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Collecterooster
• 29 mei t/m 4 juni: Prins Bernard Cultuurfonds
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.

Samen vorm geven
aan het Programma
Ouderen Voorne
Op dinsdagmiddag 17 mei in Rockanje gingen
medewerkers en bestuurders en wethouders van zorgen welzijnsorganisaties, gemeenten en huisartsen met
elkaar in gesprek over de uitdagingen en knelpunten die
zij zien bij het organiseren van zorg en ondersteuning
voor de oudere inwoners van Voorne. De bijeenkomst
was georganiseerd vanuit het Programma Ouderen
Voorne, een samenwerkingsverband van gemeenten,
huisartsengroepen en zorgorganisaties op Voorne dat
sinds 2019 actief is.
Het programma Ouderen
Voorne heeft de afgelopen
jaren succesvol gewerkt
aan projecten om de
oudere inwoners van
Voorne te kunnen blijven
voorzien van de juiste zorg
en ondersteuning op de
juiste plek. In het najaar
maakt het samenwerkingsverband haar nieuwe
programma voor de
komende jaren bekend.
Op de bijeenkomst werd door alle aanwezigen creatief
gewerkt aan het zoeken naar ideeën en antwoorden
waarmee het nieuwe programma aan de slag kan. De
hoofdthema’s ‘Langer Thuis’ en ‘Positieve Gezondheid’
werden door de deelnemers besproken vanuit
verschillende achtergronden en beeld en hierbij zijn
mooie inzichten en ideeën ontstaan.
Het Programma
Ouderen Voorne zal
de opbrengst van de
bijeenkomst verwerken
in haar nieuwe programma dat in het
najaar bekend
gemaakt zal worden.
Meer informatie over het programma kan gevonden
worden op www.ouderenzorg-voorne.nl. Op deze
site zal ook het nieuwe programma in het najaar bekend
gemaakt worden.

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.

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 gelegenheid, 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.

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

Schrijf mee aan het
Brielle-boek
Natuurlijk blijven Brielle, Zwartewaal en Vierpolders
bestaan, maar in 2023 valt wel het doek voor de
gemeente Brielle: Voorne aan Zee is dan een feit. De
drie woonkernen deelden 43 jaar lief en leed met elkaar.
Gemeente Brielle wil graag inwoners een aandenken
geven in de vorm van een mooi afscheidsboek. Schrijf jij
mee?
In woord en beeld zullen de belangrijkste gebeurtenissen
uit de afgelopen vier decennia de revue passeren,

maar het moet natuurlijk wel een boek voor en door
Briellenaren worden. Vandaar dat de redactie op zoek is
naar jouw herinneringen uit de afgelopen 43 jaar. Hoe is
het om in Brielle, Zwartewaal of Vierpolders te wonen?
Welke gebeurtenis staat je het meeste bij? Waar was je
blij mee of waar ergerde je je aan?
Schrijf jouw herinnering op in maximaal 300 woorden,
liefst begeleid met een mooie foto. Stuur dit voor 30 juni
naar Robert van Herk, de samensteller van het Brielleboek: robert@sterkverhalendwerk.nl.
De mooiste verhalen worden geplaatst en sowieso krijgt
iedere inzender het boek cadeau.
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Bijeenkomst Omgevingsdialoog Maasvlakte / Westelijk
Europoort op 21 juni met thema Energietransitie
Bedrijven in het Rotterdamse Haven- en Industriegebied nodigen overheden en bewoners uit om mee
te praten over wat er gebeurt in de omgeving van de
Maasvlakte / Westelijk Europoort. Het is immers beter
elkaar te informeren dan te verrassen wanneer er
ontwikkelingen plaatsvinden die de leefomgeving
raken op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening,
onderhoudswerkzaamheden of andere kwesties.

Rookmelders vanaf 1 juli
2022 wettelijk verplicht
Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht op
iedere verdieping in elke woning.
Check op rookmelders.nl hoeveel rookmelders jij nodig
hebt. Koop en plak ze makkelijk en snel op. Zo zorg je
voor jouw veiligheid en die van de mensen om je heen
en ben je klaar voor de nieuwe wet.

Derde bijeenkomst op 21 juni
Na de succesvolle tweede editie over veiligheid vorig
jaar november, vindt op dinsdag 21 juni van 15.0017.00 uur de derde bijeenkomst plaats. Onze gastheer
tijdens deze bijeenkomst is Neste, gevestigd op de
kop van de Tweede Maasvlakte.
Het centrale thema van deze editie is de energietransitie; vanuit bedrijfsoogpunt bekeken door Neste, maar ook vanuit
het havenbrede perspectief door het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor het bespreken
van actuele thema’s en kunt u onderwerpen die leven bij u en uw medebewoners onder de aandacht brengen.
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Stuur dan een email naar omgevingsdialoog@deltalinqs.nl o.v.v. uw
naam, woonplaats en emailadres.
Meer informatie over de dialoog
Doel omgevingsdialoog
Een open dialoog tussen bedrijven, bewoners en overheden, zonder vooroordelen en in een sfeer van openheid en
vertrouwen, om de relatie tussen bedrijven en inwoners te verbeteren.
Wie doen mee?
• Bedrijven: EMO, ExxonMobil, BP, HES Hartel Tank Terminal, Rotterdam World Gateway (RWG), Neste en Hutchison Ports ECT Rotterdam
• Havenbedrijf Rotterdam
• Gemeente Brielle, Westvoorne en Rotterdam (Hoek van Holland)
• Betrokken bewoners van gemeenten Brielle, Westvoorne en Rotterdam (Hoek van Holland)
• Deltalinqs, de belangenbehartiger van ruim 95% van de Rotterdams logistieke, haven- en industriële bedrijven,
treedt op als facilitator en begeleider van de omgevingsdialoog.

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlenging oprit aan Brielse Rak 65 te Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0081, ESUITE66812022)
Toestemmning
• Toestemming voor het wijzigen van de gevel aan
Maarland Zuidzijde 29 te Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0093, Esuite7910-2022)
• Toestemming voor het legaliseren van het plaatsen
van een betonnen keerwand langs een deel van de
perceelsgrens Hogeweg 8 te Vierpolders
(Zaaknummer WABO-2021-0400, e-Suite312152021)
• Toestemming voor het transformeren van
politiebureau en Rode Kruisgebouw naar studio’s/
appartementen aan Langestraat 31 t/m 33 en Sint
Catharijnehof 19 te Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0025, Esuite19552022)
		

Evenementenvergunning
• Tijdelijke verkeersmaatregel Sportweek Vierpolders
2022

• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle:
Evenementvergunning Sportweek Vierpolders 2022
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle:
Vier podia in de polders Vierpolders

Verkeersbelsuit
of -mededeling
• Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Lamoen
33 in Brielle

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.
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Slagveld 36
Brielle
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