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Openingstijden gemeente

Raads- en Commissievergaderingen digitaal
Dinsdag 3 november:

Begrotingsraad – Let op: Deze
vergadering start om 19.00 uur
Maandag 9 november: Commissie samenleving
Dinsdag 10 november: Commissie grondgebied
Woensdag 11 november: Commissie bestuurlijk zaken
en middelen
Dinsdag 24 november: Gemeenteraad
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.
• 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 is geopend, maar werkt met aangepaste
dienstverlening. Voor ieders veiligheid vragen we
het bezoek indien mogelijk uit te stellen.
Kijk voor de meest actuele openingstijden op de
website www.brielle.nl/home.
Voor de meest actuele informatie over de maatregelen rond het coronavirus kijkt u op de website
van gemeente Brielle: www.brielle.nl/coronavirus.

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

Vrijdag 6 november
kruisingen Burg. A.P. van de
Blincklaan, Dijckpotingen en
Coosenhoekstraat gestremd
voor doorgaand verkeer
Bij de asfalteringswerkzaamheden op de Veckdijk en
Dorpsdijk worden ook de kruisingen voorzien van geel
asfalt om deze een hogere attentiewaarde te geven.
Deze werkzaamheden kunnen niet in dezelfde week van
26 oktober worden uitgevoerd. Het aanbrengen van dit
gele asfalt gebeurt op vrijdag 6 november.

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. Als u zich heeft
aangemeld als inspreker, ontvangt u van de griffier een
link naar de vergadering.

Dijckpotingen en Coosenhoekstraat. Op vrijdag 6
november zijn deze kruisingen beperkt toegankelijk en
is doorgaand verkeer niet mogelijk. De werkzaamheden
worden begeleid door verkeerregelaars en aangegeven
d.m.v. tijdelijke verkeersmaatregelen.   
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.

Het betreft de kruisingen Burg. A.P. van de Blincklaan,

Starterslening gemeente Brielle:
Hulp starters eerste koopwoning

Starters kunnen voor het kopen van een eerste woning in de gemeente Brielle sinds
20 oktober 2020 een lening aanvragen.
De Starterlening is een extra aanvulling op de normale hypotheek. De stimuleringsmaatregel kan onder bepaalde voorwaarden via de website van de gemeente worden
aangevraagd. Het overbrugt het verschil tussen de prijs van een woning en het bedrag
dat kan worden geleend bij een bank. De hoogte van de lening hangt onder andere af
van het huishoudinkomen, eigen vermogen en de koopprijs van de woning.
Kijk op www.brielle.nl/starterslening voor de voorwaarden en het aanvragen van de
starterslening.

Collecterooster
1 t/m 7 november 2020:

Alzheimer Nederland

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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Winkelen en
boodschappen
doen

WEER NAAR
DE BRIELSE
KERMIS
KUNNEN.
DAAR DOE
IK HET VOOR.

Kopen en laten bezorgen van alcohol

Winkelen en boodschappen doen is in tijden
van het coronavirus anders dan normaal.
Welke maatregelen gelden en wat kun je doen
om veilig te winkelen? Bekijk het overzicht:

• Tussen 20.00 uur en 7.00 uur wordt geen
alcohol verkocht en bezorgd.
• Online bestellen van alcohol is wel mogelijk, als
het maar niet na 20.00 uur wordt bezorgd.

Edmilse, scholier

HOU
AFSTAND
BIJ KLACHTEN: BLIJF THUIS & LAAT JE TESTEN

Tips voor veilig winkelen en
boodschappen doen

Sluitingstijden
• Winkels sluiten om 20.00 uur, met uitzondering
van supermarkten en andere winkels met
levensmiddelen.
• Er gelden speciale winkeltijden voor mensen
met een kwetsbare gezondheid.

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws
liever
lieverdigitaal?
digitaal?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg altijd de aanwijzingen van personeel op.

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
www.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.

Vermijd drukke momenten, ga ook overdag.
Beperk het aantal keer boodschappen doen.
Winkel zoveel mogelijk alleen.
Was je handen voor en na het winkelen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen en geef
elkaar de ruimte.
Houd je aan het maximum aantal klanten.
Raak alleen producten aan die je nodig hebt.
Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos.
Ga vooral naar winkels bij jou in de buurt.
Klachten? Blijf thuis en laat je testen. Vraag
familie of buren om je boodschappen te doen
of bestel deze online.

Draag een mondkapje in winkels,
supermarkten en andere publieke
binnenruimtes.

Verkeer
Concept besluit ter inzage

alleen samen krijgen we
corona onder controle

• Nicolaas Piekstraat 7 in Brielle: Aanleg kenteken
gebonden gehandicapten parkeerplaats.
Voor inzage van het dossier voor hierboven genoemd
besluit kunt u telefonisch contact opnemen via het
algemene nummer 0181-471111. U wordt dan
doorverbonden met de juiste contactpersoon.

2.
14-10-2020

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
08-10-2020
Het bouwen van een toegangspoort,
Kloosterweg 56 a in Brielle.
12-10-2020
Het vervangen van een warmte opslag
tank, Kloosterweg 5 in Brielle.
19-10-2020
Het plaatsen van een terrasoverkapping
en vijver, van Alkemadelaan 2 in Brielle.
14-10-2020
Het herontwikkelen van de Gouwe Geit
en De Meiden, Rochus Meeuwiszoonweg in Brielle.

3.
09-10-2020

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Het herontwikkelen van de Gouwe Geit
en De Meiden, Rochus Meeuwiszoonweg in Brielle.
Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van 25 bomen, diverse
locaties .

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
19-10-2020
Het aanpassen van twee dakkapellen

19-10-2020
19-10-2020
26-10-2020

2.
26-10-2020

3.
19-10-2020

op het voordakvlak en een dakkapel
op het achterdakvlak, Langestraat 19 in
Brielle.
Het realiseren van een afzuiginstallatie,
Vischstraat 14 in Brielle.
Het realiseren van een aanbouw aan de
zijgevel, van Almondeweg 8 in Brielle.
Het realiseren van een fietsenberging
aan de voorzijde van de woning,
Waterschip 4 in Brielle.
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Het realiseren van een fietsenberging
aan de voorzijde van de woning,
Waterschip 4 in Brielle.
Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van een kastanje (noodkap),
hoek Deel/Akker in Brielle.

Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar
t.b.v. verleende vergunningen, ontheffingen en andere
besluiten.
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
is de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengd:
–O
 ntvangen op 23-07-2020 : Het realiseren van 		
5 patiowoningen aan de Zuurlandsedijk in Brielle.
Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning met activiteit “Handelingen met
gevolgen voor beschermde monumenten” “het
brandveilig gebruiken van een gebouw” te verlenen
(Ingediend op) Zakelijke inhoud
21-03-2020
Het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning, Voorstraat 45 in Brielle.
Het genoemde ontwerpbesluit met de daarbij behorende
relevante stukken ligt op grond van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken
op afspraak ter inzage met ingang van donderdag 29
oktober 2020 bij het loket van Bouw en Woningtoezicht,
kamer 0.24, Stadskantoor, van 8.00 tot 12.30 uur.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken aan het
college van burgemeester en wethouders van Brielle,
Postbus 101, 3230 AC Brielle. Voor mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken via het algemene
nummer 0181-471111. U wordt dan doorverbonden met
de juiste contactpersoon.

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 maandag
26 oktober 2020.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
via het algemene nummer 0181- 471111. U wordt dan
doorverbonden met de juiste contactpersoon.

Welstandscommissie
Bouwplannen worden getoetst aan uiterlijk en plaatsing
van het bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met
de omgeving
De welstandscommissie houdt zitting op maandag 26
oktober 2020.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
via het algemene nummer 0181- 471111. U wordt dan
doorverbonden met de juiste contactpersoon.

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.
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. 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

