Als hiermee ingestemd kan worden
zal er dit jaar ook al zichtbaar op de locatie gestart
word met werkzaamheden. En waarom willen we dit
ook al weer. De bestaande schoolgebouwen zijn oud
aan het worden. Ze zijn al een keer opgeknapt maar
het blijven oude gebouwen. Daarnaast is het aantal
leerlingen afgenomen waardoor er deels ook
leegstand is. Met de bouw van de brede school

worden ook nieuwe sport- en culturele ruimten gebouwd. Immers de Merel kan best
nog wel een aantal jaar mee maar op termijn is vervanging noodzakelijk. Daarom
kiezen we er nu voor om deze voorzieningen voor de komende 30 a 40 jaar weer
helemaal up to date en toekomstbestendig neer te zetten. En omdat we
tegelijkertijd met het nieuwe gebouw een parkeerplaats tussen de school en de
winkels realiseren wordt ook het winkelcentrum geholpen. Als laatste is goed om te
melden dat naast de school ook 14 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Ook
daar ben ik blij mee.

Tot Slot

Verder blijf ik van mening, dat alle asbesthoudende daken van woningen en
schuren, álle daken van dat type dus in onze gemeente Westvoorne, zo snel
mogelijk op veilige en professionele wijze gesaneerd moeten worden. Denk er
om dat de subsidieregeling van het rijk slechts loopt tot 1 januari 2020. Haast je
dus. Je kunt het natuurlijk bagatelliseren en naast je neerleggen, zoals we dat
allemaal met zoveel dingen doen, maar in Nederland worden 900 tot 1300 mensen
per jaar getroffen door asbestkanker. Te vaak gaat het dan om personen die naar
hun beste weten eigenlijk niet met asbest in aanraking zijn geweest!
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
Behalve deze PW Nieuwsbrief is er ook nog de PW website, weet je wel:
www.partijwestvoorne.nl! Er valt op regelmatige basis wel iets nieuws te lezen.
Ook de Twitter en Facebook accounts worden zo af en toe ‘gespekt’, vooral met de
berichten die onze wethouder Bert van der Meij gedurig te melden heeft.
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Reageren op de inhoud van deze website kan niet rechtstreeks. Jammer voor
sommige mensen, die zo graag eens lekker zouden willen uithalen naar onze zo
succesvolle vereniging, maar het is wel mogelijk om constructief commentaar te
geven, prangende vragen te stellen of om waardevol advies te vragen via iemand in
onze partij. De daarvoor benodigde contactgegevens zijn gemakkelijk te vinden op
diezelfde PW website. Een telefoontje, een E-mailtje of een face to face gesprekje
kan toch altijd wel even georganiseerd worden. Webmaster, raadslid, wethouder,
bestuurslid, ze staan in principe en in werkelijkheid altijd voor iedereen klaar!
Want ook wij zijn nooit te oud om te leren hoor!
Namens het bestuur van de Partij Westvoorne,
Rien Huisman
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