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Openingstijden gemeente
Kop Helvetica oranje

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

• 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 Helvetica bruin

Kop Aleo oranje

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 Aleoten
bruin
Metingen
behoeve van
topografische kaart
In het kader van de
Basisregistratie Adressen en
Lead
Gebouwen (BAG) en de
Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) worden
Platte tekst
objecten in de buitenruimte via metingen in kaart
gebracht. Syntrophos voert de metingen uit in opdracht
van gemeente Brielle om de topografische kaart actueel
en precies te houden. Actuele registraties zijn van
maatschappelijk belang, omdat verschillende
overheidsorganisaties als gemeenten, brandweer en
politie hier gebruik van maken.

Over de meting

De metingen vinden het gehele jaar plaats. U kunt hierbij
denken aan het meten van een aanbouw, serre of een
nieuwe schuur. Voor de meting is het noodzakelijk dat
de landmeter uw tuin of erf betreedt. Syntrophos
kondigt het bezoek vooraf aan per brief.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.digitaleoverheid.nl.
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen
met dhr. Ermstrang via 0181-695555 of per mail:
landmeten@syntrophos.nl. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Controle waterkering
Langepoort
Op 28 oktober 2020 tussen 13.00 en 16.00 uur wordt
de Langepoort tijdelijk gesloten voor alle verkeer.
De Langepoort wordt gesloten om de waterkerende
functie van de poort te kunnen controleren.

Raads- en
Commissievergaderingen

Dinsdag 27 oktober:

Gemeenteraad

Er zijn uiteraard de nodige maatregelen getroffen ter
voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. Zo
wordt er digitaal vergaderd. 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.

Werkzaamheden aan de
Veckdijk en de Dorpsdijk
Aan de Veckdijk en Dorpsdijk gaan er onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt plaatsvinden.
De bestaande deklaag wordt verwijderd en vervangen
door een nieuwe laag asfalt.
De werkzaamheden vinden plaats in week 44 van
maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2020. De
dorpskern van Vierpolders is via een omleidingsroute te
bereiken. De Dorpsdijk is gedurende de werkzaamheden
geheel afgesloten en het in- en uitgaande verkeer van
de dorpskern dient de omleidingsroute te volgen.
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 firma Dura Vermeer
gaat de werkzaamheden uitvoeren. Mocht u vragen
hebben tijdens de werkzaamheden dan kunt u ook
contact met hen opnemen, bereikbaar via telefoonnummer 06 10 89 43 42.
De bewoners in de directe omgeving worden nader
geïnformeerd d.m.v. een bewonersbrief.

Verkeer
Genomen besluiten
• Zeis 1 Brielle: Herinrichten van twee parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen.
• Van Egmondplein 12 Brielle: Herinrichten van twee
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
voertuigen.
Het volledige verkeersbesluit is na te lezen via
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Het Verhaal van Nederland

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Brielle (APV) een vergunning verleend voor
het maken van filmopnames Het Verhaal van Nederland
op 22 oktober 2020 in Brielle.
De uitvoering van het 1-Aprilspel van 07.00 uur tot 18.00
uur en het filmen hiervan ter hoogte van de Westdam en
Langepoort in Brielle:
- Het rammen van de Langepoort tussen 07.00 uur tot
18.00 uur.
- Het filmen van bovenstaande met acteurs.

Tijdelijke Verkeersmaatregel Corona

Beschikking van burgemeester en wethouders van
Brielle inzake het nemen van een verkeersbesluit, als
bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994
Betreft:
Tijdelijke verkeersmaatregel voor het uitoefenen van
filmopnames ten tijden van de geldende noodverordening;

E-mail: raadsgriffier@brielle.nl. Als u zich heeft
aangemeld als inspreker, ontvangt u van de griffier een
link naar de vergadering.

KENNISGEVING
ACTIVITEITENBESLUIT
Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of
overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond
van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig
hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is
echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten
zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in
het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling.
De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden
bij het bevoegd gezag.
Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend
dat in het derde kwartaal van 2020 de navolgende
meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende
Regeling zijn ontvangen.

Horeca

• Vischstraat 14, 3231 AV Brielle, Nori (957429)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich
wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond,
info@dcmr.nl.

Voor een veilige doorgang van de bovengenoemde
activiteiten is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen
te treffen.
Besluiten:
Om de volgende verkeersmaatregelen te treffen;
Voor de activiteiten:
vanaf dinsdag 20 oktober 18.00 uur tot en met
donderdag 22 oktober 2020 20.00 uur:
• Een parkeerverbod middels bord E1 en een inrijverbod
middels bord C1 instellen voor de parkeerplaatsen
aan beide zijdes van de Westdam.
• Een verbod tot stilstaan middels bord E2 instellen op
de parkeerplaats op de Westdam aan beide zijden
van de weg, voor het vrijhouden van de route voor
nood- en hulpdiensten;
• Reeds geplaatste voertuigen dienen vóór 20 oktober
2020 18.00 uur verwijderd te zijn.
De wegsleepregeling is van kracht.

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws
liever
lieverdigitaal?
digitaal?
Wilt u de gemeentepagina ook digitaal
Wilt u de gemeentepagina
digitaal
ontvangen?
Dan kunt u zich ook
online
ontvangen?
Dan
u zich
online aanaanmelden
voor
dekunt
digitale
nieuwsbrief
viamelden
w
 ww.brielle.nl/nieuwsbrief.
voor de digitale nieuwsbrief via
Uwww.brielle.nl/nieuwsbrief.
ontvangt het gemeentenieuws dan 
wekelijks
(op vrijdag)
via de mail. dan
U ontvangt
het gemeentenieuws
(op vrijdag)Brielle
via deook
mail.
Uwekelijks
kunt de gemeente
vinden op Facebook via www.facebook.com/gemeente.brielle en
kunt deviagemeente
Brielle ook vinden op FaceopUTwitter
twitter.com/gemeentebrielle.
book via www.facebook.com/gemeente.brielle
en op Twitter via twitter.com/gemeentebrielle.
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Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

13 oktober 2020

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
08-10-2020
Het bouwen van een toiletgebouw,
Thoelaverweg 1 in Brielle.
2.
08-10-2020
3.

08-10-2020

Het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden (geen bouwen).
Het aanleggen van een dam,
Thoelaverweg 1 in Brielle.
Het aanleggen of veranderen van een
weg in samenhang met het uitvoeren
van een werk ingevolge een
bestemmingsplan.
Het aanleggen van een weg,
Thoelaverweg 1 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

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
12-10-2020
Het plaatsen van een schuur/
overkapping, Maarland Noordzijde 52
in Brielle.
Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar
t.b.v. verleende vergunningen, ontheffingen en andere
besluiten.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
is de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengd:
- Ontvangen op 21-08-2020, het vestigen van een
bezorgservice, Seggeweg 20 in Vierpolders.
- Ontvangen op 10-07-2020, het verbouwen van de
woning, Zalmlaan 10 in Zwartewaal.

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.

Gedeeltelijke lockdown
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

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

Groepen

Thuis

Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of
1 huishouden.

Vervoer en vrije tijd
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland en naar het buitenland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

In het ov is het dragen van een
mondkapje verplicht.

Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea, bibliotheken en monumenten: groep
van max. 4 personen of 1
huishouden. Bezoek is op basis
van reservering per tijdsvak.

Winkelen en boodschappen

Onderwijs
In het vo, mbo en ho draagt
iedereen een mondkapje buiten
de les. In specifieke situaties ook in
leslokalen.

Winkels sluiten uiterlijk om
20.00 uur. Supermarkten en andere
winkels die levensmiddelen
verkopen, zijn uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden
sluiten.

Speciale winkeltijden voor
mensen met een kwetsbare
gezondheid.

Afhaalrestaurants blijven open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Sport
Sport met max. 4 personen, op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar zijn uitgezonderd.
Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.

Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

Verbod op evenementen, met
uitzondering van onder andere
markten en demonstraties.

Geen publiek bij sport.
Sluiting van sportkantines,
douches en kleedkamers.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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.
Dienstverlening gemeente
De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag t/m
donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.30 uur.

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

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn onze
dienstverlening en openstellingen aangepast. Het stadskantoor is beperkt open op afspraak. Kijk voor de meest
actuele openingstijden op de website www.brielle.nl/home.
Afdeling Bouw en woningtoezicht
De balie van afdeling Bouw en woningtoezicht is gesloten.
Voor het inzien van stukken en vragen omtrent omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen via de mail
grondgebied.wabo@brielle.nl.
Stadswerf - ’t Woud 53, 3232 LN Brielle
De Stadswerf is alleen voor particuliere huishoudens van
de gemeente Brielle. Toegang tot de Stadswerf alleen op
vertoon van geldige milieupas en op verzoek legitimatie.
Kijk voor de actuele openingstijden en meer informatie op
www.brielle.nl/stadswerf.
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

