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Rookmelders
redden levens
Daarom geldt vanaf 1 juli 2022 een nieuwe wet: minimaal
een rookmelder op iedere verdieping. Gelukkig is het
plaatsen zo gedaan. Weten hoeveel rookmelders jij
nodig hebt? Check het op rookmelders.nl. Koop ze en
plak ze op. Zo zorg je voor jouw veiligheid en die van je
dierbaren en ben je klaar voor de nieuwe wet.

Collecterooster
• 12 t/m 18 juni 2022: Rode Kruis
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.

Raads- en Commissievergaderingen
Woensdag 8 juni 2022: Commissie Bestuurlijke zaken
			en middelen
Donderdag 9 juni 2022: Commissie Samenleving
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.

Brielle waarschuwt voor oplichters gemeentemagazine
De gemeente Brielle krijgt signalen dat er contact met ondernemers/stichtingen in Brielle wordt gezocht over een
betaalde vermelding in het (digitale) gemeentemagazine. De gemeente Brielle geeft geen gemeentemagazine uit,
maar een gemeentegids. Deze fraudeurs geven aan namens de gemeente advertenties te werven, terwijl er
momenteel geen nieuwe gids in de maak is.
Wees dus alert! Bent u benaderd en vertrouwt u het niet? Dien een klacht in bij www.fraudehelpdesk.nl.

Samenwerkingsconvenant
Sociaal Gebiedsteam
afgesloten met drie
gemeenten.

wethouders van de drie gemeenten op Voorne, Bert van
Ravenhorst, Hans van der Velde en Wilbert Borgonjen
de samenwerking vastgelegd. Met de aansluiting van de
gemeente Brielle op het convenant en privacyreglement
is er weer een goede stap gemaakt in de richting van de
fusiegemeente en om de werkwijze van de verschillende
gemeenten op elkaar af te stemmen.

De gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne
hebben al langer een samenwerkingsconvenant en
een privacyreglement met zorgaanbieders binnen
het Sociaal Gebiedsteam lopen. De gemeente
Brielle is nu ook toegevoegd aan het convenant en
privacyreglement door middel van een zogenaamd
addendum. Dit is een mooie stap op weg naar de
fusiegemeente Voorne aan Zee.

Ingang nieuwe contracten jeugdhulp
Naast het gezamenlijke convenant en privacyreglement
zijn er voor de lokale jeugdhulp in de gemeente Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne sinds 1 januari 2022
gezamenlijk nieuwe contracten afgesloten met een
zevental aanbieders. Dit betreft de jeugd en opvoedhulp,
basis GGZ en dyslexiezorg. Ook hier wordt deze middag
door de wethouders aandacht aan besteed.

Het convenant legt afspraken vast omtrent de samenwerking tussen de gemeenten en de zorgaanbieders
binnen het Sociaal Gebiedsteam. Daarnaast is er ook
een privacyreglement die ervoor zorgt dat en op een
gepaste wijze omgegaan wordt met gegevens van inwoners.

Een nieuwe start van de contracten betekent verbeterde
jeugdhulp voor de jeugdige inwoners van de gemeenten
op het gebied van opvoedondersteuning, hulpvragen
omtrent mentale problemen en hulp bij enkelvoudige
dyslexie.

Op 1 juni werd in Brielle in aanwezigheid van de zorgaanbieders binnen het Sociaal Gebiedsteam en de drie

Meer weten over het sociale gebiedsteam? Kijk daarvoor
op de website www.sociaalgebiedsteam.nl.
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Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom,
Gerard van Voornestraat 67 in Brielle (Zaaknummer
2022-0135, Esuite 12643-2022)
• Aanvraag vergunning voor het realiseren van een
uitbouw, van Egmondplein 18 in Brielle (Zaaknummer
2022-0133, Esuite 11953-2022)
• Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken
van het pand, Reede 2a in Brielle (Zaaknummer 20220138, Esuite 12912-2022)
• Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom,
Voorstraat 43 in Brielle (Zaaknummer 2022-0134,
Esuite 12315-2022)
• Aanvraag vergunning voor het kappen van 7 bomen,
Zoutziederstraat in Brielle (Zaaknummer WABO-20220144, Esuite 13143-2022)
Toestemmning
• Toestemming voor het transformeren van het
voormalig politiebureau en Rode Kruisgebouw naar
studio’s en appartementen, Langestraat 31 t/m 33 en
Sint Catharijnehof 19 in Brielle), (Zaaknummer WABO2022-0025, Esuite 1955-2022)
• Toestemming voor het brandveilig maken van het
pand, Seggelant Zuid 9 in Vierpolders (Zaaknummer
WABO-2021-0398, Esuite 31040-2021)

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle:
Evenementvergunning Zomerfair 25 juni 2022

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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