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Drie windmolens langs
de Haringvlietdam

IN DEZE HELIUS
• Windmolens
• Woning- en autoinbraak
• Uitkeringsfraude

Windmolens. Iedereen ziet wel in dat het nodig is om steeds meer duurzame
energiebronnen aan te boren, als we van het gas af willen. Maar niemand wil ze in zijn

• Cultuurprijs

eigen omgeving. Begrijpelijk. Toch is dat wel waar veel gemeenten voor gesteld staan.

• Gladheid

Ook Hellevoetsluis heeft een ‘windopgave’, van 12 megawatt. Dat komt neer op drie

• Evenementen

windmolens, die elk minimaal 4 megawatt leveren. De plek die hiervoor in beeld is, is de
binnenzijde van de Haringvlietdam. Waarom daar? Hoe zijn we tot die plek gekomen?
Er komen drie windmolens bij de Haringvlietdam

We weten al best een tijd dat we tot 2020 12 megawatt aan
windenergie moeten opwekken in Hellevoetsluis. Daarover zijn
regionale afspraken gemaakt. De provincie bepaalt in eerste
instantie ‘zoekgebieden’. Dat zijn grote vlekken op een kaart,
waarbinnen wordt gezocht naar een plek om windmolens te
plaatsen. Zo ook voor Voorne-Putten. In de omgeving van
Hellevoetsluis waren een paar jaar geleden meerdere gebieden
in beeld. Samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten
hebben we een voorstel aan de provincie gedaan, om een
aantal plekken te schrappen, en om aan andere plekken
mee te gaan werken.

De zoektocht naar een geschikte plek
Voor Hellevoetsluis was in eerste instantie het plan om twee
windmolens bij de Haringvlietdam te plaatsen, en eentje in
de buurt van de eerste rotonde naar Hellevoetsluis, vanaf de
Haringvlietdam gezien. De locatie in de buurt van die rotonde
stuitte op veel weerstand bij de omgeving. Bewoners in het
buitengebied, maar ook campingeigenaren en andere
recreatieondernemers uit Rockanje en Hellevoetsluis waren
bang voor te veel overlast. Na veel overleg heeft Hellevoetsluis
vervolgens een nieuw voorstel ingebracht bij de provincie.
We wilden proberen om in plaats van twee, drie windmolens
bij de Haringvlietdam te plaatsen. Van de provincie mochten
we laten onderzoeken of dit mogelijk was.

Waarom niet de plek van de huidige
windmolens benutten?
Het onderzoek wees uit dat het inderdaad mogelijk lijkt om
drie windmolens aan de binnenkant van de Haringvlietdam te
plaatsen. De zes kleinere windmolens die nu aan de buitenkant
van de Haringvlietdam staan, moeten dan wel weg.
Om een beeld te geven: de zes windmolens leveren met
elkaar nog niet eens de hoeveelheid energie op die één van de
nieuwe windmolens gaat leveren. Waarom kunnen de nieuwe
windmolens dan niet ook gewoon aan de buitenzijde kunnen
komen te staan? Helaas is dat niet mogelijk, vanwege de
waterveiligheid. Rijkswaterstaat geeft hier geen toestemming
voor. Aan de binnenzijde is het wel mogelijk, al moet er nog
wel extra onderzoek plaatsvinden. Dat heeft te maken met
het feit dat het Haringvliet en Voornes Duin beschermde
natuurgebieden zijn. En de windturbines komen op een
waterkering te staan.

Deze locatie wel acceptabel?
Waar je de windmolens ook plaatst, er zijn altijd mensen die niet
blij zijn met een locatie. Begrijpelijk, als die dicht bij jou in de
buurt is. Naast het uitzicht gaat het bijvoorbeeld om geluid en
om de schaduw van de draaiende wieken (slagschaduw).

We wilden onderzoeken of de plek langs de Haringvlietdam
over het algemeen acceptabel was, als alternatief voor de plek
in de buurt van de rotonde. Afgelopen zomer hebben
we gesprekken gevoerd met allerlei betrokkenen.
Ook organiseerden we een informatieavond voor een groot
aantal omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen
uit de omgeving. Daaruit bleek dat er meer draagvlak is voor
de locatie aan de binnenzijde van de Haringvlietdam,
dan voor de locatie langs de N57.

De gemeenten op Voorne-Putten
hebben met elkaar de ambitie om in
2040 volledig energieneutraal te zijn.

Een dagje strand?

Zijn we er met deze drie windmolens?

Een belangrijke zorg van de recreatieondernemers in de
omgeving, is wat de windmolens betekenen voor de recreatie.
Op zomerdagen ligt het Quackstrand vol met badgasten.
Is dat straks nog wel zo, als een van de windmolens daar
vlakbij komt te staan, of gaat iedereen het strand straks mijden?
Een terechte vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is.
De gemeente wil zoveel mogelijk overlast beperken.
En daarnaast mogelijkheden creëren voor financiële participatie.
Zodat omwonenden en ondernemers uit de omgeving ook
financieel voordeel kunnen hebben van de windmolens.
We willen ook onderzoek laten doen naar de mogelijkheden
voor toerisme en recreatie in combinatie met windmolens.

De gemeenten op Voorne-Putten hebben met elkaar de ambitie
om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. Daar zijn we nog
lang niet. Er zijn dus nog veel meer duurzame maatregelen
nodig. In de ‘routekaart Duurzaam Voorne-Putten’ die begin dit
jaar is opgesteld, staan naast de windmolens ook zonnepanelen
op daken en grote zonnevelden genoemd. Aardgasvrije
nieuwbouwwoningen en het verduurzamen van bestaande
woningen zijn ook voorbeelden van maatregelen. Het kan
ook zijn dat er vanuit de provincie een nieuwe opgave voor
windenergie volgt. Met de regiogemeenten wordt momenteel
een Regionale Energie Strategie opgesteld. In alle gevallen
geldt dat we onze ‘duurzaamheidsopgave’ zoveel mogelijk
samen met inwoners willen invullen. Je kunt het nooit iedereen
naar de zin maken, maar het wel zo goed mogelijk inpassen.
Zodat we nu prettig kunnen wonen en volgende generaties ook.

Wanneer komen de nieuwe windmolens er?
In de komende periode moet eerst vervolgonderzoek
plaatsvinden, op het gebied van ecologie en waterveiligheid.
Daarna volgt nog een aanbestedingstraject (door Rijkswaterstaat)
en een vergunningstraject. Dat betekent dat de nieuwe windmolens
er op zijn vroegst in de loop van 2020 komen te staan.

Avondje weg? Licht aan en deur op slot!
De donkere dagen staan weer voor de deur en dat betekent dat inbrekers meer gelegenheid hebben om ongezien toe
te slaan. Verlichting aan, binnen en buiten, maakt uw huis minder aantrekkelijk voor inbrekers. In de wintermaanden
zijn inbrekers actiever in de namiddag en (vroege) avonduren en ze letten vooral op de afwezigheid van de bewoners.
Als de woning een bewoonde indruk maakt, schrikt dat af. Als u van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds niet thuis bent,
gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. En vergeet de buitenlamp niet.

Naast verlichting is het belangrijk om, ook als u even
weggaat, altijd de ramen en deuren te sluiten en de deur
op slot te draaien. Haal de sleutel uit de binnenkant van
het slot en leg deze niet achter de voordeur; vaak kunnen
inbrekers via de brievenbus of door een ruitje in te tikken
bij uw sleutel komen. Zorg ook voor voldoende verlichting
rondom het huis en verberg uw deuren en ramen niet
achter hoge schuttingen.

Autokraak
Ook uw auto kan een doelwit zijn. In minder dan
20 seconden wordt een ruitje ingetikt, de auto geopend
en doorzocht. Autokrakers kijken ook in de achterbak en
de verborgen opbergvakken. Daar is de grootste kans
om iets van waarde te vinden. U herkent een autokraker
aan kleine dingen. Soms zijn het groepjes van twee of
drie personen die in één keer een serie auto’s kraken.
Op het eerste gezicht zijn ze moeilijk te herkennen.
Maar als u even goed oplet, dan zal hun gedrag ze verraden.
Want verkenning en een buit zoeken duren veel langer

dan de autokraak zelf. Dus let op personen of groepjes
die onbestemd rondhangen op plekken zoals een steeg of
portiek, personen die doelloos rondlopen of het onbekende
brommertje dat de hele avond door de wijk rijdt. Ook een
auto die op de parkeerplaats cirkelt of al een tijdje met
draaiende motor in de straat staat kan verdacht zijn.

Ziet u iets verdachts? Bel 112!
Betrapt u iemand op heterdaad of gedraagt iemand
zich voor u als ongewoon rond een woning, bel dan het
alarmnummer 1 1 2. Let vooral op uiterlijke kenmerken
zoals geslacht, postuur, haardracht en kleding. Een goed
signalement helpt de politie bij het zoeken naar de dader(s).
Heeft u informatie over een woninginbraak of andere
informatie waarvan u vindt dat het politieaandacht nodig
heeft? Bel dan 0900-8844.
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Maak het inbrekers
niet te makkelijk.
• Neem veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging SKG**® of SKG***®
• Of zorg voor een slot met een cilinder SKG***®
• Vraag een erkend Politiekeurmerk-bedrijf om advies

www.politiekeurmerk.nl

Uitkeringsfraude: uitkering gestopt en
betrokkenen gestart met terugbetalen
Na enkele meldingen over het leveren
van diensten in een woning liet gemeente
Hellevoetsluis een onderzoek doen om
erachter te komen of er sprake was van
fraude. Na het onderzoek en het afleggen
van een verklaring bleek dat de betrokkenen
over een periode van zo’n 16 maanden
inkomsten ontvingen, zonder deze op te geven
aan de Sociale Dienst. Daarom besloot de
gemeente om het recht op de bijstandsuitkering voor deze periode in te trekken
en de onterecht verstrekte uitkering van in
totaal bijna € 20.000,- van de betrokkenen
terug te vorderen. Ook krijgen zij een boete.
Inmiddels hebben de betrokkenen een
betalingsregeling getroffen met de gemeente
en zijn zij begonnen met afbetalen.

Bijvoorbeeld:
• iemand die inkomsten niet opgeeft;
• iemand die (een deel van) het eigen vermogen
niet opgeeft;
• iemand die niet doorgeeft dat er sprake is
van een gezamenlijke huishouding.

Voorkom uitkeringsfraude
Ontvangt u een uitkering van de gemeente en verandert
er iets in uw situatie? Geef het door! Dat kan via een
mutatieformulier of neem tijdens het telefonisch spreekuur
contact op met uw klantmanager via 14 0181.

Hoe kunt u helpen om uitkeringsfraude
door anderen te voorkomen of op
te sporen?
Kent u iemand in uw omgeving die een uitkering heeft
en waarbij de situatie verandert? Vertel die persoon dan
dat wijzigingen altijd doorgegeven moeten worden aan
de gemeente. Zo helpt u mee om te voorkomen dat
die persoon in de problemen komt.

Een uitkering? Voorkom fraude!
We vinden het belangrijk om inwoners te ondersteunen
als dat nodig is, bijvoorbeeld via een bijstandsuitkering.
Maar we willen voorkomen dat mensen onterecht gebruik
maken van een uitkering, of onterecht een te hoge uitkering
ontvangen. Als dit toch gebeurt, dan ondernemen we
actie om dit te bestrijden.

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving een uitkering
krijgt terwijl diegene daar eigenlijk geen recht op
heeft? Dan kunt u de gemeente helpen om die
uitkeringsfraude op te sporen door daar melding
van te maken. Dit kan telefonisch of schriftelijk bij de
Fraudepreventiemedewerker. Doet u de melding
liever anoniem, dan is dat mogelijk.

Wat is uitkeringsfraude?
Bij uitkeringsfraude krijgt iemand door eigen toedoen
of nalatigheid een uitkering waar hij geen recht op heeft,
of een hogere uitkering dan waar hij recht op heeft.

Wilt u meer weten over de gemeentelijke
uitkeringen of over uitkeringsfraude?
Kijk dan op www.hellevoetsluis.nl

Let op! Aankondiging
werkzaamheden Cultuurplein/
Opzoomerlaan
Na een periode van schetsen en ontwerpen is
het definitieve ontwerp van het Cultuurplein in
de Vesting, rond de Affuitenloods en voor het Theater
Twee Hondjes, klaar. We willen de Opzoomerlaan
en het plein aantrekkelijker en veiliger maken voor
bewoners en bezoekers van de Vesting. Het plein
voor het theater wordt verlaagd en het gebied wordt
een ‘shared space’. Dat betekent dat de gebruikers
(voetgangers, fietser en automobilisten) met elkaar
gebruik maken van de ruimte.
De werkzaamheden gaan in fasen plaatsvinden. Vanaf half oktober
wordt er gestart en uiteindelijk zal het werk in maart 2019 klaar zijn.
Om de werkzaamheden vlot en veilig uit te voeren zal er helaas ook
hinder voor de omgeving zijn. Zo zijn er op bepaalde momenten
afsluitingen en omleidingen. Omwonenden en bedrijven in de
omgeving worden steeds per brief persoonlijk geïnformeerd over
de werkzaamheden. Maar ook bezoekers van het gemeentehuis
krijgen hiermee te maken: zo is in de eerste maanden van 2019
de Opzoomerlaan volledig afgesloten voor verkeer.
We gaan u als inwoners van Hellevoetsluis hier de komende periode
goed over informeren via de Gemeentepagina in Groot Hellevoet
en de website van de gemeente.

Meer informatie
Bent u nieuwsgierig naar de plannen of wilt u weten wanneer welke
werkzaamheden plaatsvinden? Kijkt u dan op de website van de
gemeente: www.hellevoetsluis.nl onder ‘bouwen en verbouwen’
bij ‘actuele projecten’.

Wie krijgt in 2019 de
Johan Veenstra Cultuurprijs?
De Johan Veenstra Cultuurprijs is een tweejaarlijkse bijzondere waardering
voor diegenen die net dat beetje extra doen voor de cultuur in Hellevoetsluis.

STROOIZOUTBON 2018
Tegen inlevering van deze bon kunt u gratis een
emmer strooizout (5 kg, goed voor 200 m²)
afhalen. U kunt deze afhalen op maandag,
woensdag of vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur
bij aannemingsbedrijf Vibor, Einsteinweg 5,
Hellevoetsluis.

En dat ook nog eens jaren achter elkaar weten vol te houden of een heel
bijzondere prestatie op dit gebied leveren.

2019
Wie
verdient de
?

Deze bon is geldig vanaf maandag
5 november t/m vrijdag 28 december 2018.

De prijs is vernoemd naar Johan Veenstra, oud-directeur van Theater Twee Hondjes en bedenker en
uitvoerder van diverse culturele evenementen. Ook stond hij aan de wieg van het Cultuurhuis Nieuwe Veste.
Bij de opening in februari 2017 ontving hij het eerste exemplaar van deze prijs in de vorm van een
prachtig kunstwerk op sokkel gemaakt door Eelke en Rinke van Willigen.

Wie komt er in aanmerking voor deze prijs?
Criteria voor voordrachten voor de
Johan Veenstra Cultuurprijs Hellevoetsluis
•
•
•
•

bijzonder initiatief op het gebied van kunst en cultuur;
langdurige inzet voor kunst en cultuur in Hellevoetsluis;
geeft betekenis aan kunst en cultuur in Hellevoetsluis;
beantwoordt aan minstens 1 van de uitgangspunten (5 V’s) in de Nota Cultuur:
1. Verbreding
2. Verjonging
3. Vernieuwing
4. Versterking
5. Verbinding.

Voorwaarden

Dé Cultuurprijs van Hellevoetsluis
De Johan Veenstra Cultuurprijs Hellevoetsluis is een
tweejaarlijkse bijzondere waardering voor diegenen die
net dat beetje extra doen voor de cultuur in Hellevoetsluis.
En dat ook nog eens jaren achter elkaar weten vol te houden
of een hele bijzondere prestatie op dit gebied leveren.

Voordrachten en aanmelding op
www.hellevoetsluis.nl\johanveenstracultuurprijs

• de prijs kan uitgereikt worden aan personen, gezelschappen, verenigingen,
scholen, organisaties;
• de juryleden, individuele of groepen inwoners, gezelschappen, verenigingen,
scholen, organisaties kunnen voordrachten doen;
• voordrachten moeten via het voordrachtformulier ingediend worden voorzien van
de naam van de indiener en een motivatie;
• de jury bepaalt de keuze voor nominaties (maximaal 3 nominaties);
• de jury bepaalt de uiteindelijke winnaar;
• de voordrachten voor 2019 kunnen tot en met 31 december 2018 ingediend worden.
De jury bestaat uit : Edwin van der Geest, Paul Hoff, Albert Martinus, Janneke Postma en Cris Vaudo.
Voordrachten kunnen gedaan worden via: www.hellevoetsluis.nl/johanveenstracultuurprijs.
Daar vindt u een formulier dat ingevuld moet worden en een toelichting op de 5 V’s uit de Nota Cultuur.
Dit formulier moet voor 1 januari 2018 ingestuurd zijn. Voor vragen: jvcultuurprijs@hellevoetsluis.nl

Peuteropvang voor alle Hellevoetse peuters
Peuteropvang is belangrijk voor elk
kind. Samen plezier maken, spelen en
ontdekken stimuleert de ontwikkeling
van uw kind.
Door samen te spelen, vergroten kinderen hun
woordenschat, motorische vaardigheden en
sociaal gedrag. Peuteropvang helpt uw kind
daarbij en geeft een goede start op de basisschool.
Daarom maakt de gemeente het voor alle
Hellevoetse peuters mogelijk om twee dagdelen
in de week naar de peuteropvang te gaan.

Uw kind is welkom op de peuteropvang
vanaf 2 jaar en 3 maanden totdat hij of zij naar
de basisschool gaat. In Hellevoetsluis zijn
twee peuteropvang-organisaties: Smallsteps
en de Kinderkoepel.
Benieuwd waar u uw kind kunt aanmelden?

Bekijk hiernaast het stroomschema.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag, kijk dan op www.belastingsdienst.nl.
Wilt u uitrekenen of u meer of minder dan
120% van de bijstandsnorm verdient, kijk dan op
www.hellevoetsluis.nl en gebruik als zoekterm:
bijstandsnorm.
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Gladheid? Wij zijn er klaar voor! U ook?
De nachten worden weer langer en kouder en
daarmee krijgen we ook meer te maken met
winterse weersomstandigheden.
Vanaf 1 november houdt de gemeentelijke gladheidcoördinator
de weersituatie weer in de gaten. Bij kans op gladheid zal hij
de aannemer opdracht geven om een strooiactie uit te voeren.

leveren. U krijgt hiervoor van de gemeente twee keer een emmer
strooizout. Met de bon op deze pagina kunt u vanaf maandag
5 november tot en met vrijdag 28 december 2018 op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur terecht
bij Vibor (Einsteinweg 5, Hellevoetsluis) om een gratis emmer
strooizout op te halen. Half december krijgt u van de gemeente
een bon voor een tweede emmer strooizout.

Strooikarretjes en sneeuwschuivers lenen
De gladheidbestrijding in Hellevoetsluis is erop gericht om
zoveel mogelijk voordat het glad wordt op de doorgaande
wegen en fietspaden te strooien. Bij sneeuwval wordt op
de strooiroutes de sneeuw van de weg afgeschoven en worden
de fietspaden geborsteld.

Gratis emmertje strooizout
Omdat er in woonstraten en op trottoirs niet gestrooid wordt
door de gemeente vragen wij u om hier zelf een bijdrage aan te

Onvergetelijk…
Museumbezoek en dementie

De gemeente zorgt ervoor dat bij instellingen, zoals zorgcentra,
de rijbaan wordt gestrooid tot bij de ingang. Om op andere
plekken rondom instellingen te strooien, kunnen beheerders
tijdelijk strooikarretjes in bruikleen krijgen. Ook bewoners in
woonwijken die met elkaar een gedeelte van de openbare ruimte
ijs- en sneeuwvrij willen maken, kunnen hier gebruik van maken.
De gemeente zorgt ook voor voldoende emmertjes met strooizout
waarmee u de locatie van dooimiddel kan voorzien.
Neem hiervoor contact op via de gemeente via 14 0181.

Evenementen
oktober - november

De musea van Hellevoetsluis werken aan een speciaal programma-

OKTOBER

aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een groep van

20 oktober

Winkelcentrum DE STRUYTSE HOECK IS JARIG! En dat laten ze natuurlijk
niet onopgemerkt voorbijgaan en vieren hun verjaardag met taart, muziek
en héél veel clowns met leuke spelletjes.

musea in Hellevoetsluis hebben daarvoor een “onvergetelijke” training

28 oktober

Herfstfair bij de Kinderboerderij de Kerkestee, Plattendijk 1, 11.00 - 16.00 uur.

gevolgd. De cursisten leerden over de behoeften van de doelgroep en hoe

28 oktober

Luikse Snuffelmarkt door Willy’s evenementen op het Woordbouwerplein,
10.00 – 16.00 uur.

museumpersoneel, rondleiders en vrijwilligers van de samenwerkende

zij daar een programma voor kunnen maken in de Hellevoetse musea.
Tijdens zo’n programma bekijken deelnemers een klein aantal objecten in het museum, waarover
ze met elkaar in gesprek gaan. Het is dan niet nodig om kennis te hebben over de getoonde
objecten: het genieten van de inspirerende omgeving, het museum en de persoonlijke beleving
staan centraal. Door het delen van verhalen, herinneringen, associaties en ideeën, brengen de
deelnemers de museumobjecten samen tot leven. Een speciaal hiertoe opgeleide rondleider en
gastvrouw helpt hen daarbij op weg met prikkelende vragen en creatieve opdrachten.

NOVEMBER

Mensen met dementie kunnen zo samen met hun dierbaren ideeën uitwisselen, zonder dat
degene met dementie hoeft terug te vallen op het kortetermijngeheugen. De ervaring tijdens
de rondleiding biedt wel toegang tot het langetermijngeheugen en persoonlijke ervaringen,
waardoor sociaal contact gestimuleerd wordt.

10 november Bazaar in de kerk in Nieuwenhoorn, 9.00 - 14.30 uur.

3 november Open dag tractor pulling team Sledge hammer, Eeweg 37, Oudenhoorn,

14.00 - 18.00 uur.

3 november Winterfair bij dorpshuis de Meent, Oudenhoorn, 14.00 - 19.00 uur.
10 november Aankomst Pietenboot winkelcentrum de Struytse Hoeck.

10 november Vanaf 9.30 uur kunt u weer genieten van een gezellige Winterfair aan

de Korteweg 22. Middenin de polder van Nieuwenhoorn vindt u een unieke 		
verzameling standhouders bij elkaar en is eigenlijk elke kraam een verrassing.

17 november 10.15 uur aankomst Sinterklaas in de Vestinghaven. Aansluitend een

rondgang door Hellevoetsluis.

24 november Intocht Sinterklaas Nieuwenhoorn, 19.00 uur.

Voor een actueel programma kijkt u op www.bezoekhellevoetsluis.nl

COLOFON
Vanuit de overtuiging dat musea voor iedereen toegankelijk moeten zijn – ongeacht leeftijd,
achtergrond, overtuiging en/of beperking, in welke vorm dan ook – ontwikkelden het Stedelijk
Museum Amsterdam en het in Eindhoven gevestigde Van Abbemuseum in 2013 Onvergetelijk:
een programma voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Helius is een gemeentelijk informatieblad
voor inwoners van Hellevoetsluis.
Jaargang 45, nummer 5, oktober 2018

Onvergetelijk is geïnspireerd op het Meet Me at MoMA-programma van het Museum
of Modern Art in New York. Steeds meer mensen krijgen direct of indirect te maken met
dementie, een syndroom waar nog altijd geen geneesmiddelen voor zijn. Er is bovendien
weinig specifiek aanbod voor mensen met dementie en hun dierbaren in de vrijetijdssector in
het algemeen, en de culturele sector in het bijzonder. Met Onvergetelijk voorziet het Stedelijk
in deze behoefte. Tijdens een Onvergetelijk-rondleiding ligt de nadruk op wat iedereen kan:
het samen beleven van een inspirerend, gezellig museumbezoek. Onvergetelijk rondleidingen
worden op verschillende plekken in Nederland aangeboden veelal bij de grotere Musea.
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