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Openingstijden gemeente

en

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn
onze dienstverlening en openstellingen aangepast.
Het stadskantoor is beperkt open op afspraak.
• 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.

Mondkapjes

Wijkschouw Nieuwland

In gemeente Brielle het dringende advies aan alle
mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes
te dragen in gemeentelijke publieke gebouwen. Zorg dat
u die bij zich heeft. Mocht u deze vergeten zijn, dan krijgt
u er een. Dit geldt voor de volgende gebouwen:
• ’t Dijckhuis in Vierpolders;
• DukdalfBRES in Brielle;
• Historisch Museum den Briel;
• Het Stadskantoor in Brielle.
Dit advies geld ook voor de publieke binnenruimtes als:
• winkels, benzinestations, restaurants, cafés en
concertzalen;
• bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de
dienstverlener als de klant.

Donderdag 15 oktober 2020 loopt wethouder Robert
van der Kooi met de wijkraad een wijkschouw in
Nieuwland. Door de corona-maatregelen wordt de
groepsgrootte beperkt gehouden. Om 15.30 uur
verzamelen we bij de Vlindertuin.
Vragen/opmerkingen kunt u mailen naar
info@wijkraadnieuwland.nl. Of via het formulier op
hun site www.wijkraadnieuwland.nl. Uiteraard houdt
de gemeente na de schouw contact met de wijkraad
en kunnen latere vragen besproken worden.

Gemeente Brielle is JOGG
gemeente geworden

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

Dinsdag 6 oktober ondertekende Bert van Ravenhorst
wethouder sport in gemeente Brielle in bijzijn van Kelly
van Dijk en Jeffrey Emor van Stichting PUSH de JOGG
aanpak overeenkomst. JOGG staat voor -Jongeren op
Gezond Gewicht. Door middel van de JOGG aanpak
wordt een omgeving gecreëerd waarin kinderen en
jongeren (0-19 jaar) gemotiveerd worden gezond te
bewegen en te eten. Gemeente Brielle mag zich vanaf
heden een JOGG-gemeente noemen.

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

‘Het is een van de speerpunten in het collegeprogramma
gemeente Brielle dat jongeren kunnen opgroeien in een
veilige en stimulerende omgeving en er aandacht is voor
een gezonde levensstijl. Het stimuleren van sport,
bewegen en gezonde voeding is hierbij belangrijk.
De JOGG aanpak zorgt dat dit ook in praktijk wordt
uitgevoerd. ’ aldus Bert van Ravenhorst.

Nieuwe gezinsactiviteit
in Museum Den Briel

Wat is het?

De JOGG aanpak is een lokale multidisciplinaire
methode waarmee de leefomgevingen (Thuis, School,
Kinderopvang, Buurt, Sport, Vrije Tijd, Media en Werk)
waarin kinderen opgroeien structureel gezonder wordt
gemaakt. Het uitgangspunt is dat een netwerk van
lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen richting geven aan beleid
voor een gezondere omgeving. Dat beleid brengen
ze vervolgens concreet in praktijk met professionals,
ondernemers, burgers, ouders en kinderen. De
gemeente wordt ondersteund door de landelijke JOGG
organisatie en heeft een JOGG-regisseur aangetrokken.
Dit is Kelly van Dijk, zij is in dienst bij stichting PUSH, is
tevens combinatiefunctionaris en gaat ervoor zorgen
dat er binnen de gemeente Brielle onder andere een
JOGG kernteam wordt gevormd met onder andere
kinderopvang, het onderwijs, de sport, welzijn,
gemeente en het bedrijfsleven.

Vanaf 17 oktober kunnen gezinnen die Historisch
Museum Den Briel bezoeken aanmonsteren op het
oorlogsschip “De Brederode”. De kinderen, maar ook
hun ouders of verzorgers, opa of oma, kruipen in de
huid van de admiraal, chirurgijn, kok, matroos of
soldaat. Met een kleurrijk, gratis speurblad gaan ze op
fantasiereis door het museum en tillen kogels, doen de
gezondheidstest van de chirurgijn, het receptenspel of
het VOC-spel.

Doelgroep

Gezinnen/families met kinderen in de leeftijd van 6 tot en
met 12 jaar.

Samen zorgen voor een veilig
museumbezoek

Het dragen van een mondkapje in het museum is
verplicht vanaf 13 jaar. Ook is vooraf reserveren van
een museumticket noodzakelijk. Dat kan via de website
www.historischmuseumdenbriel.nl of via de qr code.
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Voor meer informatie over de JOGG aanpak, kunt u
contact opnemen met:
Kelly van Dijk k.vandijk@stichting-push.nl
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Melding lichtmaststoring(en)

6 oktober 2020

De herfst heeft zijn intrede weer gedaan en zoals elk
jaar hebben we dan vaker te maken met lichtmaststoringen. Graag vragen wij u, bij een lichtmaststoring
op de website www.moononline.nl de storing voortaan
op de volgende wijze door te geven: Gelieve 1 lichtmast
uit de betreffende straat selecteren met de melding
“meerdere lampen branden niet”, dan bij de toelichting
nog aangeven dat er 5 of meer lichtmasten niet branden
of juist wel blijven branden. Het is niet de bedoeling
om alle lichtmasten apart te benoemen in een melding.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Een veilige herfstvakantie
Ook de herfstvakantie
is ditveilige
jaar anders dan andere
jaren. Het coronavirus is nog steeds aanwezig.
Een
herfstvakantie

Ga je toch op reis? Houd je dan aan de volgende regels. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden.
Ook de herfstvakantie is dit jaar anders dan andere jaren. Het coronavirus is nog steeds aanwezig.
Ga je toch op reis? Houd je dan aan de volgende regels. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden.

Collecterooster
25 t/m 31 oktober

Op vakantie in eigen land?

Diabetes Fonds
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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.
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Ontvangen aanvragen om een omgevingsvergunning
Voor de activiteit:
1.
Het bouwen van een bouwwerk.
Ingediend op Zakelijke inhoud
03-10-2020
Het realiseren van een nokverhoging,
G.J. vd Boogerdweg 16 in Brielle.
07-10-2020
Het wijzigen van de zijgevel, Zusterhof 6
in Brielle.
2.
07-10-2020

Blijf thuis.

Heb je klachten?

Laat
je testen.
Blijf thuis.
Ben je ook benauwd en/of
Laat je testen.
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.
Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

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

Verleende omgevingsvergunningen

met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend
dat de volgende
Voor de activiteit:
1.
Het bouwen van een bouwwerk.
Verzonden op Zakelijke inhoud
29-09-2020
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Houd je altijd aan de basisregels:
Heb je klachten?

Verleende omgevingsvergunningen

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Het plaatsen van een koelmachine op het
dak, Nicolaas Pieckstraat 14 in Brielle.

• Heeft een land een oranje reisadvies? Ga daar dan
• Reizen
het buitenland
is en blijft
risico.
niet op naar
vakantie.
Je bent mogelijk
nieteen
verzekerd.

Houd je altijd aan de basisregels:

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.

2.

naar hetisbuitenland?
• ReizenReizen
naar het buitenland
en blijft een risico.

- Reserveer een tijdvak.
- Neem een mondkapje mee.

Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van een kastanje (Noodkap),
kruising Deel, de Akker in Brielle.

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
07-10-2020
Het plaatsen van een koelmachine op het
dak, Nicolaas Pieckstraat 14 in Brielle.

Reizen naar het buitenland?

corona onder controle

2.
29-09-2020

3.
29-09-2020
29-09-2020

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Het Prinsenkwartier, M.H. Trompstraat
39-127 (oneven) in Brielle.

sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Het tijdelijk gebruiken van 44
appartementen als 44 zorgeenheden in
Het Prinsenkwartier, M.H. Trompstraat
39-127 (oneven) in Brielle.

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

Het in gebruik nemen of gebruiken van
een bouwwerk met het oog op de
Brandveiligheid.
Het brandveilig gebruiken van zorgdeel
Het Prinsenkwartier, M.H. Trompstraat
137 in Brielle.
Het tijdelijk gebruiken van 44
appartementen als 44 zorgeenheden in
Het Prinsenkwartier, M.H. Trompstraat
39-127 (oneven) in Brielle.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die tijdig
een zienswijze naar voren hebben gebracht, alsmede
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben
gebracht, binnen zes weken na de dag van verzending,
schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam,

Openbare bekendmaking

ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Geweigerde aanvraag om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend
dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunningen
is geweigerd:
Voor de activiteit:
1.
Het bouwen van een bouwwerk.
Verzonden op Zakelijke inhoud
07-10-2020
Het realiseren van een inrit,
van Egmondplein 16 in Brielle.
Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar
t.b.v. verleende vergunningen, ontheffingen en andere
besluiten.
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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

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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

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

