PW Nieuwsbrief 31 januari 2016
Beste PW leden, PW donateurs en andere belangstellenden,

Als Aanloop
Met ingang van dit nieuwe jaar zal deze PW Nieuwsbrief ook maandelijks op onze
PW Website gepubliceerd worden. Hetgeen niet wegneemt dat hij nog steeds jullie
persoonlijk E-mailboxen zal binnen klikken als PDF bestand. Waarvan acte.
Halverwege deze januari maand leek het er
even op dat de winter alsnog zou toeslaan,
maar inmiddels zitten de temperaturen al
weer in het zachte vak en ziet het er naar uit
dat we op een glijdende schaal het voorjaar
zullen enteren. Bij de ingang van ons dorp
Tinte staan de narcissen al vele weken in bloei
en toen Paul in december de walnotenboom
een snoeiopkikkertje gaf, zaten alle takken die
de hakselaar ingingen al vol in de knop. Zo’n
beetje elke dag zijn we de laatste maanden
uitgebreid met onze fikkies op stap geweest,
weliswaar zo af en toe tussen de buien door,
maar altoos was het prima wandelweer.
	
  
Maar je weet het van die huid
en die beer en zo en dus is alles
nog steeds mogelijk. Een echte
Elfstedentocht kunnen we zeker
nog niet uitsluiten. Dat doen we
dan ook niet, de schaatsen
liggen klaar, maar het vet blijft
er nog even op zitten…	
  
	
  

Raadscommissies online
De vergaderingen van de raadscommissies gingen van start in week 2 van dit jaar.
Met een primeur, want ook deze bijeenkomsten zijn nu ‘online’ te volgen.

Eindelijk, zou ik willen zeggen, want de vorige coalities waren daar om, laten we
maar zeggen, de een of andere reden niet van gediend. Terwijl de discussies over
de verschillende, in onze gemeente spelende, zaken toch in die vergaderingen
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plaatsvinden en niet in de raadsvergadering. De raad is er voor de besluitvorming,
dat weten we zo langzamerhand allemaal wel, maar het kritisch uitdiepen en
analyseren, het bespreken en debatteren over de voor onze gemeente belangrijke
onderwerpen geschiedt in de raadscommissies. Die commissies bepalen immers ook
of het betreffende onderwerp ver genoeg gevorderd is om er een formeel besluit
over te kunnen nemen in de daarop volgende raadsvergadering. In die context is
het dan ook eigenlijk een must dat de burger deze vergaderingen ‘online’ kan
volgen en dat ze aldus doende ook digitaal vastgelegd worden en terug speel- en
kijkbaar zijn.
Zo was er dus op de maandagavond de commissie Grondgebied/Financiën (GG/Fin)
met als meest opvallend agendapunt de discussie over het Gebiedsperspectief
Noordrand. In het verleden heeft de Partij Westvoorne veel kritiek gehad op wat er
in Voorne-Putten verband tot stand werd gebracht of, beter gezegd, niet tot stand
werd gebracht. Maar nu ligt er een document waar we echt iets aan hebben. En
niet alleen wijzelf als gemeente Westvoorne, maar ook de Noordrand van VoornePutten binnen het grotere geheel van de Metropoolregio.	
   Door onder andere de
toevoeging aan de eerder omschreven landschapstypen op Voorne-Putten van het
Coulisselandschap tussen het havengebied en het achterliggende landschap en met
name de aanleg van de 50 meter hoge zandwal tussen de haven en het Oostvoornse
Meer worden de mogelijkheden voor het creëren van een buffer tussen industrie en
leefgebied vergroot en daarmee de negatieve gevolgen van het havengebied
complex op het milieu verkleind.
De verschillende gemeenten geven elk, passend bij hun eigen visie, vorm en inhoud
aan het coulisselandschap van de Noordrand. Voor Westvoorne zijn dat de
projecten de ‘Hotelontwikkeling Slag Baardmannetje’, het ‘Watersportcentrum
Stormvogel’, het ‘Onderwatermuseum/Congresruimte/Expositieruimte’ project in
het Oostvoornse Meer, de doorgaande ontwikkeling van het ‘Groene Strand’, de
‘Herontwikkeling van de Jachthaven Geijsman’ aan de Zandweg en de uitbreiding
van het ‘Samuel Naardenhuis’ aan de Krimweg.
Later in de vergadering van de commissie GG/Fin passeerden het Handboek
Beeldkwaliteitsplan, de Actie Zonnepanelen, de Woonvisie en de Centrumvisie
Oostvoorne de revue van deze commissie. Respectievelijk: een goed collegebesluit,
een prima voorstel, vooral kwalitatief verstandig, en alweer een prima plan, waren
de reacties van Jeroen en Emma die voor de Partij Westvoorne ‘aan tafel zaten’.
De oppositie sputterde zo hier en daar wel een beetje, maar door de bank
genomen was men net zo tevreden als de twee coalitiepartijen. En nu kan ik dus
zeggen: de moeite van het even terugluisteren waard, mocht je een half uurtje
vulling zoeken en er belangstelling voor hebben. Gewoon even naar
www.westvoorne.nl en dan onder het kopje organisatie ‘Raad in Beeld’ aanklikken.
Een kind kan de was doen. Zo hier en daar een beetje saai misschien, maar wel
lekker voor Westvoorne…
Ironisch was het dat de uitzending op dinsdagavond staakte vanwege een
zogeheten systeemfout. Onmogelijk toch in dit tijdperk van grote technologische
hoogstand? Wat er dan wel aan de hand was zullen we nooit weten, maar dat er
een heikel punt op de agenda stond is een ding dat zeker is… De onschuldige
presentaties
op
woensdagavond
over
achtereenvolgens
het
ontwerp
bestemmingsplan van de Noordoever van het Oostvoornse Meer en de stand van
zaken van de uitvoering van de afspraken tussen het Havenbedrijf en de gemeente
Westvoorne werden weer gebroadcast, dat dan weer wel Kooiman…
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Gemeenteraad
Afgelopen dinsdagavond kwam de Westvoornse gemeenteraad bij elkaar. We zagen
veel ingekomen stukken passeren, een zo langzamerhand overzichtelijke lijst van
toezeggingen, twee hamerstukken, twee visies en veel zonnepanelen. Een
ordentelijke en best wel efficiënte vergadering, zonder veel ophef. Behalve dan
dat twee door D66 ingediende moties over duurzaamheid de zaak aanzienlijk
frustreerden, onder andere omdat er inhoudelijk volledig voorbij werd gegaan aan
de enorme voortgang die er door de gemeente Westvoorne gemaakt wordt op het
gebied van duurzaamheid. Wethouder van der Meij sprak de hoop uit dat D66 eens
zou ophouden met te proberen een politieke hardloopwedstrijd te creëren in plaats
van haar medewerking te verlenen aan de huidige inspanningen. Beide moties
werden door de meerderheid van de raad verworpen.
PW fractievoorzitter Emma van Blom prees in haar betoog over de Centrumvisie
Oostvoorne de manier waarop deze visie tot stand was gekomen:
“Ik dacht ik hoef hier eigenlijk niets meer over te zeggen. Het is gewoon goed.
Punt. Maar daarmee wordt geen recht gedaan aan het werk wat verzet is en wordt
ook niet aangegeven waarom het dan zo goed is. Daarom en met het oog op de
toekomst, toch een poging om dat uit te leggen aan de hand van de term
‘verankerde toekomst’. In het verleden werden hier vaak plannen gepresenteerd
(en waarschijnlijk niet alleen hier maar in heel Nederland) met een soort
verplichte intro waar je even doorheen moest lezen. Dat ging dan over de ligging
van bijvoorbeeld Oostvoorne. Het ligt aan zee en naast de Maasvlakte en vroeger
was het er zus en zo. Als je dat gelezen had kwam je aan het te ontwikkelen
nieuwe plan waar de verplichte intro vaak verder weinig mee te maken had. Het
nieuw te ontwikkelen plan stond op zich zelf en moest als los plan beoordeeld
worden. Tja, en op grond waarvan is een ruimtelijk plan dan mooi of lelijk.
Als we deze visie bekijken valt op dat het niet gaat over mooi of lelijk maar over
passend en verankerd in de geschiedenis. Niet omdat vroeger alles mooier was
maar omdat ieder ruimtelijk gebruik vroeger volledig afhankelijk was van de
natuurlijke landschappelijke omstandigheden. Er was een logische landschappelijk
orde die bepalend was voor onze cultuurhistorische ontwikkelingen. Dat maakte
ook dat ieder dorp anders was. Die logische orde zijn we kwijt geraakt toen we
technisch in staat waren overal alles te bouwen wat we wilden. En dat deden we.
We bouwden volop overal. Vaak dezelfde nieuwbouwwijken.
Gelukkig heeft de Stichting Verankerde Toekomst Westvoorne laten zien dat je
een landschapseigen en dus unieke visie kunt ontwikkelen, die door iedereen als
passend ervaren wordt, wanneer de oude cultuurhistorische lijnen gevolgd
worden. Dat is niet een visie die nostalgisch terugkeert naar het verleden omdat
toen alles mooier was, maar een visie die toekomstige ontwikkelingen weer
verankerd in de oude logica van het landschap. Daarom past deze visie op een
logische en natuurlijke wijze bij Oostvoorne. Zo vanzelfsprekend dat niemand er
eigenlijk nog iets over te zeggen heeft.
Voor ons als raad is dit, lijkt me, een belangrijke les bij het beoordelen van
toekomstige ruimtelijke plannen. Hebben ze een logisch ankerpunt of is het los
zand? Ik wil de Stichting Verankerde Toekomst Westvoorne heel hartelijk danken
voor hun inzet, hun visie en hun les voor de toekomst. En tenslotte zou ik nog
willen zeggen, met een buiging naar het schilderij aan de overkant, dat onze
koning trots mag zijn op dit staaltje van zijn participatiemaatschappij.”
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Wethouder in Westvoorne
Dit is een nieuwe en een op
zichzelf staande rubriek in deze
PW Nieuwsbrief van de hand van
onze eigen wethouder Bert van
der Meij.
Als je het leuk vindt om op de
hoogte te blijven van wat hij
doet, kun je hem ook volgen via
Twitter en/of Facebook, zowel in
zijn persoonlijke account als op
de PW website.
“Als wethouder in gemeente Westvoorne ben ik dagelijks met allerlei
onderwerpen aan de slag en praat ik met heel wat mensen. Vanaf deze maand zal
ik hiervan ook in onze eigen PW-nieuwsbrief kort een aantal onderwerpen
toelichten. Soms klein, soms groot, maar altijd met een lokaal tintje.

Schuttingen van 3 meter hoog
Deregulering is goed maar helaas niet altijd.
Deze maand werd ik benaderd door een inwoner
omdat de buren een schutting hadden neergezet
van wel drie meter hoog. Natuurlijk eerst eens
wezen kijken bij beide buren. Niet alleen was
de schutting erg hoog maar ook nog helemaal
tot aan de openbare weg. Dit kan niet de
bedoeling zijn. Privacy en vrijheid is goed maar
ik vind het ook belangrijk dat straten 'open' zijn
en buren rekening houden met elkaar. Soms

die schutting wordt niet hoger!!

horen daar dan blijkbaar toch regels bij. Om dit soort situaties voor de toekomst
beter te regelen hebben we dan ook vorige week een nieuw paraplu
bestemmingsplan gepubliceerd waarin schuttingen in hoogte beperkt worden tot
een normale 2 meter naar achter en 1,25 meter naar voren. Een leuke poort
blijft wel mogelijk, maar schuttingen van 3 meter sinds vorige week dus niet
meer. En de buren: we zoeken in goed overleg met beide naar een goede
oplossing voor iedereen.

Regionale samenwerking
De wereld is groot. Groter dan Westvoorne en groter dan Voorne-Putten. De
afgelopen jaren zijn ook de taken van de gemeente meer en meer onderdeel
geworden van deze grotere omgeving. Afspraken over bijvoorbeeld het aantal te
bouwen woningen moeten ook nu al in regionaal verband gemaakt worden. De
Rotterdamse haven is een internationale onderneming van nationaal belang en
Westvoorne is samen met 22 andere gemeenten sinds vorig jaar onderdeel van
de Metropool Rotterdam-Den Haag. Samenwerking wordt dan ook steeds
belangrijker om toch overal volwaardig aan de overlegtafel mee te kunnen doen
en ook ons lokale belang in te brengen.
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Om dit in de toekomst ook goed te
kunnen blijven doen, hebben we als
colleges van Hellevoetsluis, Brielle en
Westvoorne
de
wens
om
één
ambtelijke
organisatie
te
gaan
vormen. Alle ambtenaren zullen daarin
ondergebracht worden. Ambtelijke
samenwerking heet dat. Dit geeft alle
drie de gemeenten een meer solide
basis om al het werk te blijven doen.
De start van deze nieuwe organisatie is
gepland in 2018.

Tintestijn verbouwen
Eind vorig jaar hebben we als gemeente besloten, dat Tintestijn verbouwd kan
worden tot accommodatie voor alle tien de Tintese verenigingen. De raad heeft
hiervoor het geld ook beschikbaar gesteld.

Omdat het er nu op aankomt om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te gaan
steken, zijn we in overleg met Tinte over wie welke taken gaat oppakken en hoe
we dat allemaal gaan doen. Er is veel enthousiasme, maar er moet ook veel werk
verzet worden. Doel is om in de loop van dit jaar de deuren te gaan openen.”
Wethouder Bert van der Meij

Politiek Café Westvoorne
Gisteren hadden we toch weer een Politiek Café Westvoorne. Even leek het niet te
lukken, maar de aanhouder wint…
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Ditmaal over de status van de Zorg en over de Woon wensen van en mogelijkheden
voor ouderen, beide in Westvoorne. We hadden het graag in Zorgcentrum
Stuifakkers gehouden, maar helaas was die zaal al vergeven en dus weken we uit
naar het Multifunctionele Centrum De Merel in Rockanje waar we bijzonder gastvrij
ontvangen werden. Een betrekkelijk kleine edoch levendige bijeenkomst die
vakkundig en enthousiast geleid werd door Alice Vermeer. De centrale vraag was
wat de ervaringen zijn van onze inwoners met de zorgtaken die onze gemeente van
het Rijk heeft overgenomen. In het algemeen was de conclusie dat Westvoorne
haar zaakjes behoorlijk goed voor elkaar lijkt te hebben. Echter, de evaluatie die
binnenkort op de agenda staat, blijft wel degelijk nodig om eventuele knelpunten
te kunnen opsporen en aan te pakken. In de discussie kwamen voldoende
observaties en ideeën op tafel die door onze fractie en wethouder verder
geadresseerd kunnen en zullen worden. In het kader van de vergrijzing van onze
gemeente en de daarmee samenhangende woonwensen werd van gedachten
gewisseld over onder andere tweedeling van bestaande woningen, over
aanleunwoningen en verzorgingshuizen en over min of meer wonen op maat voor
ouderen die kleiner maar toch zelfstandig zouden willen gaan wonen.
Jammer blijft het dat toch maar zo weinig mensen buiten de Partij Westvoorne het
kunnen opbrengen om dit Politiek Café Westvoorne bij te wonen.

State of the Union
Ik heb vorige week met aandacht de “State of the Union” van USA president Barack
Obama teruggespeeld. Ik ben een fan en ook nu weer was ik zeer onder de indruk
van hem. Nog een jaar in office en wat mij betreft zouden er nog wel twee
termijnen van zijn beleid mogen volgen. Met name de vierde en meest belangrijke
vraag die hij Amerika stelt, boezemt mij vertrouwen in. En dit deel van zijn
beschouwing is gemakkelijk een op een te projecteren op onze eigen bestuurlijke
aangelegenheden, op Westvoorne dus… vrij vertaald:
“De toekomst die we voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen wensen,
een toekomst met kansen en veiligheid voor onze families, met goede
leefomstandigheden in een duurzame en vredelievende omgeving, is voor ons
allemaal binnen handbereik. Maar dat gaat alleen maar gebeuren als we
samenwerken en als we er met elkaar op bestuurlijk niveau rationeel en
constructief over kunnen praten.
Politiek gezien, om dat woord toch maar te gebruiken, zullen we dan toch een
beetje anders met elkaar moeten omgaan. Hetgeen niet betekent, dat we het
overal maar over eens moeten zijn. Integendeel, een goed debat en een goede
uitwisseling van meningen kan de kwaliteit van ons bestuur alleen maar naar grote
hoogte drijven. Maar democratie vereist nou eenmaal om een vertrouwensband,
vertrouwen tussen burgers onderling, vertrouwen tussen de burgerij en het
gemeentebestuur. De democratie werkt niet als we voortdurend denken dat
mensen die het niet met ons eens zijn per definitie slecht zijn, dat onze politieke
tegenstanders niet van Westvoorne houden of onze gemeente zelfs naar de
filistijnen proberen te helpen. De democratie komt knarsend tot stilstand als men
niet bereid is om een compromis te sluiten, wanneer er zelfs over onomstootbare
feiten geruzied wordt of we alleen maar luisteren naar hen die het met ons eens
zijn. Ons openbare leven verdort als alleen de schreeuwlelijken onder ons de
aandacht krijgen. En de democratie gaat vooral teloor wanneer de gemiddelde
inwoner van Westvoorne het gevoel krijgt dat zijn of haar stem niet meetelt en
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dat het systeem gemanipuleerd wordt ten faveure van geld, belangrijkheid,
eenzijdig- of zelfs eigenbelang.
Dat is dus een duidelijke boodschap voor alle politici, zowel die in de coalitie als
die in de oppositie. Maar, ook de inwoners van Westvoorne kunnen en moeten
hierin een grote rol spelen. Ze moeten hun stem duidelijk laten horen en
uitbrengen, niet alleen maar bij de verkiezingen, echter ook tussen twee
gemeenteraadsverkiezingen in. En ze moeten daarbij eisen dat alle politici van
deze kleine gemeente samenwerken, debatteren over het grotere goed van
Westvoorne, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren, niet naar elkaar
schreeuwen en elkaar wantrouwen en verdacht maken.”

Wist je dat: ????????????????????????????????????????????????
- het lawaai dat de aanleg van windmolenparken
voor de kust onder water veroorzaakt, een
serieuze bedreiging is voor het zeeleven?
Deze parken moeten op een milieuvriendelijke
manier voor elektriciteit zorgen, maar met
name het slaan van de palen in zee veroorzaakt
een antropogene geluidsemissie in de vorm van
drukgolven in het water en in de zeebodem en
daarmee problemen voor het hele ecosysteem.
Het plaatsen van de palen is tegenwoordig dan
ook gebonden aan strenge regels, hetgeen voor
een vertraging zorgt bij de bouw van de
Groeten uit Rockanje
windmolens.
http://delftintegraal.tudelft.nl/article/onderwaterl
awaai/	
  
- sommige mensen beweren dat er in ons
	
  
menselijk brein geen plaats is voor vrije wil?

De, volgens mij enigszins wankele, theorie
luidt als volgt: “Het menselijk brein bestaat
net als materie uit moleculen en atomen.
Volgens de klassieke mechanica kunnen de
posities en de snelheid van alle deeltjes van
het brein dus voorspeld worden en daarmee,
er van uitgaande dat de initiële staat van het
brein bekend is, ook de toekomstige staat
van het brein. Echter, als de staat van het
brein al van te voren bepaald
	
  
is, dan bestaat er volgens de klassieke
mechanica geen vrije wil. Verder zijn
cognitieve processen ook afhankelijk van golven tussen neuronen en
elektronen die vallen onder de wetten van de kwantummechanica. Dit
betekent dat de elektronen die onze acties bepalen zich willekeurig
gedragen. En volgens die kwantummechanische opvatting zouden onze
beslissingen dus gebaseerd zijn op toeval en niet op vrije wil.”	
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de kleine barmsijs

en de grote barmsijs

- een winterse waarneming van een barmsijs iets is voor de fijnproevers van vogels
onder ons?
Het meer geoefende oog zal kunnen zien of er sprake is van de kleine of de grote
barmsijs. De eerste broedt in onze regio in wisselende en bescheiden aantallen. De
grote is een zeldzame gast uit het hoge noorden, maar als de oogst van
berkenzaadjes tegenvalt, komen de barmsijzen noodgedwongen zelfs zo ver als de
Middellandse Zee. In een piekjaar van berkenzaad is de populatie van barmsijzen in
Lapland tien keer groter dan in magere jaren.

Tot Slot…
En verder ben en blijf ik van mening dat alle oude asbestdaken in Westvoorne
spoorslags verwijderd moeten worden. En wel vooruitlopend op de subsidieregeling
die het rijk voor 2024 heeft aangekondigd. Als deze oude daken in de zomerhitte
stuiven, en dat doen ze als ze maar lang genoeg hebben liggen ‘rotten’, dan
ontstaat er namelijk een groot risico, mijne dames en heren! Ik heb zelf enkele
jaren geleden het asbest golfplaten dak op onze eeuwenoude schuur laten
verwijderen door kundige mannen in witte pakken. Het kostte wat, er was geen
sprake van subsidie, maar je kunt weer rustig slapen daarna. En je buren ook… Mijn
oproep aan de gemeente Westvoorne is om vooruit te gaan lopen in deze optocht
en hiervoor een lokale subsidie in het leven te roepen. Kom op nou!!!
Mocht je vragen hebben over het geschrevene of zou je meer in detail kennis
willen nemen van sommige aspecten uit deze Nieuwsbrief, schroom dan niet om
contact op te nemen met het bestuur of met de fractie van onze partij. De
daarvoor benodigde contact gegevens vind je gegarandeerd op onze website
www.partijwestvoorne.nl
Namens het bestuur van de Partij Westvoorne,
Rien Huisman
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