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VAN HET BESTUUR…
De laatste jaren gaat het de toeristischrecreatieve sector voor de wind, de kerncijfers
van het NBTC laten dat zien. Tegelijkertijd
laten de afgelopen weken ook zien hoe
kwetsbaar de economie en daarmee onze
sector kan zijn. Een Coronavirus aan het begin
van je seizoen is geen pretje. Laten we hopen
dat met de lentezon die komt het virus
wereldwijd de kop in wordt gedrukt zodat we
ons geen zorgen meer hoeven te maken dat
onze bezoekers niet meer willen of mogen
komen. Want dat zou zo zonde zijn! Ik was op
2 maart aanwezig bij het Ondernemerscafé
Haringvliet, georganiseerd door de
samenwerkende natuurorganisaties rondom
het Haringvliet. De eensgezindheid die ik daar
aantrof over het feit dat we in een uniek
deltagebied wonen, werken, ondernemen en
recreëren was inspirerend.
Om er met z’n allen een nog mooier gebied
van te maken hebben wij als bestuur behoefte
aan een frisse wind in het bestuur. Wie meldt
zich aan en gaat de uitdaging aan?
Arda Riedijk
Algemeen bestuurslid TOP Voorne-Putten
Ondernemer Camping ‘t Weergors

ALV EN VOORJAARSBIJEENKOMST 16 APRIL
Noteer alvast in uw agenda: de TOP VoornePutten voorjaarsbijeenkomst met Algemene
Leden Vergadering. Op 16 april verwelkomen
wij u in Brielle vanaf 16:00. Het programma
wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Heeft u een leuk idee, initiatief of wilt u
zichzelf en uw onderneming presenteren door
middel van een pitch? Dan kunt u zich alvast
aanmelden bij Arda Riedijk:
riedijk@topvoorne.nl.

REGIONALE WERKGROEP
RECREATIE & TOERISME
Een aantal keer per jaar neemt TOP VoornePutten deel aan de regionale Werkgroep
Recreatie & Toerisme. Deze werkgroep
bestaat uit ambtenaren van de vier
gemeentes op het eiland die zich met
toerisme en recreatie bezighouden. TOP
Voorne-Putten levert gevraagd en ongevraagd
advies over de gepresenteerde agenda.
De eerstvolgende werkgroep bijeenkomst is
op 28 april. Heeft u onderwerpen die wij ter
tafel kunnen brengen? Laat het ons weten via
secretaris@topvoorne.nl.

REGIODEAL BRENGT €7,5
MILJOEN
Het Rijk investeert €7,5 miljoen in het
samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta,
de zogenaamde Regio Deal. De aanvraag van
de regio betreft projecten op het gebied van
alternatieve energie, vergroting van
waterbergend vermogen, ontwikkeling van
landschap, toerisme, onderwijs en
arbeidsmarkt. TOP Voorne-Putten volgt de
ontwikkeling op de voet en zien erop toe dat
ondernemers worden betrokken in de
planvorming die in de komende maanden van
start gaat. Meer informatie vindt u op
https://www.hellevoetsluis.nl/dsresource?objec
tid=76c08a36-ad8b-49f5-a5f4f36b246bb678&type=PDF

OPNIEUW MEEST DUURZAME
TOERISTISCHE BESTEMMING
Het Zuidwestelijk Deltagebied is in maart 2020
opnieuw de meest duurzame toeristische
bestemming ter wereld. Goeree-Overflakkee
en Westvoorne hebben met de Zeeuwse
gemeente Schouwen-Duiveland de ITB Earth
2020 Award gewonnen. De drie
kustgemeenten mogen zich hiermee de meest
duurzame toeristische bestemmingen ter
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wereld noemen. Een unieke marketingkans
voor u als ondernemer!

planning is om per 1 januari 2023 de fusie tot
één gemeente Voorne rond te hebben.

https://greendestinations.org/2020-top-100awards-itb-berlin/

EUROVISION SONG CONTEST 2020
OPEN UP TO VOORNE-PUTTEN
Er zijn diverse inspanningen om VoornePutten mee te laten profiteren van het
Eurovisie Songfestival.

KOM BINNEN 20 JUNI 2020
Wij zijn in gesprek met Marketing OP VoornePutten om de Open Dag Toerisme en
Recreatie op VoornePutten samen te
organiseren. Deze maand
weten we of deze
samenwerking haalbaar is
en infomeren wij u over de
planning. Zet deze dag
alvast in uw agenda.

DAGKAART OV VOOR TOERISTEN
Via vervoerder EBS kunt u OV-dagkaarten
verkopen aan toeristen en bezoekers.
Beter bereikbaar met het OV in de hele regio
Rotterdam-Den Haag. U kunt ook verkooppunt
worden. Meer info op
https://touristdaytickets.nl/ticket/tourist-dayticket/.

BESTUURLIJKE TOEKOMST
GEMEENSTE VOORNE
Nu de drie gemeenteraden Hellevoetsluis,
Westvoorne en Brielle zich positief hebben
uitgesproken over een fusie, zal er een
herindelingsontwerp worden opgesteld dat
door alle drie de gemeenten moet worden
goedgekeurd. Dit betekent dat de drie
colleges nu met elkaar kunnen gaan
overleggen om op tal van thema's
overeenstemming te bereiken. Het
herindelingsontwerp zal uiteindelijk naar de
Provincie en het Ministerie van Binnenlandse
Zaken worden gestuurd ter goedkeuring. De

Speciaal rondom het Songfestival heeft
Marketing OP Voorne-Putten voor de
promotie van Voorne-Puttten een toolkit
gemaakt die door bijvoorbeeld, gemeenten,
verblijfsaccommodaties, attracties en
ondernemers ingezet kan worden. Door met
één gezicht
naar buiten te
treden,
vergroot je de

herkenbaarheid van de activiteiten en
verblijfsaccommodaties van Voorne-Putten.
Interesse? Mail naar info@opvp.nl en krijg
toegang tot deze toolkit.

SUURHOFFBRUG
André van Harmelen is nauw betrokken bij de
ontwikkelingen rondom de vervanging van de
Suurhoffbrug. De Suurhoffbrug ligt op de A15
over het Hartelkanaal en vormt een cruciale
verbinding tussen de Maasvlakte en het
achterland. De brug is van nationale
economische waarde gelet op de
(inter)nationale bereikbaarheid en de
concurrentiepositie van de Maasvlakte en de
Europoort. De huidige brug is aan vervanging
toe. In 2016 is gestart met de MIRT-procedure
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte
en Transport) voor de Suurhoffbrug.
Momenteel bevindt de procedure zich in de
Verkenningsfase van het MIRT.
Om de huidige Suurhoffbrug te ontlasten
wordt een tijdelijke brug aangelegd door
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Rijkswaterstaat. Daarmee worden nu
maatregelen genomen om in de toekomst een
goede verkeersdoorstroming te garanderen.
Uit de verkenningsfase zijn 5 alternatieve
locaties voor de tijdelijke brug gekomen,
waarvan 2 locaties de voorkeur hebben.
Meer informatie vindt u op
https://www.suurhoffbrug.nl

een uitvoerige evaluatie van de cijfers van het
afgelopen jaar en de begroting voor 2020 is in
de ALV van Proefschuur besloten om te
stoppen. Het idee van De Proefschuur, lokale
verse seizoensproducten met een duidelijke
herkomst, wordt door velen als sympathiek en
onderscheidend ervaren. Na 2,5 jaar heeft de
Coöperatie van boeren en tuinders
geconcludeerd dat er geen/nauwelijks
perspectief is op een rendabel concept.
Nieuwe eigenaren Camping Zonnehoeve
Gerben en Sanne de Groot hebben in 2020
SVR Camping Zonnehoeve in Oudenhoorn
overgenomen. Zij zullen de rustig gelegen
boerderijcamping voortzetten op de
ingeslagen weg met oog voor ruimte,
duurzaamheid en biodiversiteit.

MEER NIEUWS UIT DE SECTOR
Schaapskudde Westvoorne
Schaapskudde Westvoorne wil groeien binnen
de regio met onze publiekelijke kudde en
schaapsherders en is op zoek naar
begrazingslocaties in Hellevoetsluis en Brielle.
De schaapskudde begraast al voor de
gemeente westvoorne, Natuurmonumenten
en Zuid-Hollands Landschap, en wil graag
meer bijdragen aan toerisme en lokale
bevolking, kinderen en natuurklassen. Meer
informatie bij Carlette van Schaick
www.schaapskuddewestvoorne.nl

De Proefschuur Stopt
Tekst In de afgelopen periode heeft een aantal
leden samengewerkt met De Proefschuur. Het
lokale voedselconcept van Voorne-Putten. Na

Onderzoek permanente bewoning Brielle
Politie en BOA's zijn bezig in de hele gemeente
Brielle met een onderzoek naar illegale
bewoning van huizen, onder andere door
arbeidsmigranten. Bij dat onderzoek zal ook
camping De Meeuw worden betrokken. Het
gaat op dit moment alleen nog om een
inventarisatie.
https://www.brielsnieuwsland.nl/nieuws/alge
meen/108592/onderzoek-naar-permanentebewoning-de-meeuwStichting Museumkwartier Hellevoetsluis
Stichting Droogdok Jan Blanken, Stichting
Ramtorenschip Buffel en Stichting
Stadsmuseum Hellevoetsluis gaan hun
krachten bundelen om van het gebied rondom
het droogdok en de museumhaven een
museaal themapark te maken voor een breed
publiek. Als founding partners hebben zij
daartoe een nieuwe stichting opgericht:
Stichting Ontwikkeling & Exploitatie
Museumkwartier Hellevoetsluis. Het ligt in de
bedoeling dat de drie stichtingen per 01-012022 worden samengevoegd in de Stichting
Museumkwartier (fusie, waarbij de drie
stichtingen worden opgeheven). De periode
2020/2021 wordt gezien als een
overgangsperiode waarin de Stichting
Museumkwartier de verantwoordelijkheid
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neemt voor de verdere planontwikkeling en uitvoering om te komen tot het beoogde
museaal themapark en de fusie van de drie
founding partners wordt voorbereid. Vanaf
2022 is de Stichting Museumkwartier
verantwoordelijk voor de integrale exploitatie
van het museumkwartier.
75 jaar Vrijheid
Op heel Voorne-Putten zijn activiteiten in het
kader van 75 Jaar Vrijheid. Zo is in het
Historisch Museum Den Briel een presentatie
te zien van bijzondere objecten die
getuigenissen vormen van Brielle en
omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog
en de dagen na de Bevrijding.
Alle activiteiten worden momenteel voor
Marketing OP Voorne-Putten
geïnventariseerd. Zodra ze gebundeld zijn
ontvangt u daarover bericht. Ook wordt er
een eilandelijke Vrijheidskrant gepubliceerd.
Organiseert u activiteiten, dan kunt u deze
aanmelden bij info@opvp.nl.
Recreatieschap/Staatsbosbeheer
TOP Voorne-Putten is nauw betrokken
geweest bij de kwaliteitsimpulsen Brielse
Meer en Bernissegebied. Momenteel worden
er op diverse plaatsen steigers aangelegd. Dit
in samenspraak met wethouder van der Kooi
van Brielle die tevens voorzitter is van het
Recreatieschap Voorne-Putten.
Kustplan bijeenkomst 25 maart
Op 25 maart a.s. vindt er een bijeenkomst
plaats in het gemeentehuis van Westvoorne te
Rockanje. Er wordt met diverse partners
gesproken over de problemen met de
zandbanken voor de kust, het strand van
Rockanje. We zullen de uitkomsten van dit
gesprek met u delen tijdens de
ledenvergadering in april a.s.
Zware eisen gemeenten ivm veiligheid
brengen evenementen in gevaar
Ondernemers en organisaties maken zich
ernstig zorgen over de steeds toenemende
veiligheidseisen bij evenementen. De kosten

daarvan zijn inmiddels zo hoog geworden dat
b.v. de Vestingdagen in Hellevoetsluis
geannuleerd moesten worden. Eilandbreed
wordt gevreesd dat veel evenementen in de
komende jaren niet meer georganiseerd
kunnen worden.
Geen Vestingdagen en Aquapark Splash dit
jaar
Er zijn dit jaar geen Vestingdagen in
Hellevoetsluis. Voor zover wij weten is er geen
alternatief evenement in het derde weekend
van augustus.
Ook heeft het Aquapark Splash waterpark bij
de Haringvlietdam bekend gemaakt in 2020
geen park te realiseren in afwachting van
benodigde vergunningen voor een golfbreker.

BESTUURSVACATURES
Wij zijn per direct op zoek naar een voorzitter,
secretaris, penningmeester en algemeen
bestuurslid van TOP Voorne-Putten. Heeft u
interesse in één van deze functies of heeft u in
uw netwerk iemand waarvan u denkt: dat is
precies iets voor hem/haar, informeer ons dan
s.v.p. U kunt kandidaten voor de
bestuursfuncties aanmelden bij het
secretariaat.

BERICHT VAN DE
PENNINGMEESTER
De facturen voor uw contributie zullen aan het
eind van het eerste kwartaal 2020 per email
verstuurd worden.

AGENDA
Donderdag 16 april vanaf 16:00:
ALV en Voorjaarsbijeenkomst
Zaterdag 20 juni:
KOM BINNEN! Open Dag Toerisme en
Recreatie Voorne-Putten
Donderdag 12 november vanaf 16:00:
Najaarsbijeenkomst

Volgt u ons ook op Facebook? Daar delen we relevante artikelen, persberichten,
nieuwsbrieven etc. vanuit de sector die ons bereiken.
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