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OPROEP – informatie
gevraagd over eigenaar
voertuigwrak Havenkade,
Zwartewaal
Al geruime tijd staat een voertuig, een grijze Opel
Meriva, geparkeerd op de Havenkade in Zwartewaal.
Het voertuig is inmiddels een voertuigwrak en neemt
een nuttige parkeerplek in beslag. Indien je informatie
hebt over de eigenaar van dit voertuig, meld dit dan
graag bij, Handhaving gemeente Brielle, via 0181-471111.

Raads- en Commissievergaderingen
Maandag 7 maart 2022
Dinsdag 8 maart 2022
Woensdag 9 maart 2022

: Commissie samenleving
: Commissie grondgebied
: Commissie bestuurlijke
zaken en middelen
Woensdag 23 maart 2022 : Gemeenteraad
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 of commissie
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: griffie@brielle.nl.
Als u zich heeft aangemeld als inspreker, ontvangt u van
de griffier nadere informatie over de vergadering.

Opmaak Arnoldus Botbijlweg op 8 maart afgesloten
Op 8 maart 2022 vindt de kap van een drietal bomen op de wallen langs de Arnoldus Botbijlweg plaats. In verband
met het takelen van de bomen over de wallen wordt er een kraanwagen op de Arnoldus Botbijlweg geplaatst.
Voor een veilige voortgang van de kap- en takelwerkzaamheden wordt de Arnoldus Botbijlweg tussen de Nobelstraat en het Scharloo van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Hulp ondernemers
cybercriminaliteit
Het MKB is door gebrek aan kennis, middelen en tijd
steeds vaker slachtoffer van cybercrime. Cybercrime is
criminaliteit met ICT, zoals computer, smartphone of
tablet, als middel én doelwit. Het Cybernetwerk
Zuid-Hollandse Eilanden biedt gratis hulp aan
ondernemingen in de provincie om te voorkomen
dat zij slachtoffer worden van een cyberaanval.
Het initiatief is een samenwerking tussen diverse
partijen in de regio, waaronder de vier gemeenten op
Voorne-Putten. Het netwerk biedt gratis kennis en tools
aan waarmee elke ondernemer zich kan wapenen
tegen de snelst groeiende criminaliteit in de wereld:
van persoonlijke hulp van een expert tot (fysieke)
kennisbijeenkomsten. Dit alles doet het netwerk onder
het motto: ‘Slachtoffer worden van een cyberaanval is
duur, maar onze kennis is gratis.’
Kijk voor meer informatie op de website:
www.cybernetwerkZHE.nl.

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
gevelreclame, Seggelant-Zuid 9 in Vierpolders
(Zaaknummer WABO-2022-0047, Esuite 45832022)
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
reclamebord, Visserijweg 11 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0048, Esuite 47542022)
• Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de
garagedeuren, Dorpsstraat 11 in Zwartewaal
(Zaaknummer WABO-2022-0044, Esuite 37142022)
Toestemming
• Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel,
Irenestraat 7 in Zwartewaal
(Zaaknummer WABO-2022-0005, Esuite 2932021)
• Toestemming voor het bouwen van een woning,
Dorpsdijk 40 in Vierpolders
(Zaaknummer WABO-2021-0378, Esuite 287472021)
• Toestemming voor het plaatsen van stoeppalen,
Langestraat 13 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2021-0361, Esuite 271472021)
• Toestemming voor het plaatsen van een overkapping,
Landvoogdes 127 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2021-0369, Esuite 278382021)
• Toestemming voor het plaatsen van een overkapping
en aanbouw tbv een afvalverwerkingsruimte,
Kloosterweg 2 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2021-0364, Esuite 273022021)

Verkeersbesluit
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

• Gehandicapten parkeerplaats op kenteken - Maarland
Noordzijde 9, Brielle
• Afsluiting voor bomenkap - Arnoldus Botbijlweg
Brielle

Collecterooster
• 6 t/m 12 maart 2022: Jantje Beton)
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.

Ruimtelijk plan of
omgevingsdocument
• Publicatie anterieure overeenkomst
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Beleidsregel

Gemeentenieuws is een wekelijkse uitgave van het
gemeentebestuur van Brielle.

• Beleidsnotitie Standplaatsen 2013 Gemeente Brielle

Vergunning
Toekenning vergunning expositie
De veilig voor verkoop en veiling kunst BKR-regeling van
22 januari 2022 wordt verplaatst naar 9 april 2022 van
13.30 uur tot 17.00 uur in de Infirmerie, Rozemarijnstraat
42 in Brielle.

Andere vergunning
• Vergunning afzettingen vervangen van een duiker
14212 DU

BRP (voornemen uitschrijving)
Naam
• E. Schipper 	
• R.R. Windster
• A. Ata
• C.H. Groenewegen
• J. Jakovlev
• A. Vermaat

geboortedatum
15-01-1996
26-05-1987
07-04-1992
11-07-1969
15-12-1986
14-01-1959

datum uitschrijving
22-02-2022
22-02-2022
22-02-2022
22-02-2022
22-02-2022
22-02-2022

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.
Stadskantoor
Het stadskantoor is telefonisch bereikbaar van maandag t/m
donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.30 uur. Het
stadskantoor is beperkt open op afspraak. Kijk voor de meest
actuele openingstijden op de website www.brielle.nl/home.

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. Wilt u reageren op 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.

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.
Afdeling Bouw en woningtoezicht
Voor het inzien van stukken en vragen omtrent
omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen via de mail
grondgebied.wabo@brielle.nl.
Wmo
Het Wmo-loket kunt u telefonisch bereiken tussen 09.00 en
12.00 uur via 0181-471111 en per mail via wmo@brielle.nl.
Stadswerf - ’t Woud 53, 3232 LN Brielle
De Stadswerf is alleen voor particuliere huishoudens van
de gemeente Brielle. Toegang tot de Stadswerf is alleen
op afspraak, en op vertoon van geldige milieupas en op
verzoek legitimatie. Zie voor meer informatie www.brielle.nl/
stadswerf.
Klachten over bezorging?
Dit kunt u melden bij Reclameverspreiding Bouwman, via
nummer 0181-315950.
Eindredactie
Communicatie, postbus 101, 3230 AB 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

