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Raadsverkiezingen
pas in november!
Vanwege de fusie van Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne per 1 januari 2023 doen deze gemeenten
op 16 maart 2022 niet mee met de landelijke gemeenteraadsverkiezingen.
In deze gemeenten zijn de verkiezingen pas op
woensdag 23 november in aanloop naar de nieuwe
gemeente.
Wilt u meer weten over de voorbereidingen van de fusie
van de gemeente Voorne aan Zee? Kijk dan op
www.naar1gemeenteopvoorne.nl.

Wethouder bedankt
Intensieve Vrijwillige Hulp
(IVH) medewerkers binnen
het Gebiedsteam Brielle

communicatie. Want, zeggen waar het op staat is de
eerste stap naar veiligheid! Voor vragen over Intensieve
Vrijwillige Hulp kunt u terecht bij de procesregisseur van
de gemeente Brielle op het nummer 0181-471111.

Wethouder Bert van Ravenhorst overhandigt DUPLO
aan Onno Hoogendijk en Lisa Franke, twee Intensieve
Vrijwillige Hulp (IVH) medewerkers binnen het Gebiedsteam Brielle. Als dank voor hun inzet tijdens de
transformatie. De teams ‘Intensieve vrijwillige hulp
Voorne-Putten en Goeree Overflakkee om veilig op
te groeien’ bieden in de vijf gemeenten hulp en
ondersteuning aan gezinnen waar kinderen in een
onveilige situatie opgroeien. Deze nieuwe manier van
ondersteunen maakt het mogelijk dat ouders zelf meer
aan het stuur staan.
Samen met de teams spreken de ouders af wat nodig
is, zodat het voor de kinderen in het gezin weer veilig
genoeg wordt. Wanneer het de ouders lukt om de situatie in het gezin weer veilig te krijgen, dan is gedwongen
hulpverlening niet nodig. Dat is altijd het doel van de
hulpverlening en kan alleen bereikt worden met duidelijke

Bijeenkomst voor ouders
over social media en
telefoongebruik
Café GEZIeN organiseert op donderdag 10 maart een
online bijeenkomst voor ouders, grootouders en andere
belangstellenden over jongeren en social media- en
telefoongebruik. Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd &
Media neemt je mee in dit actuele thema, waar heel veel
over te vertellen valt.

als ouder? Wat is uw rol? Hoe blijf je betrokken? Hoe
begeleid je uw kind of kleinkind online? Waar moet je op
letten? Hoe wordt een interactieve sessie met heel veel
tips en ervaringen.
Deze bijeenkomst bijwonen is gratis, aanmelden kan via
cafegezienvo@gmail.com.

De nadelen, maar ook de voordelen passeren de revue.
Met aandacht voor sexting, grooming, pesten Watsappgroepen, Youtube, TIktok, Snapchat enz. Waar sta je

“We vonden onze WOZ-waarde
te hoog. Zelf bezwaar ingediend
bij SVHW. Eenvoudig en snel!”

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

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde?
Maak dan direct kosteloos bezwaar bij SVHW. Met het digitale bezwaarformulier
op onze website is bezwaar maken zo geregeld. Daarbij wordt uw bezwaar met
voorrang behandeld.

SVHW heft en int de lokale belastingen voor uw gemeente en voor waterschap
Hollandse Delta. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de
leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/woz-waarde.

BEZWAAR MAKEN? DOE HET ZELF. ALTIJD DIRECT BIJ SVHW!

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
(0186) 577 222 of (0800) 02 00 873
WWW.SVHW.NL
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Melding Drone-opnames,
het Mysterie van 1572
Toestemming op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2015, 9 maart
2022.
• Buiten in de natuur, in het (hoge) gras, een mooie plek
bij de stadswallen (buiten de vesting)
• Sint-Catharijnekerk
• Het geuzenschip

Toestemming
• Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen,
Boterstraat 5 in Brielle, (zaaknummer WABO-20220034, Esuite 28502022)
• Toestemming voor het kappen van 5 zuilbeuken aan
Turfkade in Brielle, (zaaknummer WABO-2022-0024,
Esuite 19502022)
• Toestemming voor het plaatsen van een dakraam,
Commandeursstraat 18 in Brielle, (zaaknummer
WABO-2022-0019, Esuite 47695155)

Verordening
Collecterooster

• Verordening Jeugdhulp gemeente Brielle 2022

• 13 maart t/m 19 maart 2022: Amnesty International
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.

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een
persleiding vanaf Buitengronden, Zwartewaal naar
Kerkweg, Vierpolders (Zaaknummer WABO-20220067, Esuite 56162022)
• Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van
gevelreclame, Vischstraat 12 in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0059, Esuite 54312022)
• Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom,
Kloosterweg 31c in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0057, Esuite 51302022)
• Aanvraag vergunning voor het verleggen van het
voetpad, Lange Kade in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0064, Esuite 55342022)
• Aanvraag vergunning voor het herstellen van de
rotonde, de Nolle in Vierpolders (Zaaknummer WABO2022-0063, Esuite 55332022)
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Langestraat 66 in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0060, Esuite 54322022)

Beleidsregel
• Beleidsregels Jeugd 2022 – gemeente Brielle
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle:
Brielse Brugloop Sponsorloop Alpe d Huzes

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.
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.

Besluit van algemene strekking
• Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid
Wmo en Jeugdwet gemeente Brielle 2022
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

