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Kop Helvetica oranje
Openingstijden gemeente
Kop Helvetica donkergroen
Kop Helvetica lichtgroen
Kop Helvetica blauw
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn
onze dienstverlening en openstellingen aangepast.
Het stadskantoor is beperkt open op afspraak.

Kop Helvetica rood

Kop Helvetica bruin

• De gemeente is telefonisch bereikbaar van
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en
vrijdag van 08.30-12.30 uur.
• Burgerzaken is van maandag t/m vrijdag van
09.00-12.30 uur beperkt open op afspraak. Bel
voor een afspraak tussen 09:00-12:30 uur naar
telefoonnummer 0181-471111.
• Het Wmo-loket is dicht. U kunt per mail en
telefonisch contact opnemen via tel. 0181-471111.
• Het omgevingsloket en het loket voor vergunningen
en ontheffingen op basis van de APV zijn dicht, u
kunt per mail en telefonisch contact opnemen op
0181-471111.
• Stadswerf is geopend, maar werkt met aangepaste
dienstverlening. Voor ieders veiligheid vragen we
het bezoek indien mogelijk uit te stellen.

Kop Aleo oranje

Raads- en
Commissievergaderingen
Maandag 5 oktober
Dinsdag 6 oktober
Dinsdag 13 oktober
			
Dinsdag 27 oktober

: Commissie samenleving
: Commissie grondgebied
: Commissie bestuurlijke zaken
en middelen
: Gemeenteraad

Er zijn uiteraard de nodige maatregelen getroffen ter
voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. Zo
wordt er vergaderd zonder publiek. De vergaderingen
zijn voor het publiek te volgen via de webcast vanaf
20.00 uur. Deze kunt u vinden onder www.brielle.nl/
gemeenteraad. Hiermee wordt voldaan aan de
voorwaarde van openbaarheid. De vergadering is online
in beeld te volgen. Wilt u de raad toespreken, dan moet

u zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de
griffier, de heer B.J. Nootenboom.Telefoon 0181-471118.
E-mail: raadsgriffier@brielle.nl
Bij het inspreekrecht, wordt natuurlijk de minimale
onderlinge afstand van 1,5 meter in acht genomen.

Bestratingswerkzaamheden Burg. H. van Sleenstraat en
Trompstraat in Brielle

Kop Aleo donkergroen
Kop Aleo lichtgroen

Kijk voor de meest actuele openingstijden op de
website www.brielle.nl/home.

Kop Aleo blauw

Voor de meest actuele informatie over de maatregelen rond het coronavirus kijkt u op de website
van gemeente Brielle: www.brielle.nl/coronavirus.

Kop Aleo rood

Kop Aleo bruin
Koninklijke Onderscheiding
Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
Lead
Zaterdag 26 september 2020 ontving de heer Jan Willem
Platte
tekst van burgemeester Gregor Rensen, de
Nolle
Grasman
Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van OranjeNassau. De uitreiking vond plaats tijdens de Jaarlijkse
Donateursdag bij het RTM in Ouddorp.
De decorandus zet zich, vanaf jonge leeftijd, al ruim
40 jaar op zeer erkentelijke wijze in voor Stichting van
het Rotterdamsche Tramweg Maatschappij te Ouddorp
en al ruim 13 jaar voor Museum Buurtspoorweg. Een
vrijwilliger als de heer Grasman is door zijn bijzondere
verdiensten zeer waardevol voor de samenleving.

Nu de bouwwerkzaamheden aan het Prinsenkwartier in de Trompstraat zijn afgerond, wordt de bestrating in de
Burg. H. van Sleenstraat en M.H. Trompstraat hersteld. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 5 oktober
2020 en duren naar verwachting 7 weken. Het werk wordt in verschillende werkvakken uitgevoerd zodat de
parkeerplaatsen zoveel mogelijk bereikbaar blijven.
Tijdens deze werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid. Dit zal worden aangegeven door middel van
een omleidingsroute. Er vervallen tijdelijk een aantal parkeerplaatsen wat ook wordt aangegeven via verkeersborden.
Op bovenstaand kaartje is met een rode lijn het gebied aangegeven waar de bestrating hersteld gaat worden. Heeft
u nog vragen over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met gemeente Brielle dhr. J. Roskam van de
afdeling BOR, bereikbaar via telefoonnummer 0181-471182.

De Zogenoemde ‘Low Carbon’ panelen zijn duurzaam
geproduceerd.

Interesse?

Voor meer informatie over de inkoopactie kunt u terecht
op de ebsite: woonwijzerwinkel.nl/inkoopzon. Op deze
pagina kunt u zich tot zaterdag 31 oktober 2020
inschrijven. Na inschrijving ontvangt u een vrijblijvende
offerte.

Inkoopactie zonnepanelen

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws
lieverdigitaal?
digitaal?
liever

Gemeente Brielle werkt samen met energieloket
WoonWijzerWinkel. Hier kunnen woningeigenaren
terecht voor onafhankelijk en deskundig advies over
het energiezuiniger maken van de woning. Deze maand
heeft het loket een inkoopactie voor de aanschaf van
zonnepanelen.
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Dan
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De Woonwijzerwinkel biedt drie pakketten aan: Panelen
met de laagste CO2 uitstoot, met een snelle terugverdientijd of met zoveel mogelijk vermogen per paneel.
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openTwitter
via twitter.com/gemeentebrielle.
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Ondernemersavond
gaat niet door
Het college van burgemeester en wethouders van
Brielle heeft definitief besloten om de jaarlijkse
ondernemersavond die gepland stond voor
4 november a.s. niet door te laten gaan. Door de
onlangs aangescherpte coronamaatregelen en de
onzekerheid hierover voor de komende maanden,
lijkt het niet mogelijk om deze bijeenkomst op een
voor iedereen veilige manier te organiseren.
Het is heel jammer dat deze zo belangrijke en
waardevolle (netwerk-)avond niet door kan gaan.
Op dit moment wordt er nagedacht over een
alternatieve vorm voor deze avond en voor de
verkiezing “ondernemer van het jaar”.

Collecterooster
4 t/m 10 oktober
Nederlandse Brandwonden Stichting
Om te collecteren is een vergunning vereist. Diegene die
bij u aan de deur komt moet zich kunnen legitimeren en
kunnen aantonen namens welke stichting/vereniging hij
of zij collecteert. Vraagt u daar dus gerust naar.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Openbare bekendmaking

ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Ontvangen aanvragen om een omgevingsvergunning
Voor de activiteit:
1.
Het bouwen van een bouwwerk.
Ingediend op Zakelijke inhoud
21-09-2020
Het plaatsen van een luidklok,
Sint Catharijnehof 1 in Brielle
21-09-2020
Het plaatsen van een omkasting voor
de airco en vernieuwen van het
dakraam, Voorstraat 69 in Brielle.
Het indienen van een bezwaarschrift inzake bovengenoemde aanvragen is nog niet mogelijk. Bij het loket
van Bouw en Woningtoezicht kunnen de hierboven
genoemde aanvragen worden ingezien.

Verleende omgevingsvergunningen

22-09-2020

Het aanleggen van een inrit, Ds. Th.
Rijckewaerdstraat 29 in Brielle.

Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar
t.b.v. verleende vergunningen, ontheffingen en andere
besluiten.

met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend
dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Voor de activiteit:
1.
Het bouwen van een bouwwerk.
Verzonden op Zakelijke inhoud
17-09-2020
Het aanpassen van de speeltrommel
en het toevoegen van 5 luidklokken in
de toren van Sint Catharijnekerk, Sint
Catharijnehof 1 in Brielle.
15-09-2020
Het plaatsen van 6 hemelwateropvang
silo’s, Vlaardingerhilseweg 6 in
Vierpolders.
15-09-2020
Het plaatsen van 8 PV-panelen op het
dak, Maarland Noordzijde 69 in Brielle.
2.
Het van een beschermd (gemeentelijk)
monument.
17-09-2020
Het aanpassen van de speeltrommel
en het toevoegen van 5 luidklokken in
de toren van Sint Catharijnekerk, Sint
Catharijnehof 1 in Brielle.
15-09-2020
Het plaatsen van 8 PV-panelen op het
dak, Maarland Noordzijde 69 in Brielle
3.
Het maken, hebben of veranderen van
een uitweg.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
is de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengd:
-o
 ntvangen op 31-07-2020 : het wijzigen van het
gebruik en plaatsen van reclame, Seggelant Noord 8
in Vierpolders.

Monumenten en beschermd stadsgezicht
De monumentencommissie toetst de aanvragen
monumentenvergunning en bouwaanvragen betreffende
panden gelegen binnen de vestingwallen. De commissie
toetst op handhaving van monumentale waarden en op
redelijke eisen van welstand.
De monumentencommissie houdt zitting op donderdag
1 oktober 2020 in het Stadskantoor.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
via het algemene nummer 0181- 471111. U wordt dan
doorverbonden met de juiste contactpersoon.

Bestemmingsplan
“De Rik 26” gewijzigd vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Brielle maken op
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het
volgende bekend.
De gemeenteraad van Brielle heeft bij besluit van 29
september 2020 het bestemmingsplan “De Rik 26”
gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen de
aanvulling van Hoofdstuk 5.1 van de bestemmingsplantoelichting betrekking hebbende op het industrielawaai,
de aanpassing van de plankaart en de toevoeging van
artikel 10.1 aan de planregels.
Het bestemmingsplan “De Rik 26” ligt vanaf 2 oktober
2020 ter inzage in de leeskamer in het stadskantoor,
Slagveld 36 te Brielle. In verband met de maatregelen in
het kader van het coronavirus is het stadskantoor alleen
op afspraak te bezoeken. Indien u de stukken wenst in
te zien, kunt u een afspraak maken met mevrouw P. van
der Eijk (p.vandereijk@brielle.nl). U kunt ook telefonisch
contact opnemen met het stadskantoor op telefoonnummer 0181-471111.
Het bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar
via www.brielle.nl (in Brielle, bouwen, ruimtelijke plannen,
plannen in procedure) en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Plangebied
Het project De Rik 26 beoogt de realisatie van 43
appartementen planologisch mogelijk te maken op de
locatie van het voormalige postdistributiecentrum.
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Beroep
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad hebben ingediend of belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij
geen zienswijze tegen het bestemmingsplan hebben
ingediend, kunnen gedurende de beroepstermijn van
6 weken (van 2 oktober 2020 tot en met 12 november
2020) tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Tevens kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden tegen wijzigingen die de raad bij de
vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp
heeft aangebracht.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking met ingang van 13 november 2020.
Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.

Voorbereidingsbesluit
paraplubestemmingsplan:
Toevoeging begrippen ter voorkoming
ongewenst gebruik van woningen
Burgemeester en wethouders van Brielle maken
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van
29 september 2020 heeft besloten te verklaren, dat een
herziening wordt voorbereid van het gehele grondgebied van de gemeente Brielle conform artikel 3.7 Wet
ruimtelijke ordening.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Brielle zoals is weergegeven
op de bij het besluit behorende tekening.
Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van
30 september 2020 in werking en geldt voor de termijn
van één jaar.
Het voorbereidingsbesluit is genomen om onder andere
de begrippen “wonen” en “huishouden” in een paraplubestemmingsplan opnieuw te kunnen definiëren. Dit
betekent dat gedurende de voorbereidingsbescherming
van een jaar aanvragen voor omgevingsvergunningen
die betrekking hebben op het huisvesten van meerdere
huishoudens in één woning aangehouden zullen worden.
Het besluit met bijbehorende tekening ligt met ingang
van 30 september 2020 ter inzage in de leeskamer in
het stadskantoor, Slagveld 36 in Brielle. In verband met
de maatregelen in het kader van het coronavirus is het

stadskantoor alleen op afspraak te bezoeken. Indien u
de stukken wenst in te zien, kunt u een afspraak maken
met mevrouw E.R. van der Woude (e.vanderwoude@
brielle.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met
het stadskantoor op telefoonnummer 0181-471111.

Gemeente Brielle stelt
aanvraag omgevingsvergunning
Biomassainstallatie Tuindersweg 10
buiten behandeling

Het voorbereidingsbesluit is tevens te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0501.vbbesluit
wonen-130).

Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten om de aanvraag omgevingsvergunning
(van 5 juli 2020) voor een biomassa-installatie aan de
Tuindersweg 10 in Vierpolders buiten behandeling te
stellen. Dit besluit is verzonden op 24 september 2020.
Geconstateerd is dat de aanvraag onvoldoende
gegevens en bescheiden bevatten voor het in
behandeling nemen van de aanvraag. De aanvrager
heeft de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen
dit besluit.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat op grond van
artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen
bezwaar en/of beroep open.

Publicatie anterieure overeenkomst
Het college maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 en 4
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op
28 september 2020 een anterieure overeenkomst ex
artikel 6.4a Wro, heeft gesloten met de initiatiefnemer
voor de locatie Henry Fordstraat 11, Zwartewaal.
Deze overeenkomst is gesloten in het kader van het
bestemmingsplan Henry Fordstraat 11, Zwartewaal
voor de herontwikkeling van het bedrijfspand naar
9 appartementen en de omzetting van de huidige
bedrijfswoning naar een reguliere woning.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de
betaling van eventuele planschade, de betaling van de
ambtelijke kosten en de uitvoering van het plan in relatie
tot het openbare gebied.
Met ingang van 2 oktober 2020 ligt een zakelijke
beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende
een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in
de leeskamer in het stadskantoor, Slagveld 36 te Brielle.
In verband met de maatregelen in het kader van het
coronavirus is het stadskantoor alleen op afspraak te
bezoeken. Indien u de stukken wenst in te zien, kunt
u een afspraak maken met mevrouw P. van der Eijk
(p.vandereijk@brielle.nl). U kunt ook telefonisch contact
opnemen met het stadskantoor op telefoonnummer
0181-471111.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of
beroep open.

Inzage en bezwaar t.b.v. verleende vergunningen,
ontheffingen en andere besluiten
Voor inzage van de dossier(s) voor hierboven genoemd(e) besluit(en)
kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer
0181-471111. U wordt dan doorverbonden met de juiste contactpersoon. Belanghebbenden kunnen tegen voornoemde besluiten
bezwaren indienen. De bezwaren
moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende
op de dag van verzending van het besluit (zie schema) worden
ingediend bij Burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus
101, 3230 AC Brielle. Na de indiening kan de belanghebbende, die
de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een
voorlopige voorziening vragen (waarvoor griffierecht verschuldigd
is). U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gemeentenieuws is een wekelijkse uitgave van het
gemeentebestuur van Brielle.
Afspraak maken met burgemeester en wethouders
Wilt u iets bespreken met de burgemeester G.G.J.
(Gregor) Rensen of één van de wethouders R.M (Robert)
van der Kooi, A.A. (André) Schoon of L.T. (Bert) van
Ravenhorst, dan kunt u een afspraak maken met het
bestuurssecretariaat via nummer 0181-471100, e-mail
secretariaat@brielle.nl.
Meldingen
Voor meldingen of klachten over bijvoorbeeld kapotte
bestrating, verkeersveiligheid, vandalisme en graffiti kunt u
een melding maken via www.brielle.nl/melding. Uw klacht
wordt dan automatisch geregistreerd. Indien u niet
beschikt over internet kunt u tijdens kantooruren
bellen naar tel. 0181-471111. Buiten kantooruren kunt u
bij spoedeisende zaken bellen naar tel. 0181-471290.
Openingstijden Burgerzaken, burgerlijke stand en
Wmo-loket
Ma t/m vrij: 8.00 tot 12.30 uur, woe. 13.30 tot 16.00
(overige tijdstippen op afspraak). Burgerzaken ook op
don. van 17.30 tot 19.30 uur voor paspoorten, rijbewijzen
en uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie (niet
voor de burgerlijke stand en Wmo).
Openingstijden afdeling Bouw en woningtoezicht
(ook voor inzage stukken)
Ma t/m vrij: 08.00 tot 12.30 uur, woe 13.30 tot 16.00 uur of
na telefonische afspraak. Let op: Er gelden voor nu andere
openingstijden.
Stadswerf - ’t Woud 53, 3232 LN Brielle
Geopend ma t/m vrij: 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00
uur; Za: 9.00 tot 12.00 uur.
Inleveren KCA (Klein Chemisch Afval); zaterdagochtend
van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 9.00 tot 12.00
uur en 13.00 tot 15.00 uur.
Klachten over bezorging?
Dit kunt u melden bij Reclameverspreiding Bouwman, via
nummer 0181-315950.
Eindredactie
Communicatie, postbus 101, 3230 AC Brielle, e-mail
voorlichting@brielle.nl

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

0181 47 11 11
info@brielle.nl
www.brielle.nl

