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Stadskantoor / Stadswerf
gesloten:
• Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 27 mei

Raads- en Commissievergaderingen
Woensdag 25 mei 2022: Gemeenteraad
			(aanvang 19.00 uur)
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.

Officiële opening Geuzen-en martelarenroute
Zaterdag 14 mei heeft de officiële opening van de bezinningsroute over vrijheid en verdraagzaamheid, de zgn.
Geuzen- en Martelarenroute plaatsgevonden. Met deze route zijn het 1 april monument en de bedevaartkerk
symbolisch aan elkaar verbonden in een permanente route van bezinning en inspiratie. Tussen beide monumenten
zijn zeventien tegels (in bestrating) en zeven borden (aan palen) geplaatst met betekenisvolle uitspraken en citaten,
die gaan over vrijheid, verdraagzaamheid en verbondenheid.
De opening van de bezinningsroute startte met twee wandelingen: een groep wandelde vanaf het 1 april monument
bij de Noordpoort naar het stadhuis, de andere groep liep vanaf de bedevaartkerk naar het stadhuis. Daar ontmoetten
zij elkaar. In de raadszaal vond een bijeenkomst plaats met toespraken van burgemeester Rensen en mgr. dr. J.H.J.
van den Hende, bisschop van Rotterdam, en werd de route officieel voor geopend verklaard.
Meer informatie over de Geuzen-en martelarenroute is te lezen op www.brielle.nl/geuzenenmartelarenroute

Kent u iemand die een lintje verdient?
Koninklijke onderscheiding aanvragen
Vorige maand zijn er weer Koninklijke onderscheidingen
uitgereikt tijdens de Lintjesregen op 26 april. En op de
vraag ‘Kent ú iemand die een lintje verdient?’ zal bijna
iedereen deze met ‘ja’ beantwoorden. Dat komt doordat
veel mensen naar elkaar omkijken in onze gemeente en
velen zich inzetten voor de samenleving.
Denk aan:
– die lieve begeleidster van de activiteiten in het verzorgingshuis;
– de coach of trainer, die al jaren bij de sportclub is of
de ouder die daar de jeugd begeleidt en allerlei handen spandiensten verricht;
– de bestuurder die dit al heel lang belangeloos doet;
– de organisator van evenementen.
Vrijwilligers dus, die al jaren
actief zijn en zich met hart
en ziel inzetten voor één
of meerdere organisaties
of verenigingen.
Kent u ook zo iemand?
Iemand die iets heel
bijzonders doet voor de
samenleving? Iemand die
een lintje verdient? En woont deze persoon in Brielle?
Draag deze persoon dan voor voor een Koninklijke
onderscheiding!

Ik wil iemand voordragen
Volgend jaar zijn de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne gefuseerd. De lintjes zullen dan ook voor
de eerste keer uitgereikt worden in de nieuwe gemeente
Voorne aan Zee. De aanvragen gaan dit jaar nog wel
gewoon via de eigen gemeente.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding 2023? Vult u dan eerst een kort online verzoekformulier in op www.lintjes.nl. De kabinetsmedewerker
beoordeelt hierna of er voldoende aanleiding is om over
te gaan tot de voordracht en neemt hierover contact op
met u. Daarna ontvangt u per e-mail een link naar het
complete digitale voorstelformulier.
Wanneer?
Om in aanmerking te komen voor de Lintjesregen 2023
moet de aanvraag vóór 10 juni 2022 binnen zijn bij de
gemeente. Dat lijkt vroeg, maar in de tijd tussen 10 juni
en Koningsdag wordt de aanvraag door meerdere
mensen bekeken en beoordeeld.
Als u iemand wil voordragen voor een bijzondere gelegen-

heid, dan dient de aanvraag uiterlijk zes maanden voor
de betreffende datum ontvangen te zijn.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de
gemeente of www.lintjes.nl of u kunt contact opnemen
met het bestuurssecretariaat van de gemeente Brielle,
telefoonnummer 0181-47 11 00 of e-mail secretariaat@
brielle.nl.
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Verloren gewaand portret
Willem van Oranje te zien
in historisch museum
Den Briel
Een portret van Willem van Oranje, circa 1617 geschilderd
door Michiel Janszn van Mierevelt (1566-1641) is onlangs
terug gevonden in de collectie van een particuliere
verzamelaar. Het betreft een olieverf op paneel en meet
30 x 24,5 cm. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om
hetzelfde portret dat door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis in Den Haag kon worden getraceerd
tot 1944 (RKD nummer 172452).
Het paneeltje wordt tentoongesteld op de tentoonstelling
Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op
Voorne-Putten (12 juni-28 augustus 2022) in Historisch
Museum Den Briel.
Voor meer informatie www.historischmuseumdenbriel.nl

Ruil je oude koelkast of
vriezer in en ontvang € 35!
In Nederland zijn naar
schatting zo’n 3 miljoen
oudere koel-vriesapparaten
in huis die sterk vervuilend
zijn en veel energie
verbruiken. Daarom is het
belangrijk dat we werk
maken van het inzamelen
en recyclen van oude
koelkasten, vriezers en
koel-vriescombinaties.
In mei en juni 2022 loopt
een landelijke campagne,
gebaseerd op een punt uit
Urgenda’s 54-puntenplan
en gesubsidieerd door Het Rijk. Mensen die hun oude
koelkast of vriezer inleveren, krijgen van de winkel of
webshop € 35 retour bij aanschaf van een nieuw,
energiezuinig exemplaar.
Interesse? Kijk voor meer informatie en de voorwaarden
op https://www.koelkastinruilen.nl/

Fiets jij mee op 19 mei?
Op donderdag 19 mei is het weer de landelijke Fiets
naar je werk dag. Op deze dag vragen verschillende
organisaties aandacht voor fietsen naar het werk. Want
hoe meer mensen op de fiets naar het werk gaan, hoe
beter dat is voor de bereikbaarheid van ons eiland.
Daarnaast heb je direct ’s ochtends al even gesport
(natuurlijk afhankelijk van hoe hard je gaat) en ben je al
lekker even buiten geweest. En ’s middags is het vooral
een fijne manier om je hoofd even leeg te maken na een
lange werkdag. Nog niet gesproken over de gevolgen
voor het milieu en je eigen portemonnee. Dus, doe mee
en pak op 19 mei de fiets!

Aanpassing afvalkalender
2022 in Zwartewaal en
buitengebied
Op vrijdag 27 mei 2022 (dag na Hemelvaartsdag) vindt
er GEEN inzameling plaats van PMD in de route:
Kern Zwartewaal (binnen
de bebouwde kom +
Smalleweg, Sluisweg,
Lijnbaanweg, Maasdijk),
Nieuwland en buiten de
bebouwde kom
poldergebied.
De inhaaldag is op
zaterdag 28 mei 2022.

Woensdag 25 mei
verkeersexamen
Op woensdag 25 mei a.s. wordt het praktijkgedeelte
van het verkeersexamen afgenomen in Brielle. Het
verkeersexamen is voor alle leerlingen van groep 7
en 8 van de basisscholen in Brielle.

vanaf 08.45 uur op de fiets voor het praktisch verkeersexamen. Het verkeersexamen wordt afgenomen in de
wijk Rugge (voor alle scholen) en wordt georganiseerd
door de gemeente in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland. Ook leerlingen van het Voortgezet Onderwijs
assisteren bij dit praktisch examen.
Wij wensen alle deelnemers veel succes.

De kinderen hebben op school het theoretisch verkeersexamen afgelegd en op woensdag 25 mei stappen ze

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Kennisgeving verlengen proceduretermijn Maatschap
Noordermeer Zwartewaal (9999271493)

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle :
Foodtruck Festival Bleijkers Bolwerk
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle :
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle :
Vijf tegen Vijf toernooi Zwartewaal

Andere beschikking
• Melding voor: Klein kansspel Sportweek Vierpolders
• Verleende toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit op grond van de 12-dagenregeling
horeca, 15 mei 2022
• Verleende Exploitatie vergunning: Café de Tiende
Penning

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.

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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

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

