BESPREKINGSVERSLAG
Onderwerp

:

Bestuurlijk overleg Dorpsraad Vierpolders

Datum

:

24 januari 2017

Tijd

:

14:00 uur

Aanwezig

:

Dorpsraad Vierpolders: Leo den Hond, Wim Lobs
Gemeente Brielle: Gregor Rensen, André Schoon, Wilbert Borgonjen,
Albert Boomgaardt

Door de Dorpsraad zijn de volgende agendapunten aangedragen:
1. Begroting Dorpskern Vierpolders – voor meer uitleg/overleg/inspraak
2. Contact gemeente met Waterschap over onderhoud wegen buiten Dorpskern
3. Status AED
3.1. Plaatsingsplan ophang buiten gebouwen
3.2. Kan gemeente niet 50% van de kosten van deelnemers financieren
4. Afhuren en betalen kosten ’t Dijckhuis
5. Status containers
6. Wijkschouw Vierpolders
7. Verkeersborden
8. Paardenmest
9. Windmolens
In verband met een andere afspraak van Wilbert Borgonjen worden de punten 3 en 4 eerst
behandeld.
3. Status AED
3.1. Plaatsingsplan
Antw: In samenspraak met de EHBO vereniging wordt gekeken op welke plaatsen
in de buitenruimte AED’s moeten worden geplaatst. Richtlijn is 3 minuten lopen
binnen de bebouwde kom. Voor Vierpolders komt dat neer op de locatie bij ‘t
Dijckhuis. De inpandige AED zal daarom aan de buitenzijde worden geplaatst. De
uitrol van verplaatsen en plaatsen wordt in samenspraak met de EHBO gedaan.
Dekking moet nog gevonden worden in de begroting.
3.2. Subsidie op deelname kosten AED cursus.
Antw: De gemeente Brielle kent geen subsidie in deze vorm. Diverse verzekeraars
vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten. Dit is vaak afhankelijk van de vorm
van aanvullende verzekering. Op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbocursus is een overzicht te bekijken.
4. Afhuren en kosten ’t Dijckhuis
De wijze van reserveren en de facturen voor reserveringen, consumpties etc. wordt als
lastig/omslachtig en kosten verspillend ervaren. Voor relatief kleine bedragen worden
facturen verzonden. Graag ziet men een standaard bedrag die overgemaakt moet
worden direct bij de reservering en contant/pinnen aan het einde van de vergadering
voor de consumties.
Antw: De wijze van reserveren en factureren zal besproken worden met de beheerder.
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1. Begroting Dorpskern Vierpolders
De Dorpsraad vind de gemeentelijke begroting ondoorzichtig, als het gaat om kosten
en investeringen die gedaan worden in de kern Vierpolders. Graag ziet men een
overzicht op specifiek zaken voor Vierpolders.
Antw: De begroting van Brielle is ingedeeld naar kosten voor de gehele gemeente en
niet op wijk of kernniveau.
Voor het jaar 2017 is een planning van werkzaamheden in de openbare ruimte
opgesteld. Deze zal doorgestuurd worden naar alle dorps- en wijkraden.
2. Contact Waterschap
De dorpsraad vraagt of het contact met het Waterschap soepel verloopt. Dit met name
over het beheer en onderhoud van o.a. de wegen, schouwbevoegdheden, staat van
onderhoud (met name Veckdijk) en dimensionering van de wegen. Overigens werd de
aanwezigheid van het Waterschap in november 2016 zeer op prijs gesteld.
Antw: Er zijn op diverse niveaus overlegvormen. Op korte termijn heeft Aad de Ronde,
afdelingshoofd BOR, een overleg over het beheer en onderhoud in het buitengebied
van Brielle met het Waterschap. De bovenstaande zaken worden meegenomen in de
agenda. Terugkoppeling zal plaatsvinden met de Dorpsraad over de uitkomsten.
5. Containers
De dorpsraad vraagt naar de stand van zaken mbt het afvalbeleid.
Antw: In november 2016 is het afvalbeleid besproken in de commissie Grondgebied en
raad. Het college heeft het advies aan de raad mee teruggenomen om uitvoering te
geven aan de vraag naar meer betrokkenheid van de burgers in het proces. In het
eerste kwartaal van 2017 verwacht het college dat er een concreet stuk zal liggen
waar we mee aan de slag kunnen gaan. Het is noodzakelijk om van de ruim 300 kilo
restafval per inw naar 100 kilo per inw te gaan. Dit is een landelijke doelstelling.
6. Wijkschouw Vierpolders
6.1. Wijkschouw 2017 is gepland op 15 februari.
6.2. De dorpsraad vraagt vooruitlopend op de schouw aandacht voor de firma Hokke
aan de Veckdijk. Er komen steeds meer spullen in opslag te staan, dit is geen
visitekaartje voor de kern Vierpolders en voor de gemeente Brielle. Kan de
gemeente hier niet tegen optreden.
Antw: Er zal in overleg met de BOA’s en afd. VROM naar de mogelijkheden
gekeken worden van handhaving.
6.3. Veckdijk 58
De nieuwe bewoners zijn ruim een haf jaar aan het verbouwen. Er staat al
maanden een volle container met troep en auto’s worden op de weg geparkeerd.
Antw: Met de BOA’s wordt gekeken naar de mogelijkheden van handhaving.
7. Verkeersborden
De voorrangsregel o de Veckdijk is veranderd. Veel verkeersdeelnemers moeten hier
nog erg aan wennen. Kan hier nog iets aan worden veranderd/verduidelijkt.
Antw: Diverse alternatieven worden op dit moment bekeken.
Status: de diverse alternatieven zijn te kostbaar. Op dit moment is de gemeente
Brielle met de MRDH (Metropoolregio Rotterdam – Den Haag) aan het kijken of een
pilot opgestart kan worden voor de Veckdijk. Hierin worden diverse mogelijkheden
besproken: bebording / kleuren / belijning etc. De dorpsraad zal over de uitkomsten
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op de hoogte worden gehouden. Arno Wijshake is de ambtenaar die dit project trekt.
8. Paardenmest
Overlast van paardenmest op de openbare weg
Antw: In de APV art. 2:58a staat omschreven hoe moet worden omgegaan met
verontreiniging door dieren op de weg. De uitwerpselen moeten direct worden
opgevangen of direct worden verwijderd voor rijdieren en trekdieren.
Aan de BOA’s zal gevraagd worden hierop toe te zien.
9. Windmolens
Stand van zaken
Antw: Minister Kamp is verantwoordelijke voor het realiseren van windmolens. In de
Stadsregio is een convenant afgesproken over windmolens. Er heeft een MERprocedure gelopen waarin een lijst is benoemd met mogelijke locaties. Aantal locaties
is nu voldoende.
Door de gemeenten op Voorne-Putten is een handreiking gedaan met voorstellen van 4
locaties aan de randen van de gemeenten. Elke gemeente neemt 2 molens op zijn
grondgebied. Voor Brielle is gekeken naar een mogelijke locatie nabij de N57.
De gedebuteerde komt eind januari met een zienswijze. Hierin worden de benoemde
locaties van de 4 gemeenten meegenomen.

10. Rondvraag
André Schoon: In de commissie Toegankelijkheid is gesproken over de toegangsdeuren
van ’t Dijckhuis. Voor ouderen en mindervaliden is de deur moeilijk bedienbaar. Naar
een oplossing wordt gezocht, zoals een elektrische deur doormiddel van een knop of
sensor.
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Actiepuntenlijst: stand van zaken d.d. 10-03-2017
Agenda

Onderwerp

Status

punt
1

Begroting Vierpolders
Planning sturen

2

Afgehandeld

Contact Gemeente Brielle – Waterschap Hollandse
Delta

-

- Overleg terugkoppelen
3

4

Status AED
3.1. plaatsingsplan – AED buiten ophangen

-

3.2. Subsidie – geen gemeentelijke subsidie

Afgehandeld

Afhuren en betalen kosten ’t Dijckhuis
Facturering en reservering wordt met beheerder
besproken

5

Status containers
Lopend project

6

Afgehandled

Windmolens
Zienswijze afwachten, 15 maart – 25 april

10

-

Paardenmest controle
Door geven aan BOA’s

9

Afgehandeld

Verkeersborden
Onderzoek met MRDH

8

-

Wijkschouw Vierpolders
15 februari plaatsgevonden

7

-

-

Rondvraag, toegangsdeur ’t Dijckhuis
Aanpassen toegangsdeur

-
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