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Collecterooster

Raads- en Commissievergaderingen
Dinsdag 7 juni 2022:
Commissie Grondgebied
Woensdag 8 juni 2022: Commissie Bestuurlijke zaken
			en middelen
Donderdag 9 juni 2022: Commissie Samenleving
Woensdag 22 juni 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. Nooten-

• 5 t/m 11 juni 2022: Epilepsiefonds
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.

Stadskantoor /
Stadswerf gesloten:
2e Pinksterdag – maandag 6 juni

Proefopstelling verkeersremmende maatregel
Maarland Noordzijde
Op het Maarland Noordzijde en –Zuidzijde wordt
verkeersoverlast, veroorzaakt door het harder rijden dan
de toegestane 30 km/h door auto- en vrachtverkeer,
ervaren. Deze overlast leidt tot:
• gevaar voor voetgangers en fietsers op dezelfde weg/
strook
• onveiligheid bij bewoners die vanuit hun voordeur
haast direct de weg
• overlast in de vorm van trillingen en geluid in de huizen
• schade door scheurvorming in de niet-onderheide
huizen
Door de Vereniging Maarland Bewoners is een voorstel
gedaan de rijbaan fysiek te versmallen om daarmee een
lagere rijsnelheid van het verkeer af te dwingen. Voorstel
is om aan de zijde van de woningen palen te plaatsen
op 1 meter uit de woningen. Dat biedt loopruimte aan
de voetgangers, versmalt de rijbaan fysiek en zorgt dat
het verkeer verder van de woningen rijdt.

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het herstellen van het talud, de Nolle
in Vierpolders (Zaaknummer WABO-2022-0102,
Esuite 8680-2022)
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de garagedeuren
aan Dorpsstraat 11 te Zwartewaal (Zaaknummer
WABO-2022-0044, ESUITE3714-2022
Toestemmning
• Toestemming voor het plaatsen van 11 zonnepanelen
op een woning aan Stadsmuur 27 te Brielle zaaknummer WABO-2022-0090 Esuite 7310-2022
• Toestemming voor het plaatsen van 11 zonnepanelen
op een woning aan Stadsmuur 25 Brielle zaaknummer
WABO- 2022-0089 Esuite7277-2022

Ruimtelijk plan of
omgevingsdocument
• Ontwerpbestemmingsplan “Dorpshart Zwartewaal”
NL.IMRO.0501.DHZwartewaal-0120

Andere melding
• Publicatie Staatscourant anterieure overeenkomst

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.

boom. 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.
Het college heeft ingestemd om de voorgestelde maatregel in een proefopstelling uit te voeren. De start van de
proef zal zijn in de week na Pinksteren en zal uitgevoerd
worden op het Maarland Noordzijde tussen de
Kruithuisstraat en de Witte de Withstraat voor een
periode van twee maanden (of korter/langer wanneer
noodzakelijk). Hierna zal er een evaluatie plaatsvinden.
Mocht u vragen hebben kunt u deze stellen aan:
verenigingmaarlandbewoners@hotmail.com.

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

Activiteiten
Jubileumjaar
AGENDA JUNI
3 - 11 juni Sportweek Vierpolders
Locatie: diverse locaties in Vierpolders
Alweer de 53e editie! Diverse activiteiten voor jong en oud, o.a.
MudRun, vlooienmarkt, beachvolley, vlotje varen, sportspektakel.
Iedereen is welkom! Plezier gegarandeerd!

12 juni - Tentoonstelling “Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en
28 augustus op Voorne-Putten”
Locatie: Historisch Museum Den Briel
De tentoonstelling geeft met geschilderde, gedrukte en betekende portretten een
overzicht van de stadhouders/prinsen van Oranje, hun echtgenotes en de koningen en
koninginnen die Brielle en Voorne-Putten hebben bezocht.

25 juni Vier podia in de Polders
Locatie: diverse plekken in Vierpolders
Een culturele avond op diverse (buiten)podia in Vierpolders, incl. een
kindervoorstelling en muziek in ’t Dijckhuis.

t/m oktober Tentoonstelling “Geboorte van Nederland”
Locatie: ’t Dijckhuis in Vierpolders, de St-Catharijnekerk in
Brielle en De Gaffelaar in Zwartewaal.
Een tentoonstelling over de historische gebeurtenissen in
1572 en de actualiteit rond de waarden van toen en nu:
vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en
verscheidenheid.

Scan de QR code voor de
actuele evenementen

tot december Fotoproject “De straat van mijn grootouders”
Locatie: Diverse plekken in Brielle, Vierpolders en
Zwartewaal
Een culturele avond op diverse (buiten)podia in Vierpolders,
incl. een kindervoorstelling en muziek in ’t Dijckhuis.

permanent Martelarenfietsroute
Locatie: Brielle, Gorinchem en Dordrecht
Een fietsroute die de gedwongen tocht van de Martelaren
van Gorcum in juli 1572 volgt en belangrijke plekken in
Gorinchem, Dordrecht en Brielle aandoet. Zie IZI Travel en
www.geboortevannederland.nl/ontdek.

permanent Geuzen- en Martelarenroute
Locatie: van 1-aprilmonument tot Bedevaartskerk
Een permanente bezinningsroute van het 1 april-monument naar de Bedevaartkerk via
24 citaten over vrijheid en verdraagzaamheid.

In 2022 viert Brielle het jubileum van 450 jaar bevrijding groots.
Het gehele jaar zijn er activiteiten voor jong en oud die in het teken
staan van 450 jaar (gast) vrijheid; cultuur, educatie, muziek, sport,
voorstellingen, kinderspelen, historische markten. Voor een overzicht
van alle activiteiten kijk je op www.beleefbrielle.nl/2022
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