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Openingstijden
Kop Helvetica gemeente
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

• Het stadskantoor 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.

Kop Helvetica bruin

Raads- en Commissievergaderingen digitaal

Dinsdag 1 december:
Commissie grondgebied
Woensdag 2 december: Commissie Bestuurlijke zaken
		en middelen
Dinsdag 15 december: 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.
E-mail: raadsgriffier@brielle.nl. Als u zich heeft
aangemeld als inspreker, ontvangt u van de griffier een
link naar de vergadering.

Vanaf het water de binnenstad van Brielle bezoeken
Op het scharnierpunt van de stad, naast café Dixi, komt een subtiele aanlegsteiger. De aanlegplaats is met name
bedoeld voor het Geuzenveer en de fluisterboot die vanuit Zuidland over de Bernisse en het Brielse Meer vaart.

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 Aleo bruin

Lead
Platte tekst

Orange the World - Stilstaan
bij geweld tegen vrouwen
Wat als het mis gaat…

Geweld achter de voordeur; het vindt vaker plaats dan
wij ons kunnen voorstellen. Mocht dat bij jou of jullie aan
de hand zijn; dan hoop ik dat je contact durft te zoeken
met iemand die je kunt vertrouwen. Geweld kan onder
geheimhouding makkelijker blijven bestaan en dat is niet
wat we willen.
Het is gemakkelijk om te zeggen dat iemand ‘nee ‘moet
(leren) zeggen, maar zo makkelijk gaat dat in de praktijk
niet. Door middel van persoonlijke gesprekken of een
assertiviteitstraining kunnen we helpen. Het gaat meer
over naar jezelf luisteren, jezelf beschermen en jezelf uit
situaties houden die voor jou onveilig zijn. Want soms is
het gewoon zo dat hoe goed en duidelijk jouw NEE ook
is, er mensen zijn die dwars door jouw NEE heen gaan.
Die mensen krijg je niet veranderd, de enige die je kan
veranderen dat ben jij zelf. Dat betekent dat jij in plaats
van “NEE” roepen andere vaardigheden kan aanleren.
Om in de toekomst te voorkomen dat je in dergelijke
dreigende situaties terecht komt. Hoe dat aanleren van
vaardigheden er uit ziet verschilt van mens tot mens.
Mocht je naar aanleiding van dit artikel bedenken dat

Afgelopen zomer heeft een landmeter de locatie bij de Veerhaven ingemeten. Op basis hiervan is het eerste
conceptontwerp, dat in juni/juli 2020 in de Brielse Tafel is gepresenteerd, iets aangepast. Hierdoor kan het terras
van café Dixi bijna volledig in de huidige vorm blijven. Een voordeel van de nieuwe aanlegsteiger is dat de passagiers
meteen in de binnenstad aanmeren. Wachten op de veerdienst kan op de brede trappen, de steiger of met een
drankje op het terras bij café Dixi. Ook is de steiger door de flauwe hellingbaan rolstoeltoegankelijk en geschikt voor
passagiers met een fiets. Aan de straatkant komen fietsnietjes, zodat bezoekers de fiets kunnen parkeren en zonder
fiets de stad in kunnen wandelen.
Op dit moment wordt er gezocht naar de uiteindelijke vormgeving en materiaalkeuze, zodat er eenheid ontstaat
in alle (toekomstige) plekken langs het water in de binnenstad. Het plan is om in 2021 te starten met de werkzaamheden, zodat de nieuwe aanlegsteiger er voor 2022 ligt. Bekijk het ontwerp via www.brielle.nl/veerhaven.
jouw situatie niet oké is en dat jouw “NEE” niet gehoord
wordt. En wil je vaardigheden aanleren om jouw situatie
(en die van jullie kinderen) te verbeteren, neem dan
contact op. Meldingen kunnen via verschillende wegen
bij de hulpverlening terecht komen. Afhankelijk van de
ernst van de signalen, kunnen deze gemeld worden
bij Veilig Thuis of de politie. Melders en/of betrokkenen
kunnen ook terecht bij Kwadraad maatschappelijk werk.
Heeft u als inwoner van de gemeente Brielle vermoedens
van geweld tegen vrouwen? Wij vragen u dit te delen
met Veilig Thuis (0800 2000), politie (0900 8844) of
de gemeente (0181-471111) en vraag naar een van de
procesregisseurs.
Of heeft u een vraag over de hulpverlening? Nadine
Lageweg of Dorothé van den Tweel zijn telefonisch,
per mail en app bereikbaar. Tel 06-15 37 92 45 of 06-36
36 11 54 of bureaudienst.brielle@Kwadraad.nl. Vind je
deze stappen te groot, er zijn ook mogelijkheden online
via www.Kwadraad.nl. Op de site vind je veel informatie
onder het kopje; ik zoek hulp bij overlast en geweld.

Om aandacht te vragen en stil te staan bij het
geweld tegen vrouwen start op 25 november
(de internationale dag tegen geweld tegen
vrouwen) de campagne “Orange the World”.
Vanaf deze datum tot 10 december worden over
de hele wereld gebouwen en objecten oranje
verlicht. Ook gemeente Brielle doet mee en de
Kaaibrug is in deze periode oranje verlicht.
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Nu energie besparen
én voorbereid zijn op
gasloos wonen
Met een energiezuinig mechanisch ventilatiesysteem
bespaart u op uw energierekening. Daarnaast zorgt
mechanisch ventileren voor een gezonde binnenlucht
en draagt het bij aan gasloos wonen in de toekomst.
Wat ook een lagere energierekening oplevert is een
zonneboiler voor de verwarming van uw tapwater.
De WoonWijzerwinkel heeft nu een kortingactie met
aantrekkelijke prijzen voor een mechanisch ventilatie-systeem of een zonneboilersysteem.
Deze actie loopt tot 31 januari 2021.
Interesse? Voor meer informatie over de kortingsactie
kunt u terecht op de website van de WoonWijzerWinkel:
woonwijzerwinkel.nl/acties.

Eerste onderzoek Noordpoort afgerond
Vorige week zijn op bastion
IX de restanten van de
Noordpoort en stadsmuur
blootgelegd. Het zogeheten
archeologisch proefsleuvenonderzoek heeft unieke
beelden opgeleverd. Deze
week wordt de sondering
gemaakt en de week erop
worden er monsters van het
metselwerk genomen.
Alle resultaten worden
gebruikt in de verdere planuitwerking van bastion IX.
Meer weten?
Kijk op www.brielle.nl/
1aprilmonument.
Gelet op de COVID-19
adviezen en richtlijnen van
het RIVM wordt een bezoek
aan de locatie tijdens het
onderzoek afgeraden.

1 oktober 2020

Wanneer testen en in quarantaine?
Klachten die passen bij corona:
• verkoudheidsklachten (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn);
• hoesten;
• benauwdheid;
• verhoging of koorts;
• plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping).

Heb je klachten?
NEE

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
12-11-2020
Het oprichten van een fruitloods,
Groene Kruisweg 8a in Vierpolders.
14-11-2020
Het bouwen van een carport met
schuur, Kloosterweg 12 in Brielle.
2.
23-11-2020

3.
15-11-2020

Het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden (geen bouwen).
Het realiseren van sondeerwerkzaamheden t.b.v. de Bastion, Dijkstraat 39 in
Brielle.
Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van een pruimenboom en
kandalaberen van een wilg, Rengersweg 3 in Brielle.

JA

Heb je naast milde coronaklachten ook last van koorts of
benauwdheid?

Kom je uit buitenlands risicogebied vanwege corona?
(oranje reisadvies)
NEE

JA

JA

Ben je een nauw contact
van iemand met
corona? (langer dan 15
minuten op minder dan
1,5 meter afstand)
NEE

• Blijf thuis en laat je testen.
• Alle huisgenoten blijven
thuis (ook kinderen).

JA

Is de uitslag van de test
positief? (je hebt corona)

Je hoeft niet
getest te worden.

JA

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.
Testen op corona?
rijksoverheid.nl/coronatest
of bel 0800-1202

NEE

Is de uitslag van de test
positief? (je hebt corona)

• Blijf thuis en laat je
testen.
• Huisgenoten zonder
klachten mogen wel naar
buiten.
• Kinderen van 0 t/m 4 en
basisschoolleerlingen die
alleen verkouden zijn
mogen naar school en
opvang. Ze hoeven niet
getest te worden.

NEE

Je mag weer naar
buiten.

• Ga 10 dagen in quarantaine (ook kinderen).
• Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en opvang
als ze geen klachten hebben.
• Laat je testen zodra je klachten krijgt.

Blijf in quarantaine tot de 10
dagen voorbij zijn. Je kunt
namelijk nog corona ontwikkelen.

NEE

JA

• Ga thuis in isolatie.
• Huisgenoten en nauwe contacten gaan 10
dagen in quarantaine. Ze laten zich testen bij
klachten.
• De GGD belt jou op om samen het bron- en
contactonderzoek te starten.
• Gebruik je de CoronaMelder-app? Dan kun je
met hulp van de GGD een anonieme melding
versturen om anderen te waarschuwen.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/quarantaine
of bel 0800-1351
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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
09-11-2020
Het realiseren van drie logiesverblijven
in het bestaande onderwijsgebouw,
Venkelstraat 17 in Brielle.
17-11-2020
Het wijzigen van de zolderramen,
Sint Catharijnehof 6a in Brielle.
2.
09-11-2020

3.
16-11-2020

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Het realiseren van drie logiesverblijven
in het bestaande onderwijsgebouw,
Venkelstraat 17 in Brielle
Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van 25 bomen op diverse
locaties.

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

Wet basisregistratie
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van
Brielle maakt bekend dat met toepassing van artikel
2.60, onder d van de Wet basisregistratie personen
(BRP) de volgende perso(o)n(en) is/zijn ingeschreven in
de basisregistratie personen met de volgende gegevens:
- de heer M.A. Sokól, Til 2 te Brielle met ingang van 21
september 2020 vetrokken naar het adres: Onbekend.
- de heer V. Soebdhan, Asylplein 46 te Brielle met
ingang van 21 september 2020 vertrokken naar het
adres: Onbekend.
- de heer L. van Marion, Oever 18 te Brielle met ingang
van 21 september 2020 vetrokken naar het adres:
Onbekend.
- de heer M. van Dijk, Vischstraat 18 a te Brielle met
ingang van 21 september 2020 vertrokken naar het
adres: Onbekend.
Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar
t.b.v. verleende vergunningen, ontheffingen en andere
besluiten.

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

