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Raads- en Commissievergaderingen
Woensdag 6 juli: 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.

Uitreikingen Erepenningen Brielle
Op 24 juni, tijdens zijn afscheid als beheerder van het Dorpshuis De Gaffelaar ofwel
“de huiskamer van Zwartewaal” heeft Peter Looij de erepenning gemeente Brielle
uitgereikt gekregen. Wethouder Robert van der Kooi nam de honneurs van de
burgemeester waar om Peter Looij te danken voor zijn inzet voor ‘De Gaffelaar’ in de
afgelopen 17 jaar en deze taak met veel verve heeft uitgevoerd.
Het is niet overdreven om te stellen dat Peter Looij de afgelopen decennia een van
de belangrijkste steunpilaren en sleutelfiguren was van het vrijwilligersleven en het
maatschappelijk middenveld van Zwartewaal. Nogmaals gefeliciteerd met deze
Erepenning Peter van Looij.
En op zondag 26 juni werd Riet de Leeuw van Weenen, na haar eigen boekpresentatie
‘Joods leven in Brielle’ over de geschiedenis van de Joodse bevolking van Brielle,
aangenaam verrast. Wethouder Bert van Ravenhorst overhandigde haar, na het in

Informatiebord laat
middeleeuws kasteel
herleven in Zwartewaal
De locatie van nieuwbouwproject De Ankerplaats aan
de Wilhelminalaan in Zwartewaal is historisch uniek,
het plangebied grenst namelijk aan het terrein van het
middeleeuws kasteel De Hofstee. Nadat De Hofstee in
1418 verwoest was bleven veel restanten in de bodem
achter. De historie, die lange tijd onzichtbaar was onder
een grasveld is nu weer beleefbaar door het informatiebord dat onlangs is geplaatst in samenwerking met de
gemeente Brielle. Op het informatiebord is meer over
het voormalige kasteel te lezen en is een QR-code
toegevoegd waarmee digitale informatie kan worden
opgehaald.
Nieuwbouw op een archeologische locatie
Na een voorspoedige bouw leverde ontwikkelende
bouwer ABB Bouwgroep begin 2020 de woningen

Als u zich heeft aangemeld als inspreker, ontvangt u van
de griffier nadere informatie over de vergadering.

ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het boek, de gemeentelijke erepenning.
Riet de Leeuw van Weenen een zeer actieve vrijwilligster en zeer bevlogen vrouw, die
zich met heel veel bevlogenheid en betrokkenheid inzette voor het levend houden van
de herinneringen aan de Joodse inwoners van dit eiland.
Wethouder van Ravenhorst sprak namens de door corona getroffen burgemeester zijn
toespraak uit. “Het is de grote verdienste geweest van Riet de Leeuw van Weenen,
dat zij de Joodse gemeenschap in Brielle en in de andere kernen op Voorne-Putten
een gezicht heeft gegeven. Letterlijk, als we rond 27 oktober jaarlijks bij de herdenking
de namen noemen bij de foto’s van de in de oorlog vermoorde Joodse inwoners.
Maar ook figuurlijk, door alles uit te zoeken wat er over en rondom de Joodse inwoners
van Brielle nog bewaard is gebleven en gedocumenteerd. Ruim 40 jaar lang heeft Riet
de Leeuw van Weenen haar vrije tijd besteed aan dat onderzoek. Zij is daardoor de
superdeskundige geworden als het gaat om informatie over de geschiedenis van de
Joodse inwoners die op dit eiland, in deze stad, woonden.”

van nieuwbouwproject op. Bij de planontwikkeling is
rekening gehouden met de gevonden archeologie in de
grond. Tijdens een archeologisch onderzoek in 1972 zijn
voor het eerst resten blootgelegd. Voorafgaand aan de
bouw van de woningen van De Ankerplaats is in 2019
wederom een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De
woningen zijn gesitueerd buiten de waardevolle vondsten
en in het openbaar gebied is een cirkelvorming pad
aangelegd. Dit pad accentueert de voormalige heuvel
waar het kasteel De Hofstee op stond.
Beleving van de historie in de gemeente Brielle
Sinds april 2021 heeft de gemeente Brielle maar liefst
13 vrijstaande tekstborden op bastions en op enkele
belangwekkende locaties geplaatst voorzien van een
tekst met informatie over de locatie. Deze informatieborden dragen bij aan de beleving van het historische
verhaal. De toevoeging van een QR-code maakt het
interactief: via deze code kan met de smartphone
digitale informatie worden opgehaald over meer dan
30 locaties in de stad en op de wallen. Zo worden
bezoekers meegenomen in de geschiedenis van Brielle.
De buitenlocaties hebben een relatie met tentoon-

gestelde objecten in het museum. De informatie is
beschikbaar in het Nederlands en Engels.
Meer informatie over de vrijstaande tekstborden van de
gemeente kunt u vinden op https://www.brielle.nl/
vrijstaande-tekstborden.
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Collecterooster
• 3 t/m 9 juli 2022: De Zonnebloem afdeling Brielle
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 realiseren van
EV-laadplekken, Coosenhoek 1 in Vierpolders
(Zaaknummer WABO-2022-0166, Esuite 15079-2022)
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van
5 gekoppelde prefab units als tijdelijke woonruimte,
Hoonaardweg in Brielle (Zaaknummer WABO-20220165, Esuite 15013-2022)
• Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de
woning, Staaldiepseweg 10 in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0164, Esuite 14899-2022)
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
berging en afscheiding, Zuydererf 2 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0162, Esuite 14644-2022)
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
voor het realiseren van een aanbouw aan de zij- en
achtergevel van een woning, Gootsehoek 68 in
Zwartewaal (Zaaknummer WABO-2022-0106, Esuite
9231-2022)
Toestemming
• Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel,
Schouw 4 in Brielle, (Zaaknummer WABO-2022-0128,
Esuite 11363-2022)
• Toestemming voor het kappen van een boom,
Sluysstraat 12 in Vierpolders, (Zaaknummer WABO2022-0125, Esuite 10958-2022)
• Toestemming voor het vergroten van de woning door
het plaatsen van een dakopbouw, Commandeursstraat 24 in Brielle, (Zaaknummer WABO-2022-0041,
Esuite 3488-2022)
• Toestemming voor het herstellen van het talud, de
Nolle in Vierpolders (Zaaknummer WABO-2022-0102,
Esuite 8680-2022)

• Toestemming voor het plaatsen van een schutting aan
de achterzijde, Noordeinde 22 in Zwartewaal
(Zaaknummer WABO-2022-0116, Esuite 10216-2022)

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle:
Evenementvergunning Circus Snor
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle:
Summervibes Maerlant College

Andere vergunning
• Verleende aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten Eetcafé De Brielse Meeuw

BRP (besluit uitschrijving)
Naam
geboortedatum
• van der Plas, S.
09-01-1977
• Post, A.
07-12-1965
• Liekens, J.T.
05-08-1998
• Smit, A.
10-10-1968
• R.F.M. Giterson
22-08-1986
• De Lima Franco
Cardoso, K.T.
07-05-1996
• Quelhas, A.
20-02-2018
• Fernandes Quelhas, A. 11-11-1986
• van Dorsten, D.
03-01-1996
• Mesfin Aklilu Atsbaha 01-09-2002

datum uitschrijving
04-05-2022
04-05-2022
04-05-2022
04-05-2022
04-05-2022
04-05-2022
04-05-2022
04-05-2022
04-05-2022
04-05-2022

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 08.3012.30 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

