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Openingstijden gemeente

Verkiezing Brielse
Ondernemersprijs 2021
van start
Dit jaar wordt voor de vijfde keer de Brielse Ondernemersprijs uitgereikt. De prijs is een onderscheiding
voor ondernemers met hun bedrijf gevestigd in de
gemeente Brielle. Vorig jaar is de prijs, vanwege de
COVID-19 maatregelen, symbolisch uitgereikt aan alle
ondernemers in de gemeente. Dit jaar wordt weer
gezocht naar gedreven ondernemers die de gemeente
Brielle op de kaart zetten.

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/openingstijden.
Voor de meest actuele informatie over de maatregelen rond het coronavirus kijkt u op de website van gemeente Brielle: www.brielle.nl/corona.

De digitale inschrijving is geopend via de gemeentelijke
website www.brielle.nl/ondernemersprijs en sluit op
maandag 6 september 2021. Voor de verkiezing kunt u
uzelf inschrijven, voorgedragen worden door derden of
door de jury. De jury bestaat uit de wethouder economie,
een bestuurslid van de Brielse Belangenvereniging en
een bestuurslid van het Brielse ondernemersplatform
OPB en de winnaar van de Ondernemersprijs 2019.
Bekendmaking
Uit alle inzendingen worden door de jury op basis van
criteria drie genomineerden gekozen. De drie
kanshebbers worden tijdens de Brielse ondernemersavond op donderdag 11 november 2021 bekengemaakt.

Na de bekendmaking kan gestemd worden op de
favoriet. De jury beslist op basis van beoordelingscriteria,
een bedrijfsbezoek en de publieksstemmen wie zich de
Brielse ondernemer van het jaar 2021 mag noemen. De
winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2022. Bovenstaande is uiteraard
afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden.
Kijk voor meer informatie op
2 augustus 2021
www.brielle.nl/ondernemersprijs.
2 augustus 2021

Evenementen tijdens de zomer
Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september.

Evenementen tijdens de zomer

Kleinschalige evenementen in de buitenlucht zonder vaste zitplaats zijn per 14 augustus onder
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voorwaarden toegestaan. Evenementen met vaste zitplaats zijn onder voorwaarden toegestaan.
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In 2022 viert Brielle 450 jaar - Eersteling der
Vrijheid. Op 1 april 1572 namen de watergeuzen
Den Briel in, de eerste stad zonder Spaans gezag,
een keerpunt in de geschiedenis van Nederland.
In 2022 gaan we dit van 1 april t/m 10 december
groots vieren.
Doe ook mee en word onderdeel van dit
eens-in-je-leven event. Hoe?
Kijk voor dit en informatie over evenementen,
projecten en verhalen op www.Brielle2022.nl
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Meer informatie en voorwaarden:
Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

rijksoverheid.nl/evenementen
of bel 0800-1351
Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/evenementen
of bel 0800-1351
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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.
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.

Vakantiegangers
vinden hun weg naar het
Museum Den Briel
De maand juli 2021 heeft Historisch Museum Den
Briel het meeste aantal bezoekers ooit gebracht in een
maand juli. Bijna 1.300 mensen bezochten in juli het
museum en de tijdelijke tentoonstelling; in het topjaar
2019 waren dat er in de maand juli bijna 100 minder. In
de afgelopen eerste week augustus zijn er zelfs al meer
dan 400 bezoekers geregistreerd.
Tentoonstelling
Behalve de vaste presentatie over de Tachtigjarige
Oorlog 1568-1648 presenteert het museum in samenwerking met de Sint-Catharijnekerk de tentoonstelling
De admiraals Cornelis Tromp en Philips van Almonde.
Strijd tot aan het graf.
Het grafmonument van Van Almonde in de SintCatharijnekerk maakt deel uit van de tentoonstelling. Het
toegangskaartje voor het museum geeft gratis toegang
tot de kerk. De tentoonstelling is te zien tot en met 29
augustus.
Wethouder Bert van Ravenhorst blij met
bezoekersaantal
“Prachtig dat zoveel bezoekers de weg naar deze unieke
tentoonstelling weten te vinden. De belangstelling voor
de geschiedenis van Brielle is gelukkig onverminderd
groot”.
Voor meer informatie kijk op:
www.historischmuseumdenbriel.nl

Omgevingsvergunning
Genomen besluiten
• Toestemming voor het realiseren van een fietsenberging aan de voorzijde van de woning, Waterschip
6 in Brielle (Zaaknummer WABO-2021-0230 Esuite
1433-2021).
• Verleende exploitatievergunning B & B De Zeeuwse
Ruijter.
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het herstellen van de
damwand en plaatsen van ondergrondse container,
de Rik in Brielle. (https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/gmb-2021-265787.html)

• Aanwijzing toezichthouders bestuurlijke aanpak
hennepteelt.
• Aanvraag vergunning voor het kappen van een
blauwspar, Mr. Egter van Wissekerkeplein 12 in Brielle
(Zaaknummer 2021-0259 Esuite 17823-2021).
• Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de
berging, Burgemeester H. van Sleenstraat 62 in
Brielle.
• Aanvraag vergunning voor het nieuw bouwen
van 11 appartementen, Scharloo 6 t/m 8 in
Brielle.
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
overkapping, Gootsehoek 63 in Zwartewaal.
• Mandatering in het kader van bestuurlijke aanpak
hennepteelt.
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• Aanvraag vergunning voor het verleggen van de
bestaande sloot, Verloren Kostdijk 2 in Zwartewaal
(Zaaknummer WABO-2021-0249 Esuite 172462021).
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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

0181 47 11 11
info@brielle.nl
www.brielle.nl

