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Openingstijden gemeente

Raads- en Commissievergaderingen digitaal
Dinsdag 26 januari 2021: Gemeenteraad

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

Verruiming winkeltijden
supermarkten op zondag
Het college van burgemeester en wethouders heeft
toestemming gegeven voor verruiming van de
winkeltijden voor supermarkten op zondag 24 en
31 januari en 7 februari 2021 vanaf 09.00 uur tot
sluitingstijd. Van maandag t/m zaterdag gelden de
winkeltijden zoals deze in de winkeltijdenverordening
wordt vermeld.

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.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo gemeente Brielle 2020

College en burgemeesters maken bekend dat zij op 15 december 2020 het Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Wmo gemeente Brielle 2020 hebben vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo gemeente Brielle
2020 wordt met ingang van 20 januari 2021 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegd in de publiekshal van het stadskantoor. Het is wettelijk niet mogelijk om een zienswijze of bezwaar tegen dit besluit in te dienen.
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Communicatie-onderzoek

Inwonerspanel

Meedenken met de gemeente

Belangrijkste informatiekanalen

Inwoners willen meedenken over groenvoorziening,
parkeerbeleid, veiligheid, milieuzaken en woningbouw

Welke informatiekanalen van de gemeente Brielle zijn
belangrijk?
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68%

45%

44%

denkt liefst mee
via online
onderzoek

wil meedenken
tijdens een
bijeenkomst

denkt graag mee
tijdens kleinschalige
workshops

wordt liefst op de
hoogte gehouden
via Gemeentepagina’s in Briels
Nieuwsland

via de website
van de gemeente
Brielle

wil informatie via
de e-mailnieuwsbrief van de
gemeente Brielle

Interessante onderwerpen
voor Gemeentepagina’s

Medewerkers
Sportcomplex Dukdalf
Tijdens deze lockdown dragen medewerkers van
Sportcomplex Dukdalf op diverse plekken hun steentje
bij. Zij brengen bijvoorbeeld quarantainepakketten rond
die je bij de gemeente kunt aanvragen. Ook zorgen
ze bij het Catharina Gasthuis voor de ontvangst en
registratie van de bezoekers. Eén van de medewerkers
verricht ondersteunende maatregelen op een COVIDafdeling in het Erasmus MC. De andere collega’s
ondersteunen ook bij collega-afdelingen zoals o.a. de
Stadswerf, personeelszaken en bodedienst. Natuurlijk
doet iedereen liever zijn eigen werk, maar zolang dat
niet kan is het fijn om je in te kunnen zetten en een
ander te kunnen helpen. Samen staan we sterk!

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

Welke onderwerpen vinden inwoners interessant voor
de gemeentepagina’s in het Briels Nieuwsland. Alle onderwerpen zijn voor een groot deel van de inwoners (zeer)
interessant

Geplande verkeersmaatregelen

51%

38%

Grote projecten

51%

37%

Verordeningen en (beleids)regels

28%

Informatie over vergunningen

26%

Informatie over criminaliteit

24%

Algemene informatie
Duurzaamheid
Informatie over mantelzorg, jeugdzorg, ouderenzorg, WMO

77%
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gemeentepagina’s
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zeer interessant

39%

interessant

De meest genoemde onderwerpen
die worden gemist zijn:
• Voortgang rondom de fusie
• Milieu
• Groenvoorziening

Facebook is het meest
gebruikte platform
De meest genoemde
onderwerpen die inwoners
interessant vinden op
social media zijn:
actuele of urgente
zaken, verkeerszaken,
nieuwe plannen/
ontwikkelingen en
veiligheid.

Hoe vaak wordt de
website bezocht?

Linkedin

58%

41%

YouTube
Instagram
overig

36%

6%
12%

De meest genoemde redenen
om de website van de gemeente
Brielle te bezoeken zijn:

29%
Facebook

brielle.nl

• Openingstijden
• Algemene informatie
• Het laatste nieuws
• Afvalkalender

cijfer

6,9

34%

30%

De vaakst genoemde verbeterpunten voor de website zijn:

vaker dan een keer per week

• Gebruiksvriendelijkere
indeling
• Betere zoekfunctie
• Overzichtelijker maken

(ongeveer) een keer per maand

(ongeveer) een keer per week
(ongeveer) een keer per twee weken
(ongeveer) een keer per half jaar
overig

Op de website www.brielle.nl kunt u alle informatie vinden.
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Vacatures

Brielle zoekt voor de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling:
• Handhaver/toezichthouder
28/36 uur per week
• Vergunningverlener
28/36 uur per week

WABO,

WABO,

Ben je geïnteresseerd in één van deze functie’s of
wil je meer weten over de stagemogelijkheden bij de
gemeente, kijk dan voor meer informatie op internet
www.brielle.nl.

Herindelingsontwerp
voor de nieuwe gemeente
Voorne ligt ter inzage

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
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
12-01-2021
Het wijzigen naar onbemand tanken,
Tussenhoek 1 in Vierpolders.
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.

Op 16 december hebben de gemeenteraden van Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne het herindelingsontwerp
vastgesteld. Dit is de eerste stap in het wettelijk proces
en een belangrijk onderdeel in het fusietraject naar de te
vormen gemeente op Voorne per 2023.
Het ontwerp ligt tot 17 februari 2021 ter inzage en geeft
een beeld van de nieuw te vormen gemeente. In het
herindelingsontwerp staat een omschrijving van de drie
gemeenten, waarom de drie gemeenten willen samengaan en wat de gemeenten willen bereiken met het
samengaan. Er is een beeld opgenomen van hoe de
nieuwe gemeente er uit zal zien, de kaart en de financiële
situatie. Met een voorstel voor de nieuwe naam: Voorne.

Verleende omgevingsvergunningen

Wilt u een zienswijze indienen?

2.
07-01-2021

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp.
In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens
bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en
waarom.
U kunt het herindelingsontwerp inzien op de website
www.naar1gemeenteopvoorne.nl en de websites van
de drie gemeenten. Er ligt ook een papieren exemplaar
van het herindelingsontwerp in elk gemeentehuis. In
verband met de corona-maatregelen moet u eerst een
afspraak maken om het ontwerp op het gemeentehuis
te bekijken.
U kunt uw reactie op het herindelingsontwerp per brief
sturen naar het college van uw gemeente. U kunt ook
een scan maken van deze brief en per e-mail naar uw
gemeente versturen. Een reactie moet altijd voorzien
zijn van een handtekening . Als wij uw reactie hebben
ontvangen, sturen wij u een bericht waarin we uitleggen
hoe we met uw reacties omgaan. U kunt reageren tot
17 februari 2021.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.naar1gemeenteop
voorne.nl. U kunt ook contact opnemen met de
projectgroep fusie via de mail info@brielle.nl,
gemeente@westvoorne.nl of gemeente@hellevoetsluis.nl.
Of een terugbelverzoek achterlaten via het Klant
Contact Centrum. U kunt hiervoor bellen naar: 14-0181
en vragen naar de gemeente waar u woont.

met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend
dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Voor de activiteit:
Verzonden op
Zakelijke inhoud
1.
Het maken, hebben of veranderen van
een uitweg.
11-01-2021
Het realiseren van een inrit t.h.v. Rozemarijnstraat 24, Boterstraat 8 in Brielle.
Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van een gouden regen,
Hogemeet in Vierpoloders.
10-01-2021
Het kappen van een esdoorn en 1 acer,
Rietkraag 6 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 23-11-2020: het vervangen van een
dakkapel voor 2 dakramen, alsmede het plaatsen
van dakramen/dakkapellen in het linker zijdakvlak,
Maarland Noordzijde 101 in Brielle.

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
25 januari 2021 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.
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De welstandscommissie houdt zitting op maandag
25 januari 2021 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.

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 voorlopig 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. 0181471290.
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 openstellingenaangepast. 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.

Welstandscommissie
Bouwplannen worden getoetst aan uiterlijk en plaatsing
van het bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met
de omgeving.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

0181 47 11 11
info@brielle.nl
www.brielle.nl
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Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Groepen
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Niet-essentiële winkels dicht.

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Contactberoepen

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Vervoer en reizen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Sport
Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Bestellen bij restaurants mogelijk.
Binnensportlocaties dicht.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang*
Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.
Kinderopvang dicht.
Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Evenementen verboden.
Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf
25 januari geheel open kunnen.

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

