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Beste leden en donateurs van de Partij Westvoorne en andere belangstellenden,

Inleiding
Van 1-naar-eind-april was een rappe grap dit jaar. Voor ik ‘ruk’ kon zeggen wazzie
weer voorbij deze maand. Met veel kalk in Brielle, een goeie Algemene Leden
Vergadering, een fijne fractievergadering, een kordaat coalitieoverleg, een
raadsvergadering of twee, drie commissievergaderingen en een presidium, een
boeiende bijeenkomst in de Welkomkerk over de Centrumvisie Rockanje, een
bestuursvergadering en een Politiek Café Westvoorne.
Dan was onze koning nog jarig, moest de grijze vuilnisbak niet buiten op die
woensdag, moest ik mijn hakselaar ophalen en mijn zitmaaier uitzoeken… want ja,
ja, het groeit allemaal weer als kool. En zo bleef er nauwelijks tijd over om adem
te halen, wat uiteindelijk toch weer lukte, waarvan akte…
Niet dat al het bovengenoemde de aandacht van schrijver dezes volledig in beslag
nam, maar toch… deze Nieuwsbrief gaat er wel over in minder of in meer detail of
in tweede instantie toch helemaal niet, omdat er niet veel meer over te zeggen
valt dan er nu al staat…

Wethouder in Westvoorne
door Bert van der Meij

Olaertsduyn
Deze maand met Meindert van Buuren afspraken kunnen
maken over de herontwikkeling van Olaertsduyn. Belangrijk,
want het gebouw staat al weer enkele maanden leeg met
alle aandachtspunten van dien. Meindert van Buuren is
bezig het landgoed te kopen en dus waren we alweer even
in gesprek. Belangrijk voor de gemeente is dat het landgoed
een geheel blijft, netjes wordt onderhouden en dat het park
openbaar toegankelijk blijft. Dat gaat lukken.
	
  
Het hotel zal op termijn van zo'n 2 jaar gesloopt en mooier herbouwd gaan worden,
en het woonhuis en park onderhouden. In afwachting van deze herontwikkeling zal
het bestaande hotel gebruikt worden voor werknemers uit Europoort. De buurt is
geïnformeerd en 26 april kan iedereen nog even een kijkje komen nemen en
kennismaken met de nieuwe eigenaar. Ik ben blij met deze ontwikkeling en hoe we
tot deze afspraken zijn gekomen.

Ambtelijke fusie
Deze maand hebben de gemeenteraden van Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne
ingestemd met de vorming van een ambtelijke organisatie voor de drie gemeenten.
Dit is een belangrijke stap op weg naar meer samenwerking op Voorne. Dat is ook
belangrijk voor ons, omdat hiermee onder andere een grotere, minder kwetsbare
ambtelijke organisatie ontstaat waardoor ook wij beter ons werk kunnen doen. De
uitwerking van het bedrijfsplan is inmiddels gestart en we hopen echt te starten
met de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 januari 2018.
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Windenergie in de provincie Zuid-Holland
Verduurzaming van de energievoorziening en het gebruik is heel belangrijk.
Landelijk en provinciaal spelen windmolens daar een belangrijke rol in. Dat is best
lastig, want met onze ligging aan zee blijft de mogelijke komst van extra
windmolens een risico. Zoals bekend komen er op de Slufter 4 windmolens in
Westvoorne. Helaas is een van de windmolen-ondernemers, "De Wolff", momenteel
aan het proberen er hier nog 3 aan toe te voegen. Ook op andere plekken in ZuidHolland proberen zij dat overigens. Onder andere ook op de Haringvlietdam bij
Goeree. De provincie lijkt er allemaal wel oren naar te hebben. Zij moeten immers
in Zuid-Holland nog een flink aantal molens kwijt. Als gemeente (en gemeenten op
VP) zijn we hard bezig om ondanks het belang van duurzame energie, ons eiland
een beetje mooi te houden. Dat betekent, dat er op Voorne-Putten waarschijnlijk
nog een aantal windmolens bij zullen komen, maar bij voorkeur niet overal. Voor
nu is dit even de (tussen)stand van zaken, we werken er hard aan.

Visie dorpscentrum Rockanje
Deze maand hebben we onder andere ook een visie vastgesteld voor het
dorpscentrum voor Rockanje. In de visie is verbeeld hoe het gebied van de nieuwe
brede school er uit kan gaan zien. Datzelfde hebben we gedaan voor het gebied
tussen het Dorpsplein en het Waaltje (de zogeheten Noordrand). De visie was
gebaseerd op een eerder stuk dat we hiervoor gemaakt hadden, maar nu zijn alle
ideeën meer uitgewerkt. Op 14 april hebben we de visie gepresenteerd op een
bewoners avond in de Welkomkerk. In de discussie zijn een heel aantal goede
suggesties meegegeven voor de verdere uitwerking. Onder ander over het verkeer
rondom de school, het parkeren en de plaats van een aantal woningen. Bij de
bespreking van de Noordrand kwam onder andere de vraag naar voren over hoe het
verkeer in de toekomst wel of niet over het plein kan of zou moeten blijven rijden.
De winkels hechten eraan dat mensen makkelijk en vlot in het centrum kunnen
komen, anderen vroegen zich ook wel af hoe dat zo veilig mogelijk kan. We gaan
hier in ieder geval nog aan studeren. Alles bij elkaar een prima avond waar we wat
mee kunnen.

Uit de Fractie
door Emma van Blom

In een extra raadsvergadering op 21 april stond
bij de twee gemeenten Hellevoetsluis en
Westvoorne het bedrijfsplan ten behoeve van
de ambtelijke fusie organisatie (AFO) ter
vaststelling op de raadsagenda. De gemeente
Brielle had al op 12 april unaniem met het
besluit ingestemd. Omdat tot op heden onze
burgers nog nauwelijks voorgelicht zijn over
dit ambtelijke fusie traject en er ondertussen
al heel wat stappen in die richting gezet zijn,
heeft de PW fractie, bij monde van Leo
Gelderland, gevraagd in de komende periode
werk te maken van de communicatie met de
burgers. Dat zal nu dan ook gaan gebeuren.
Voor raadsleden is dit best een 	
  
ingewikkeld proces, deels omdat het om een fusie van de organisatie gaat en dus
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niet om politieke kwesties, maar zeker ook omdat zo’n proces voor ons allemaal
nieuw is. Wij hebben daarom om externe ondersteuning gevraagd bij het doorlopen
van dit traject, want wij willen niet zo meteen bij het kruisje moeten tekenen,
zonder goed in beeld te hebben wat er voor ons, maar zeker ook voor onze burgers,
gaat veranderen. Gelukkig waren alle raadsleden van drie de gemeenten het erover
eens dat die ondersteuning moest komen van deskundige en onafhankelijke
adviseurs. De keuze viel op de bestuurskundige Roeland Stolk van bureau
Berenschot en de jurist Rob de Greef van bureau Proof.
Op de avond voorafgaand aan het te nemen besluit op 21 april (beter laat dan
nooit!) hebben de heren Stolk en De Greef ons aan de hand van de presentatie
‘Grip op uw fusieproces’, aangegeven welke momenten in dat proces voor onze
besluitvorming cruciaal zijn, wat de centrale vragen zijn die bij iedere vorm van
een gemeentelijke samenwerking gesteld moeten worden, welke politieke
spanningsvelden er zijn en hoe je die spanningsvelden beheersbaar houdt.
Het was een zeer leerzame avond en het gaf ons ook voldoende houvast bij het
nemen van het besluit op de avond daarna (zie onder ‘Nieuws’ op deze website
namens de fractie mijn betoog van 21 april bij het raadsvoorstel).
Ook in onze raad werd het besluit unaniem genomen en dat maakte dat er daarna
een vrolijke stemming in de kantine heerste, toen we daar een glaasje op dronken.
Onze vergadering was eerder afgelopen dan die in Hellevoetsluis en dus keken we
even gezamenlijk naar het hetgeen zich daar afspeelde. En dat verbroederde!

Algemene Leden Vergadering

De eerste ALV van onze Partij Westvoorne in dit jaar werd gehouden op 4 april in
het gastvrije Bezoekerscentrum van de Tenellaplas in Rockanje. De opkomst was
prettig groot, bestuursvoorzitter Sandor presenteerde het jaarverslag over 2015 en
penningmeester Frits liet zien dat hij goed met de centjes was omgegaan. De
aanwezigen, waaronder de kascommissie, staken hun tevredenheid over de gedane
zaken niet onder stoelen, terwijl de banken afwezig waren… De daaropvolgende
samenspraak tussen bestuur, wethouder, fractie, leden en donateurs over de status
quo van onze gemeente Westvoorne was, zoals altijd, professioneel en pittig edoch
in elk denkbaar opzicht van hoge kwaliteit. De inloop met koek en zopie was om te
beginnen geanimeerd, de uitloop met een drankje en vele enthousiaste discussies
duurde tot in de latere uurtjes…
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Politiek Café Westvoorne

…daar zijn die zonnepanelen niet voor bedoeld, Em!

Dus… we skipten het PCW van 25 maart en we hopten rechtstreeks naar 30 april! In
de gezellige foyer van De Man in Oostvoorne, zoals we altijd doen van vier tot zes
met een inloop vanaf half vier. Voortbordurend op één van de eclatante successen
van het project “Samen Doen”, dat onder leiding van onze wethouder Bert van der
Meij als nieuwe vorm van burgerparticipatie in onze gemeente in het leven is
geroepen, kwam het “Zonnecollectief Westvoorne” deze middag aan het woord. De
werkgroep, bij monde van Lex Mooiweer, deed fraai kond van onder meer hun
ideeën over zonnepanelen op het Oostvoornse meer, op carports op de
parkeerterreinen aan de Rockanese Strandslagen en als decoratieve zonnebloemen
om de entrees van onze dorpen te verfraaien. De plannen van het collectief voor
2016 werden uit de doeken gedaan en er volgde een levendige discussie onder de
aanwezigen. Conclusie: veelbelovende en ook zeker noodzakelijke projecten, die
de milieu targets van 2050 in Westvoorne zouden kunnen vervroegen. Dit is nog
maar het begin, samenwerking tussen alle stakeholders is dringend geboden tussen
en er zijn nog bergen werk te verzetten… wordt vervolgd met als eerste een
presentatie aan raad en college.
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Wist je wel dat……..
- de zwartkop een succesvogel is?
Hun aantal in Nederland is sterk
toegenomen door steeds natuurlijker
bosbeheer en het ouder worden van
bossen in onder andere de duinen. Je
kunt tegenwoordig overal in ons landje

genieten van zijn/haar zangtalent. Ook in de struiken en in de oudere bomen op
ons stukje grond in Tinte doken hij en zijn vrouwtje vorige maand op, hij met een
zwart en zij met een roestbruin alpinopetje op hun verder muisgrijze lijfjes
- de komst van twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte een regelrechte
catastrofe is voor de Maasstad en omgeving als het gaat om de uitstoot van CO2 en
andere voor onze goede gezondheid en ons leefmilieu schadelijke stoffen?

In de eerste plaats een blamage voor Nederland natuurlijk: de wereld heeft in
Parijs afgesproken om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en Nederland
opent drie nieuwe kolencentrales, waarvan twee op de Maasvlakte!! Misschien zo’n
10% van de totale CO2 uitstoot van de beide centrales zal worden afgevangen en
opgeslagen. Maar zelfs dat kleine beetje niet vóór 2020 én met behulp van een
overheidssteun van 400 miljoen van die vermaledijde euro’s. Lang leve het
broeikaseffect, dus en ook, terwijl eveneens tonnen fijnstof, miljoenen kilo’s
stikstofoxide en honderden kilo’s zware metalen zoals kwik het zwerk inspuiten,
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met alle gevolgen voor onze gezondheid. En het blijft wel degelijk ‘misschien’
want het ROAD project voor de opslag van CO2 is en blijft een proefproject.
- een andere uit “Samen Doen” ontsproten werkgroep goed op weg is om het
paardrijden in Westvoorne een heuse ‘boost’ te geven?
Er ligt al een uitgebreid document op tafel met daarin een plan voor uitbreiding
van het ruiterpadennetwerk, waardoor er, bij realisatie daarvan, verschillende
routes door ons mooie Westvoorne gereden zouden kunnen worden. Door bestaande
ruiterpaden op elkaar aan te sluiten en een aantal nieuwe paden aan te leggen of
oude paden nieuw leven in te blazen is het mogelijk om Westvoorne veel
aantrekkelijker te maken voor de hippische recreatie. De implementatie van dit
plan gaat nog dit jaar van start, wanneer de route rond het Oostvoornse meer
meegenomen wordt in de verbeteringsplannen van het gebied daaromheen.
Na het zomerreces gaat de werkgroep verder. Het
idee is om iets soortgelijks op te zetten als bij het
mountainbike pad: er zal een stichting opgezet
worden die door middel van ‘crowd funding’ de
benodigde pegeltjes bij elkaar zal gaan
sprokkelen. Voor het onderhoud van de paden zal
een beroep gedaan worden op vrijwilligers. Zoals
Danny Hermsen mij liet weten: we gaan lekker,
maar het echte werk moet nog beginnen… 	
  

“het Ruiterrondje”

- het systeem van het aangaan van lijstencombinaties bij verkiezingen in Nederland
zo mogelijk met ingang van 1 januari 2017, dat wil zeggen nog voor de nieuwe
Tweede Kamerverkiezingen, wordt afgeschaft? Mind you, het is nog maar een
wetsvoorstel, maar als deze Plas echt Sterk wordt, zal het ook lokale
lijstencombinaties gaan raken.
Meer hierover zou nog eens kunnen nalezen via onderstaande link:
http://www.vngmagazine.nl/zoeken/results/vanaf%202017%20geen%20lijstencomb
inaties
Raadsleden van landelijke partijen zullen
hier toch niet blij mee zijn, gezien de
reeds
fragiele
statuur
van
hun
splinterfracties in de lokale arena. Je ziet
ze nu regionaal samensmelten om maar
groter te lijken, maar als ze de
mogelijkheid tot restzetels gaan verliezen
door deze move van Ronald Plasterk zou
het bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 best moeilijk voor hen kunnen
worden. Gelukkig zijn er dan nog altijd
die lokale partijen die voor en door hun
“Laten we het dan toch maar aan die
localo’s overlaten, Japie…”
gemeente sterk staan en sterk blijven…	
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Tot Slot…
Het bestuur kwam op 19 april bij elkaar, enigszins gehinderd door een paar
tennisballen, met wat horten en stoten. Maar het werd uiteindelijk toch nog een
genoeglijke avond, waarin teruggeblikt werd op de ALV van april, vooruitgekeken
werd naar een Bijzonder Gezellige ALV in de zomer (schrijf alvast maar 2 juli in de
agenda), gesproken werd over én een overleg met de fractie begin juni én het
Politiek Café Westvoorne van vanmorgen.
Ook werd er, reeds, al, ook en dus, geloof het of niet, enige aandacht besteed aan
de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Voor je het weet is het
al weer zo ver, beste mensen.

En verder ben ik toch weer van mening, dat alle oude asbestdaken in ons fraaie
Westvoorne zo snel mogelijk verwijderd moeten worden. Ik verwijs je nog maar
weer eens naar de subsidieregeling van het Rijk die	
  in 2016 een mooi bedrag van 10
miljoen euro beschikbaar stelt!	
  	
  
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken	
  
En je weet ondertussen, dat ik het mooi zou vinden als we het lokaal nog wat meer
zouden kunnen ondersteunen en daarmee bespoedigen. Zodat we als gemeente ook
daarin voorop gaan lopen! Misschien iets om mee te nemen in de begroting 2017, o
gij gekozen verantwoordelijken????
	
  
Mocht je vragen hebben over het geschrevene in of zou je meer in detail kennis
willen nemen van sommige aspecten uit deze Nieuwsbrief, schroom dan niet om
contact op te nemen met iemand in onze partij. De daarvoor benodigde
contactgegevens vind je vaste prik en gebruiksvriendelijk op onze PW website
www.partijwestvoorne.nl
Namens het bestuur van de Partij Westvoorne,
Rien Huisman	
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