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Opvang en hulp Oekraïners
De oorlog in de Oekraïne leidt tot een ongekende stroom
van vluchtelingen. Onze regio Rotterdam-Rijnmond levert
ook een bijdrage in het opvangen van vluchtelingen en
is op zoek naar 2000 opvangplaatsen, waarvan de helft
door de gemeente Rotterdam wordt verzorgd. Gemeente Brielle is ook bezig met de mogelijkheden om bij te
dragen bij de opvang van vluchtelingen. In samenwerking
met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt
gewerkt om de opvang van vluchtelingen (bij mensen
thuis) zo goed mogelijk te faciliteren.
Heeft u vragen over de opvang van of hulp aan
Oekraïense vluchtelingen? Kijk dan op www.brielle.nl/
situatie-oekraine waar u terecht kunt.
Inschrijven van Oekraïners in gemeente Brielle
Oekraïners die naar Nederland komen en hij of zij een
(tijdelijk) verblijfsadres hebben in de gemeente Brielle,
kunnen in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP)
worden ingeschreven als ingezetene. Voorwaarde voor
inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen
vaststellen aan de hand van een paspoort of ander
identiteitsbewijs. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond
van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen.

Raads- en Commissievergaderingen
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.

Kookworkshops van Kookluus
De gemeente Brielle heeft samen met de gemeenten op Voorne Putten een Preventie akkoord gezonde voeding
afgesloten met diverse partners zoals; zorgaanbieders en zorggroepen, welzijn, onderwijs, sport en verenigingsleven,
sociale initiatieven, tuinders, lokale ondernemers, bedrijfsleven, supermarkten, cateraars, koks en restaurants, kunst
en cultuur, bibliotheken, voedselbanken, schuldhulpverleners en vluchtelingenwerk.
Lucienne van Dillen, oftewel Kookluus, kwam met het idee om bij Pret aan tafel in Brielle een aantal kookworkshops
te geven aan mensen die het financieel moeilijk hebben. In deze workshops laat zij zien dat je met een klein budget
ook heel goed gezond kan koken. En als je slim je boodschappen doet of met restjes werkt, er nog meer mogelijk is.
Wethouder Bert van Ravenhorst kwam ook even een kijkje nemen. Stamppot stond op het menu! Er moesten flink
wat aardappelen geschild worden dus hij werd direct aan het werk gezet. We kunnen alle hulp gebruiken; zo zorgt
Huyskweker Vers van Voorne voor de groenten de komende week!
Heb jij nu ook een goed idee welke binnen het preventieakkoord past? Neem dan contact op de met coördinator
van het preventieakkoord; Jose Wille (j.wille@stichting-push.nl)

Kent of weet u Oekraïners,
die huisvesting in Brielle
hebben, dan kunt u voor
de inschrijving van de BRP
telefonisch een afspraak
maken via telefoonnummer: 0181-471209.

Uitnodiging bijeenkomst
Top Voorne voor
ondernemers op 31 maart
Op donderdag 31 maart organiseert Top Voorne een
bijeenkomst voor ondernemers over duurzaamheid in
de recreatiesector op Voorne-Putten.

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

Het programma bestaat uit een heerlijk duurzaam ontbijt
én 3 inspirerende sprekers (Stefan Romijn, Philip Troost
en Emmely Boersman) die praktische tools aanreiken om
duurzaamheidsambities vorm te geven. Krijg antwoord
op vragen als: Kan ik straks nog wel stroom terugleveren
aan het net? Hoe kan ik subsidie aanvragen voor zonnepanelen, warmtepompen of isolatie van het pand? Hoe
richt ik mijn locatie groener in? Hoe kan ik mijn afval beter
scheiden? En hoe verduurzaam ik mijn producten? Hoe
inspireer ik mijn gasten tot een duurzame levensstijl?
Meer informatie over het programma en de mogelijkheid
tot aanmelden is te vinden via https://mailchi.mp/
375ce7985e5e/31-maart-duurzaamheidsontbijteerste-hulp-bij-verduurzamen.

Wees er snel bij want vol=vol!

Collecterooster
• 20 t/m 26 maart 2022: Reuma Nederland
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.
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Opfriscursus Autorijden voor Senioren
Donderdag 7 april a.s. organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente
Brielle een Opfriscursus Rijvaardigheid voor senioren. Dit is een hernieuwde uitgave van
de cursus die vanwege Corona maatregelen in november vorig jaar is geannuleerd.
Degenen die zich destijds hebben aangemeld behoeven dit niet opnieuw te doen.
Wij kunnen echter nog voldoende nieuwe aanmeldingen inschrijven.
Donderdag 7 april 2022.
Wanneer		
Waar			
Clubgebouw van de voetbalvereniging Brielle, Geuzenpark in
			Vierpolders.
Duur van de cursus
Ochtendsessie 08.45 tot 12.15 uur of middagsessie 13.00 tot
			16.30 uur.
Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen zoals ‘het nieuwe rijden’ krijgen volop de
aandacht. Bovendien wordt een ogen- en reactietest afgenomen door ervaren
specialisten op hun eigen vakgebied.
Met een speciaal opgeleide ritbegeleider maakt u in uw eigen auto of brommobiel een
rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten. Na afloop van de rit krijgt u een ritverslag
met persoonlijke adviezen waarmee u de ( vaak ongemerkt) ingeslopen fouten in uw
rijgedrag en uw routine kunt aanpassen.
Na afloop wordt aan de deelnemers een boekje met alle momenteel geldende verkeersregels en -tekens en tevens een bewijs van deelname uitgereikt. Voor alle duidelijkheid
het is beslist geen rijexamen.
Voor wie is deze cursus bestemd
Iedere belangstellende, ouder dan 65 jaar, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, auto
of brommobiel en woonachtig in de gemeente Brielle en eventueel ook Hellevoetsluis.
Hoe schrijft u in
Aanmelden bij: mevrouw Linda de Jong: e-mail: werkgroepsenioren@kpnmail.nl
Telefoon: 0184-685317. Bij geen gehoor kunt u een boodschap achterlaten.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per brief of per mail. Bij haar kunt u ook
eventuele nadere informatie opvragen.
Kosten
De eigen bijdrage is € 15,00, welke u dient te betalen bij aanvang van de cursus.
Gezien de verwachtte belangstelling voor deze cursus is het van belang dat u zich tijdig
opgeeft. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 31 maart a.s

Parkeeronderzoek Vesting Brielle
Zaterdag 19 maart en dinsdag 22 maart zijn medewerkers van Buiten-Ruimte in de
vesting Brielle aanwezig om een 1e onderzoek uit te voeren t.b.v. het parkeeronderzoek
voor de Vesting Brielle. Dit eerste onderzoek is onderdeel van drie onderzoeken die dit
jaar uitgevoerd worden. Gekeken wordt naar de parkeerdruk die mogelijk in de binnenstad aanwezig is en waardoor deze eventueel veroorzaakt wordt.
De verwachting is dat in november 2022 een rapportage wordt afgeleverd.

Omgevingsvergunning

Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, Reede
34 in Brielle (Zaaknummer WABO-2022-0073, Esuite 60662022)
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een nokverhoging en dakkapel, van der
Fuyckstraat 140 in Brielle (Zaaknummer WABO-2022-0069, Esuite 57172022)
• Aanvraag vergunning voor het aanbouwen van een veranda, Rochus Meeuwiszoonweg 132 in Brielle (Zaaknummer WABO-2022-0072, Esuite 60422022)
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een transformator station, Bollaarsdijk 13 • Kennisgeving ontvangst melding APV, drone opnames binnen en buiten de Vesting
in Brielle
in Brielle (Zaaknummer WABO-2022-0071, Esuite 58522022)
• Aanvraag vergunning voor het aanbouwen aan de achterzijde op de begane grond
en eerste verdieping, Krammer 41 in Brielle (Zaaknummer WABO-2022-0068, Esuite
56822022)

Andere melding

Andere beschikking

Toestemming
• Toestemming voor het verhogen van de nok, Jan de Klerkstraat 30 in Brielle, (Zaaknummer WABO-2022-0016, Esuite 9362022 )

Verkeersbesluit of mededeling
•
•
•
•

Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Jacoba van Beierenstraat 15 in Brielle
Parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Reede-Gaffelaar 1 in Brielle
Parkeerplaats laden elektrische voertuigen - Dorpsstraat 44 in Zwartewaal
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hellehoek 46 in Zwartewaal
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.

• Melding voor: Pub Quiz

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning - Jaarlijkse tuinmarkt Lidl Ruggeplein in Brielle
• Verleende evenementenvergunning - Jaarlijkse uitvoering van H.O.V. Libertatis Primitiae

Burgerzaken is van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en
op woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur 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.

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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

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

