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Raads- en Commissievergaderingen
Woensdag 22 juni:

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. 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.

Binnenstad via water goed bereikbaar
door aanlegsteiger Veerhaven
Vrijdag 3 juni hebben wethouder Robert van der Kooi en Martijn Hamerslag, voorzitter
van de Landschapstafel, een bezoek aan de aanlegsteiger de Veerhaven gebracht. In
maar liefst twee maanden tijd is deze aanlegsteiger nabij de Molenbrug bij café Dixie
gerealiseerd door Wallaard Noordeloos. Sinds vrijdag 6 mei doet de fluisterboot van
Stichting Fluisterboot Voorne-Putten elke eerste vrijdag van de maand de Brielse
haven aan. De nieuwe steiger loopt vanaf de Molenbrug tot net om de hoek van het
Maarland en sluit aan op de bestaande vlonder.
De aanlegsteiger heeft een mooie plek gekregen aan de prachtige, historische haven
van Brielle. Op het scharnierpunt van de haven ontmoeten de stad en het water van
het Brielse Meer elkaar. Bewoners, ondernemers en bezoekers gaan veel plezier
beleven aan deze - voor iedereen toegankelijke - steiger. Door een flauwe hellingbaan
is de steiger ook rolstoeltoegankelijk en geschikt is voor passagiers met een fiets,
rollator of kinderwagen.
Meer informatie over de Veerhaven is te vinden op: www.brielle.nl/veerhaven.

Vestingstedenroute Zuid-Holland
Gelanceerd in Brielle
De Vereniging Nederlandse Vestingsteden (VNV) en de Koninklijke Nederlandsche
Automobielclub (KNAC) hebben twee nieuwe vestingstedenroutes in een
prachtig deel van zowel de provincie Utrecht als Zuid-Holland ontwikkeld.
Elke route is opgedeeld in twee etappes. In de provincie Zuid-Holland bestaat
de eerste etappe uit de route van Gouda naar Woudrichem. De tweede etappe
begint in Dordrecht en heeft Brielle als eindpunt.
Patrick van Domburg, voorzitter van de vereniging: “We zijn super trots. Nederland
heeft heel veel toeristische fiets- en wandelroutes die eraan bijdragen dat erfgoed in
Nederland zichtbaar is en beleefd wordt. Dat geldt veel minder voor toeristische
autoroutes. Dat was één van de aanleidingen voor de (VNV) en de Koninklijke
Nederlandsche Automobielclub (KNAC) om Vestingstedenroutes te ontwikkelen”.
De routes zijn vandaag in de vestingsteden IJsselstein en Brielle gelanceerd.
De route is beschreven als een inspirerende tour door de Nederlandse geschiedenis.
De route voor de provincie Zuid-Holland voert naar het begin van de onafhankelijkheid
van Nederland, het begin van de 80-jarige oorlog in 1572. Zo is te beleven hoe de
verschillende vestingsteden met elkaar verbonden zijn en hierbij betrokken zijn
geweest.
“In Brielle kun je de bevrijding van Brielle als eerste stad van Nederland en het begin
van de 80-jarige oorlog in 1572 nog steeds herbeleven, onder andere in het Historisch
Museum Den Briel. We zijn dan ook erg verheugd dat Brielle niet alleen onderdeel
maar ook mede-ontwikkelaar is van deze mooie route. Daarnaast is Brielle ook een
hele fijne plek om na een dagje toeren nog even te winkelen of te genieten van de
Brielse horeca”, aldus burgemeester van Brielle Gregor Rensen.
Vandaag reden de eerste 20 enthousiaste deelnemers de laatste etappe van de route
van Dordrecht naar Brielle, waarna ze in de binnenstad van Brielle feestelijk werden
onthaald. Na aankomst werd de officiële opening van deze route gehouden door
burgermeester Gregor Rensen en de vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Vestingsteden Aart-Jan Moerkerke. Daarna konden de festiviteiten beginnen en was
er muziek en gezelligheid in de straten.

De vestingstedenroute speelt in op de behoefte van auto- en motorliefhebbers die
graag willen toeren. Deze liefhebbers maken graag een toertocht. Met de vestingstedenroute Zuid-Holland wordt er een nieuwe route aangeboden, die al het moois
van de vestingsteden laat zien en historisch erfgoed en mobiel erfgoed aan elkaar
verbindt. Op de website www.vesingsteden.nl is de route beschikbaar via een
autorouteboekje, MyRoute App of Google Maps.
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Bouw mee aan Voorne
aan Zee, vul de enquête in!
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de fusie van Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne. Daarmee is een belangrijke stap gezet.
Vorig jaar hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen actief meegedacht over
het toekomstbeeld van de nieuwe gemeente Voorne
aan Zee. Eind vorig jaar hebben de gemeenteraden
ingestemd met de ‘Toekomstvisie Voorna aan Zee
2030’.
Nu is het tijd om met elkaar te kijken naar de communicatie en participatie voor de nieuwe gemeente. Voor de
nieuwe gemeente is het belangrijk om samen te werken
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen. Hoe we dit kunnen doen, willen we graag
ook van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen weten. Voor het communicatiebeleid en
participatiebeleid van de nieuwe gemeente Voorne aan
Zee horen wij graag de wensen en ideeën van inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties daarover.
Inwoners bouwen mee
Om inwoners actief te betrekken bij het bouwen van de
nieuwe gemeente hebben we een vragenlijst ontwikkeld
waarin we vragen naar de communicatie en participatie
van de gemeente. Hoe dat er nu uitziet, wat er anders
kan, hoe dat er in de nieuwe gemeente uit kan zien,
maar ook hoe de inwoners aangesproken willen worden
bijvoorbeeld.
De uitkomsten van deze vragenlijst worden gebruikt
voor het maken van het nieuwe communicatiebeleid en
participatiebeleid voor de nieuwe gemeente Voorne aan
Zee.
Van 13 juni t/m 26 juni 2022
kunnen de inwoners van Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne de
vragenlijst digitaal invullen. De
vragenlijst is te vinden op www.
naar1gemeenteopvoorne.nl. Het
invullen van de vragenlijst duurt
ongeveer 8 minuten.
Als u de QR-code scant, komt u
direct bij de vragenlijst.
Communicatie en participatie Voorne aan Zee
We vragen alle inwoners om hun mening. Maar ook
ondernemers en maatschappelijke organisaties,
zoals jeugdwerk en ouderenzorg. En natuurlijk ook
deskundigen die weten wat belangrijke ontwikkelingen
zijn op deze onderwerpen. Het communicatiebeleid is
naar verwachting dit najaar af. Het participatiebeleid
wordt dit najaar verder uitgewerkt, maar wordt door de
nieuwe gemeenteraad na 1 januari 2023 besproken.
De voortgang en uitwerking wordt gedeeld op de
fusie-website www.naar1gemeenteopvoorne.nl en via
de gemeentelijke communicatiemiddelen.

Collecterooster
• 19 t/m 25 juni 2022: Maag Lever Darm Stichting
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.

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het
gebruik, Werfplein 4 in Zwartewaal (Zaaknummer
WABO-2022-0137, Esuite 13600-2022)
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van
zonnepanelen, Scharloo 23 in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0140, Esuite 12908-2022)
• Aanvraag vergunning voor het kappen van 4 bomen,
Welleweg 35 in Brielle (Zaaknummer WABO-20220150, Esuite 13431-2022)
• Aanvraag vergunning voor het brandveilig in gebruik
maken van het pand, Reede 2a in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0139, Esuite 12781-2022)
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel, Dijkgraaf 64 in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0146, Esuite 13206-2022)
• Aanvraag vergunning voor het kappen van een
naaldboom, Kreek 6 in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0149, Esuite 13426-2022)
• Aanvraag vergunning voor het vernieuwen van de
dakpannen, Spuilaan 11 in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0154, Esuite 13851-2022)
• Aanvraag vergunning voor het bouwen van een
woning, Zuurlandseweg in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0159, Esuite 14243-2022)
• Aanvraag vergunning voor het slopen van het
bestaande pand, Turfkade 29 in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0155, Esuite 13917-2022)
• Aanvraag vergunning voor het slopen van de
bestaande woning, Hoonaardweg 19 in Brielle (Zaaknummer SLM-2022-0136, Esuite 12756-2022)
• Aanvraag vergunning voor het kappen van een es,
Geuzenpark in Vierpolders (Zaaknummer WABO2022-0148, Esuite 13316-2022)
• Aanvraag vergunning voor het vervangen van de
bestaande woning in een nieuwbouw woning,
Turfkade 29 in Brielle (Zaaknummer WABO-20220143, Esuite 12950-2022)
• Aanvraag vergunning voor het kappen van een
esdoorn, Burg. A.P. vd Blinklaan in Vierpolders (Zaaknummer WABO-2022-0147, Esuite 13308-2022)
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
voor het aanleggen van 3 padelbanen op een sportpark, Geuzenpark 1 in Vierpolders (Zaaknummer
WABO-2022-0058, Esuite 5185-2022)
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
voor het plaatsen van zonnepanelen, Voorstraat 80 in
Brielle (Zaaknummer WABO-2022-0105 Esuite 91312022)
• Aanvraag vergunning voor het bouwen van een
woning, Zuurlandseweg in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0159, Esuite 14243-2022)

Toestemmning
• Toestemming voor het kappen van 2 bomen, De Nolle
14 in Vierpolders, (Zaaknummer WABO-2022-0103,
Esuite 8802-2022)
• Toestemming voor het plaatsen van een overkapping
bij een woning, Scharloo 30 in Brielle, (Zaaknummer
WABO-2022-0104, Esuite 9001-2022)
• Toestemming voor het intern aanpassen van een
rijksmonument, Nobelstraat 3 in Brielle), (Zaaknummer
WABO-2022-0091, Esuite 7690-2022)

Verkeersbesluit
of -mededeling
• Parkeerplaats elektrisch laden - Schokker 2 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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

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

