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Openingstijden gemeente

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. U
maakt een afspraak via de website brielle.nl/burgerzaken.
• Het Wmo-loket is gesloten. U kunt telefonisch
contact opnemen tussen 09.00 en 12.00 uur via
0181-471111 en per mail via wmo@brielle.nl
• 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
• De Stadswerf is geopend, maar werkt met aangepaste dienstverlening.
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/corona.
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Vanwege aanpassingen aan de
apparatuur voor reisdocumenten
is het op vrijdag 30 juli niet
mogelijk om reisdocumenten aan
te vragen bij burgerzaken.

Oproep voor alle sport- en beweegaanbieders
Wilt u als sport- en beweegaanbieder goed zichtbaar
zijn voor de inwoners van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne? Zorg dan dat uw sport- en beweegactiviteiten
op de nieuwe website ‘Sportief Voorne aan Zee’ komen
te staan.
Nieuwe sportwebsite
Op 1 september lanceren de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen met Stichting Push de
website ‘Sportief Voorne aan Zee’. Deze website wordt
hét platform waar alle sport- en beweegaanbieders
zichzelf en hun aanbod kunnen presenteren. Het doel
van het platform is o.a. alle sport- en beweegactiviteiten
makkelijk vindbaar te maken voor inwoners.
Vermelding uw vereniging, club of sportschool
Op 8 juli heeft Stichting Push de meer dan 120 sport- en
beweegaanbieders die bij ons bekend zijn een e-mail

Burgemeesters kiezen
films Speelstad
Op woensdag 14 juli 2021 hebben kinderburgemeesters Bjarne, Xavi en Dean van Speelstad samen met
de burgemeester Gregor Rensen van Brielle alle films
gekozen die tijdens Speelstad getoond worden. Dit
jaar vindt deze jaarlijks terugkerende vakantieactiviteit
voor Brielse basisschoolleerlingen plaats van 24 t/m 26
augustus 2021. Tijdens deze dagen vertoont BRESfilm
iedere namiddag een film als onderdeel van het Speelstad programma. Op vrijdagmiddag 27 augustus om
15.00 uur heeft BRESfilm een eigen kindervoorstelling
op de Speelstad locatie, Prikkevest. Deze middag kun je
de film ‘Mees Kees op de planken’ bekijken in de openluchtbioscoop. Entree is 5 euro en de verkoop loopt via
brestheater.nl.

gestuurd over de nieuwe website. Heeft u geen mail
ontvangen en wilt u toch graag op de nieuwe website
vermeld worden, geen nood.
Stuur een mail naar Patrick Csanyi via p.csanyi@stichting-push.
nl of Kelly van Dijk via k.vandijk@
stichting-push.nl, dan zorgen zij
ervoor dat uw vereniging, club of
sportschool een plek krijgt op de
nieuwe sportwebsite.

Uitnodiging
ondernemersavond
Gemeente Brielle heeft het voornemen om in november
dit jaar de jaarlijkse ondernemersavond in de Sint-Catharijnekerk te houden. Uiteraard is dit afhankelijk van de
geldende coronamaatregelen. U kunt zich als ondernemer in de gemeente Brielle aanmelden via www.brielle.
nl/ondernemersavond. Wij zijn als gemeente druk bezig
om voor deze avond een inspirerend programma vast te
stellen. Hierover volgt later meer informatie.
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Recreatieschap gaat aan de slag met oevers en
aanlegvoorzieningen
Groot onderhoud aan oevers en steigers in de
recreatiegebieden gaat na de zomer van start
Staatsbosbeheer gaat, in opdracht van het recreatieschap Voorne Putten, na de zomer van start met een
groot programma om oevers en aanlegvoorzieningen in
het Brielse Meer en de Bernisse te vernieuwen. De start
van de realisatie zal plaats vinden na de zomer, met de
verwachting dat alles in het voorjaar van 2022 is afgerond.

Onderdeel van het vernieuwingsprogramma is ook, dat
een deel van de aanlegvoorzieningen die in het verleden
onderdeel waren van een grote bezuinigingsoperatie, nu
toch als vereenvoudigde constructie worden teruggebracht. Zo kan men volop blijven recreëren.

Een beperkt aantal aanlegvoorzieningen die in het
vernieuwingsprogramma zijn opgenomen verkeert op dit
moment in behoorlijk slechte staat. Om de veiligheid van
de recreant te waarborgen zijn de betreffende steigers
met afzetlint buiten gebruik gesteld of gedeeltelijk onklaar gemaakt. Doordat deze dan niet te betreden zijn, is
de situatie niet langer onveilig.
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Door het warme en natte weer van de afgelopen
periode groeit het groen enorm snel. Op diverse
plekken is een wildgroei aan ongewenst groen het
resultaat. Gemeente Brielle heeft extra krachten
ingezet om het onkruid in Brielle, Vierpolders en
Zwartewaal de komende periode te bestrijden.
Sinds enkele jaren gebeurt dit via milieuvriendelijke
methoden, zoals schoffelen, snoeien en borstelen.
Dit is goed voor de natuur, maar zorgt wel dat het
onkruid sneller terugkomt. Daarom zijn de extra
handen momenteel hard nodig! Het is een enorme
klus en daarom wordt hier sinds afgelopen week
door circa 40 personen, 5 dagen in de week aan
gewerkt.
Onveilige situaties
Extra aandacht is er voor het bijhouden van de
begraafplaatsen en het voorkomen van onveilige
situaties door groen. Zorgt het hoge gras, onkruid of
struiken voor onveilige situaties? Bijvoorbeeld hoog
gras dat het zicht op de verkeersdeelnemers blokkeert? Dan snoeien wij dit zo snel mogelijk. U kunt
zelf ook meehelpen door bijvoorbeeld uw stoep te
vegen, zodat onkruid minder kans krijgt om te groeien. Ook kunt u helpen door een melding te maken
bij de gemeente wanneer extra aandacht nodig is.
Stuur een foto of bericht via de BuitenBeter-app of
maak een melding via de website
www.brielle.nl/melding.
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Extra krachten voor
onkruidbestrijding in de
gemeente Brielle

Innovatieve mkbbedrijven gezocht voor
KVK Innovatie Top 100
Ieder jaar strijden ondernemers uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf om een plaats
in de KVK Innovatie Top 100. Ook dit jaar roept
KVK alle innovatieve ondernemers uit het mkb
in Nederland op om mee te doen. De innovatie wordt beoordeeld op groeipotentie, omzet,
originaliteit en impact voor de branche en de samenleving. Daarnaast is in deze editie o.a. extra
aandacht voor ondernemers die prioriteit geven
aan duurzaamheid en digitalisering. De winnaar
mag zich een jaar lang het meest innovatieve
mkb-bedrijf van Nederland noemen. Inschrijven
kan tot en met 17 september 2021 via
www.kvkinnovatietop100.nl.

Deze zomervakantie veel
gratis activiteiten voor
jongeren!
Stichting PUSH organiseert deze zomervakantie super
veel gratis activiteiten voor jongeren vanaf groep 7 tot en
met klas 6 middelbare school in gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne.

INSCHRIJVEN KAN ALLEEN VIA:

WWW.STICHTING-PUSH.NL
@STICHTING_PUSH

STICHTING PUSH

STICHTING PUSH

Het programma bestaat uit: Escaperoom, Waterfissa,
Urban Day (BMX, breakdance en basketbal), Graffiti, DJ,
Beachvolleybal, Esports experience day (real life Fortnite
& VR experience), Survivallen, Portret schilderen,
Watersportdag (suppen en windsurfen) en een Silent
Disco.
Voor inschrijven en meer informatie:
www.stichting-push.nl
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Samen naar een klimaatbestendig Voorne-Putten
Het tegengaan van schade door extreem weer is een
belangrijke uitdaging waar Voorne-Putten voor staat.
Daarom pakken we samen met de gemeente Nissewaard, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Westvoorne,
Waterschap Hollandse Delta én partners in de regio,
deze uitdaging op. Gezamenlijk werkten we aan een
strategie en aan een uitvoeringsagenda. Daarin staan
plannen over onder meer stedelijk water, groen en natuur, infrastructuur en bouwen.
Voorne-Putten is een eiland waar veel uitdagingen

samenkomen. Om hier op een prettige manier te kunnen blijven wonen, werken en recreëren, moet er werk
gemaakt worden van oplossingen voor extreme regenval, droogte en hitte. Dat vraagt om het verbinden van
opgaven en samenwerking tussen alle partijen. Daarin
pakken we onze rol. Zo betrekken we ook inwoners
en ondernemers: inwoners stimuleren we hun tuin te
vergroenen en bedrijventerreinen worden aangepast aan
de veranderingen van ons klimaat. Samen zetten we ons
in voor een nog groener, gezonder en klimaatbestendig
eiland.

De bekendmakingen en publicaties zijn gedaan in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl/. De
publicaties zijn ook terug te vinden op www.brielle.nl/bekendmakingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten
worden ontleend. Ben je het niet eens met een besluit? Op bovengenoemde websites staat onder de publicatie wat je
kunt doen.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je wijk of buurt? Dat kan ook digitaal! Alles over vergunningen,
plannen en voorschriften. Snel en eenvoudig op elk moment van de dag slechts één klik verwijderd van de meest
recente berichten. Abonneer je op de e-mail service op www.overuwbuurt.overheid.nl

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 klachtena 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 08.3012.30 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.
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