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Uitnodiging inloopbijeenkomsten project Oude Goote
In april organiseert de gemeente Brielle twee inloopbijeenkomsten over het project Oude Goote. Tijdens deze
inloopbijeenkomsten zullen de gemeentelijk projectleider samen met betrokken beleidsadviseurs aanwezig zijn in
’t Dijckhuis in Vierpolders om al uw vragen te beantwoorden over het voorontwerpbestemmingsplan en het
stedenbouwkundig plan.
U kunt deze informatie nu al inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zal tijdens deze inloopbijeenkomsten geen
informatie beschikbaar zijn over het specifieke ontwerp en/of indeling van woningen of de verkoop van woningen.
De eerste inloopbijeenkomst heeft op donderdag 14 april jl. plaatsgevonden.
De tweede inloopbijeenkomst worden gehouden op donderdag 28 april 2022 van 09.00 tot 12.00 uur.
U kunt vrijblijvend binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor vragen gerelateerd aan de verkoop van woningen in Oude Goote zal, in samenwerking met de projectontwikkelaar, naar verwachting in de tweede helft van 2022 een informatiebijeenkomst worden gehouden.

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.
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.

Omgevingsvergunning
Toestemming
• Toestemming voor het aanpassen van de zij-entree in
het stadhuis, Markt 1 in Brielle (zaaknummer WABO2021-0358, Esuite 267612021)
• Toestemming voor het wijzigen van het gebruik van
kantoor naar een zelfstandige woning, Turfkade 34
in Brielle, (zaaknummer WABO-2022-0021, Esuite
16562022)
• Toestemming voor het kappen van een boom,
Kloosterweg 31c in Brielle, (zaaknummer WABO2022-0057, Esuite 51302022)
• Toestemming voor het kappen van een berk, Klipper
1 in Brielle, (zaaknummer WABO-2022-0050, Esuite
50342022)
• Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen,
Voorstraat 142 in Brielle (zaaknummer WABO-20220004, Esuite 2922022)

Andere beschikking
• Tijdelijke verkeersmaatregel markten en fairs Fresh
Events 2022

Andere vergunning
• Verleende standplaatsvergunning verkoop van haring,
Ruggeplein te Brielle
• verleende standplaatsvergunning Foodtruck Clay and
Jay B.V. Dijckpotingen, Vierpolders
• Verleende standplaatsvergunning verkoop van
oliebollen, Ruggeplein te Brielle
• Verleende standplaatsvergunning TizyanTurkse
specialiteiten, Dijckpotingen te Vierpolders
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.
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