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Avondopenstelling
burgerzaken
Vanaf donderdag 7 juli is de avondopenstelling voor
burgerzaken weer beschikbaar van 17.30-19.30 uur.
U kunt hiervoor een afspraak maken via de website
www.brielle.nl/burgerzaken.

Bijenles ‘’t Want IVN
Port of Rotterdam en Volkerrail hebben
samen het Theemswegtracé aangelegd.
Als een stukje compensatie voor de
overlast aan geluid etc. in Zwartewaal
hebben zij aan de IVN Natuureducatie
gevraagd in overleg te gaan met de
gemeente Brielle voor de aanleg van
een bijenveldje in Zwartewaal.
Dit bijenveldje is gerealiseerd nabij de
nieuwbouw aan de Wilhelminalaan.
Afgelopen 30 juni heeft de IVN aan
scholieren van de basisschool ’t Want een
bijenles gegeven. Hierbij is ook wethouder
Robert van der Kooi aanwezig geweest.
Na de bijenles zijn de leerlingen bij het
bijenveld bijen gaan zoeken en hebben
ze zelf een mini bijenhotel gemaakt.
Er zijn veel verschillende bijen en hommels
gespot. Een geslaagde lesochtend!

Informatieavond VVE
zon op dak
Op 30 juni heeft er informatieavond plaatsgevonden
voor VvE’s in het Dijckhuis in Vierpolders. De gemeente
Hellevoetsluis en Brielle hadden VvE belang ingehuurd
om VvE’s te ondersteunen om zonnepanelen te plaatsen
op de gebouwen. Tijdens deze avond waren 13 VvE’s
aanwezig.

Bent u lid van een VvE en heeft u ook interesse in de
mogelijkheden van zonnepanelen op het dak van uw
gebouw, maar kon u er niet bij zijn afgelopen donderdag?
Neem dan contact op met VVE belang via telefoonnummer 0162 469 120 of meldt u aan via de site
https://www.vvebelang.nl/events/hellevoetsluis-brielle/.
VvE belang geeft u gratis advies over de mogelijkheden
van zonnepanelen op het dak en zij verzorgen het traject
bij het plaatsen van de zonnepanelen.

Nieuwe locatie voltrekken
huwelijk/partnerschap
Op 22 juli 2022 is het perceel Molendijk 2 in Zwartewaal
aangewezen als gemeentehuis voor het voltrekken van
een huwelijk/partnerschap.

Geen inloopspreekuur
Dorpshart Zwartewaal
wegens vakantie
Wegens vakantie gaan er drie inloopspreekuren
Dorpshart Zwartewaal in de Gaffelaar niet door. Het
gaat om dinsdag 12 juli, dinsdag 26 juli en dinsdag
23 augustus.
Meer informatie over Dorpshart Zwartewaal is te vinden
via www.brielle.nl/dorpshartzwartewaal.

Waar is het (straat) feestje?
Is er in de wijk een feestje, organiseert u samen
met de buurt een bbq of wilt u met aan aantal
buren de straat versieren? Er zijn nog een
beperkt aantal ‘Doe open de poort’ vlaggenlijnen
beschikbaar.
De vlaggenlijnen zijn op te halen op de volgende
punten (met een maximum van 10 vlaggenlijnen
per buurt of straat):
• DukdalfBRES in Brielle (tijdens de zomerperiode van maandag tot en met donderdag
op de normale openingstijden).
• De Gaffelaar in Zwartewaal (tijdens de vakantieperiode op dinsdagmiddag na 13.00 uur).

• ’t Dijckhuis in Vierpolders (tijdens de vakantieperiode
op maandagavond).
De vlaggenlijnen zijn uitsluitend bedoeld voor
buitengebruik. Hang de vlaggen, indien u deze
buiten uw eigen tuin ophangt (bijvoorbeeld in
de straat), altijd minimaal 4,5 meter hoog zodat
hulpdiensten en vrachtauto’s hier zonder problemen onder door kunnen rijden. Zorg er ook voor
dat de vlaggenlijn stevig wordt bevestigd en niet
weg kan waaien. Daarnaast verzoeken wij om
de vlaggenlijn op een gegeven moment weer
zelf weg te halen en netjes op te ruimen.
Voor deze actie geldt; zolang de voorraad strekt,
op is op.
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Buitendienst neemt twee
nieuwe elektrische
voertuigen in gebruik
Donderdag 30 juni heeft de firma Korver 2 elektrische
voertuigen afgeleverd bij de buitendienst. Wethouder

Robert van der Kooi was hierbij aanwezig om de
voertuigen in ontvangst te nemen. ‘Deze auto’s zijn ter
vervanging van de huidige voertuigen, die inmiddels
zijn afgeschreven. De nieuwe elektrische voertuigen zijn
duurzaam in gebruik, en kunnen worden opgeladen via
de zonnepanelen van de Stadswerf. De collega’s van
de buitendienst gebruiken de voertuigen om de buitenruimte dagelijks schoon en veilig te houden’, aldus de
wethouder.

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
schuurtje, Voorstraat 85 in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0170, Esuite 15665-2022)
• Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van de
voordeur, Ds. Th. Rijckewaerdstraat 2 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0169, Esuite 15599-2022)
• Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de woning, Dijkgraaf 2 in Brielle (Zaaknummer WABO-20220168, Esuite 15400-2022)
Toestemmning
• Toestemming voor het wijzigen van de garagedeuren,
Dorspsstraat 11 in Zwartewaal (Zaaknummer WABO2022-0044, Esuite 3714-2022)
• Toestemming voor het kappen van een boom, Burg.
A.P. vd Blinklaan in Vierpolders (Zaaknummer WABO2022-0147, Esuite 133089-2022)
• Toestemming voor het kappen van een boom, Gerard
van Voornestraat 67 in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0135, Esuite 12643-2022)

Ruimtelijk plan
of omgevingsdocument
• Bestemmingsplan “Partiele herziening Vesting-Scharloo
26” vastgesteld
• Bestemmingsplan “Hotel De Nolle, Vierpolders”
gewijzigd vastgesteld en besluit vaststelling hogere
grenswaarden

BRP (voornemen uitschrijving)
•
•
•
•
•

Naam		
T.J.C. Evelina
D. Matei		
S. van der Haar
M.C.C.M. Sanches

geboortedatum
10-05-1968
28-05-1964
17-01-1995		
09-07-1974		

datum uitschrijving
04-07-2022
04-07-2022
04-07-2022
04-07-2022

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, op woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur en
donderdagavond van 17.30-19.30 uur open op afspraak.
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.

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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle
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