PW Nieuwsbrief 31 oktober 2016
Beste leden en donateurs van de Partij Westvoorne en andere belangstellenden,

Inleiding
Terug naar de wintertijd. Weer een door Brussel gemiste kans om deze
vermaledijde maatregel eens en voor altijd af te schaffen en het bioritme van
mens en dier te laten voor wat het is. Helaas…
Het zijn overigens mooie herfstdagen met prachtige lichtvallen die de bladeren van
de berken en de ratelpopulier op ons terrein schitterend doen kleuren.
Gedicteerd door omstandigheden wordt dit nieuwsbriefje wat meer beknot dan het
anders wel eens is. Het is niet anders.
Behalve deze Nieuwsbrief blijft natuurlijk ook de PW website altijd de moeite van
het bekijken waard. Hij wordt zo af ende toe opgefrist met het laatste nieuws uit
politiek Westvoorne en verschillende andere weetjes, ditjes en datjes, soms zelfs
zusjes en zootjes... Gewoon even surfen naar www.partijwestvoorne.nl
Spreken wij verder een woord van dank uit aan de kleine huisman in onze
gemeente die de afgelopen week in zijn column in het Weekblad Westoorne zo fijn
nog eens verwees naar de Wapenfeiten van onze partij. Feiten zijn immers feiten!!
Ook deze zijn te vinden op onze PW Website!

Algemene beschouwingen
Morgen in de raadsvergadering de Algemene Beschouwingen van de 6 fracties en de
discussies, daarover én over de begrotingsbehandeling 2017, onderling en met het
college. Iedereen is dus druk geweest met de voorbereidingen van deze
bijeenkomst, die op 1 november al om 9 uur ’s morgens aan zal vangen. De teksten
van de algemene beschouwingen en de replieken daarop van burgemeester en
wethouders blijven tot de aanvang vertrouwelijk, maar daarna zullen ze te vinden
zijn op onze website.
Wat betreft de Partij Westvoorne kan gerust gezegd worden, dat we tevreden zijn
over de afgelopen periode en dat we vol vertrouwen vooruit kijken naar de periode
tussen nu en de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Zoals gezegd spreken
onze wapenfeiten hierover boekdelen. Het zou echt calvinistisch zijn om hier
doekjes om te winden.

Uit de Fractie
door Leo Gelderland

Kan de sfeer in de gemeenteraad nóg beter?
Een vraag die je op twee manieren kan lezen en wat
mij betreft mag dat ook. Want de prima samenwerking
tussen IBW en PW, de stuk voor stuk goede en breed
gedragen toekomstvisies die recent door de raad
werden vastgesteld, de stappen die in deze
raadsperiode al gezet zijn van idee naar plan en van
plan naar uitvoering, als we denken aan de Brede
School, woningbouw op De Drenkeling, aan de Ruy fase
2, maar ook de grote opknapbeurt voor de Stationsweg
in Oostvoorne,
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de grote sprong vooruit in de glassanering in het buitengebied en ga zo maar door,
dat alles wordt wat mij betreft te veel overschaduwd door het voortdurende en
weinig concrete gezeur over de sfeer en samenwerking binnen de gemeenteraad,
terwijl de mensen die er het hardst over mopperen, het minst enthousiast lijken
om er werkelijk iets aan te doen.
Want als we kijkend naar het laatste jaar, de klucht over de extra
raadsvergadering over IBW en de boycot van de oppositiepartijen buiten
beschouwing laten, wat was er dan helemaal aan de hand?!
Binnen de Partij Westvoorne zoeken we nog steeds het inhoudelijke debat en tot
onze vreugde vinden we dat ook steeds vaker bij de andere partijen, veel meer dan
voorheen en dat stemt ons in ieder geval tevreden, over de deelname van een
ieder. De samenwerking met IBW verloopt op zich goed, de discussie in de raad
leidt vaak tot aangescherpte en breed gedragen stukken en natuurlijk worden er
wel eens oneigenlijk argumenten gebruikt en natuurlijk wordt daar wel eens
iemand op aangesproken en natuurlijk wordt in het debat wel eens op een minder
vriendelijke manier een vraagteken geplaatst bij de argumenten van een ander.
Over en weer. En mag dat alsjeblieft?! Ook al is het op gemeentelijk niveau, we
bedrijven politiek, we gaan in discussie.
Ik roep graag de woorden van D66 raadslid Wim Hartog in herinnering die enkele
maanden terug in de raad zei, toen er wel heel stevig werd ingesproken op het
onderwerp Beschermd Dorpsgezicht, dat mensen in het debat wel eens wat
mochten incasseren van elkaar, zeker raadsleden. Want zo is het! We zitten er niet
voor ons zelf, zeggen we allemaal. Daar hoort ook bij dat we onszelf niet te
makkelijk als slachtoffer moeten zien, als we eens worden tegengesproken.
En als de sfeer beter moet, prima, laten we er dan met zijn allen aan werken!

Van de Bestuurstafel
Per jaar organiseert het bestuur een aantal Algemene Ledenvergaderingen,
waaronder in de zomer altijd een zogenoemde “Bijzonder Gezellige’ waarin een
barbecue en gezellig samenzijn van leden en donateurs centraal staat. In voor- en
najaar staan uiteraard de financiën boven aan de agenda, omdat dan
respectievelijk de financiële afronding van het vorige jaar en de begroting van het
volgende jaar door de leden moeten worden goedgekeurd.
Zo staat er voor 12 december van dit jaar om 19.30 uur een ALV gepland in het
Bezoekerscentrum van de Tenellaplas, waarin we weer heel veel leden en
donateurs hopen te mogen verwelkomen. We zijn ‘by far’ nog steeds de grootste
politiek partij in Westvoorne en we willen dat niet alleen graag zo houden, maar
we zouden het aantal leden en donateurs graag nog verder zien groeien.
Niet in het minst, omdat we ook de pecunia hard nodig hebben met de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in het zicht. Vergis je niet, een goede
campagne voeren kost geld en als we, en dat willen we absoluut, voor de tweede
raadsperiode op rij in de bestuurdersstoel willen zitten, dan zal er hard aan
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getrokken moeten worden. Verder is zo’n zee van gekleurde sjaals, kijk eens even
op de carousel foto’s op de PW Website, natuurlijk een prachtig gezicht en met
een goede groothoeklens kunnen er nog veel meer bij…
Mogen we jullie dus nog eens aansporen om mensen in je nabije of wat verdere
omgeving enthousiast te maken voor alles wat de Partij Westvoorne is en waar zij
voor staat!? Lid worden kan en mag, dito voor het tientjeslidmaatschap en doneren
is ook een zeer acceptabele optie. Maar steunen en stemmen op zijn zonder enige
twijfel de belangrijkste werkwoorden in deze context!

Wist je eigenlijk,
dat…
- een ‘smelleken’ een valkje is?
Als zeer wendbare jager komt het
smelleken volledig tot zijn recht in open
landschap met weinig bomen. Hoogvenen,
heidevelden, rivierdalen, agrarisch land
en open bos, daar is hij in z’n element.
Deze kleinste Europese valk vindt er volop
ruimte voor zijn onstuimige jachtvlucht.
Hij leeft van streekgerechten, zoals
graspiepers, maar ook de veldleeuwerik
of zelfs de tapuit of kleine zoogdieren en
grote insecten zijn favoriet. Met kwieke
vleugelslag achtervolgt hij zijn prooi om
die in de lucht of op de grond te
overmeesteren.

Tot Slot

Verder blijf ik van mening, dat alle oude asbestdaken in onze gemeente
Westvoorne verwijderd moeten worden. Het artikel in het AD van 29 oktober
jongstleden over het afbranden van een aardappelschuur met een asbestdak geeft
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nog maar weer eens de ernst van een dergelijke situatie weer: 5365928.webloc Ik
herhaal nog maar een keer, dat de rijksoverheid al een poosje meehelpt:
(http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderenasbestdaken)
Mocht je vragen hebben over sommige aspecten van onze samenleving, aarzel dan
geen seconde en neem contact op met iemand in onze partij. De daarvoor
benodigde contactgegevens zijn gemakkelijk te vinden op onze PW website
www.partijwestvoorne.nl
Namens het bestuur van de Partij Westvoorne,
Rien Huisman
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