Gemeente nieuws
Brielle
Gemeentenieuws liever digitaal?
Wilt u de gemeentepagina ook digitaal ontvangen?
Dan kunt u zich online aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
via www.brielle.nl/nieuwsbrief. U ontvangt het gemeentenieuws
dan wekelijks (op vrijdag) via de mail.

Bouwplannen
Horeca
Verleende vergunning(en)/ontheffing(en)/besluit(en)
Verzending
05-02-2019

U kunt de gemeente Brielle ook vinden op
Facebook (https://www.facebook.com/gemeente.brielle) en op
Twitter (https://twitter.com/gemeentebrielle)

Collecterooster
• 17 t/m 23 februari:
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Zakelijke inhoud
Op grond van artikel 2:28 APV Brielle een exploitatievergunning en op grond van artikel 3 lid 1 van de Dranken horecawet vergunning voor:
–h
 et uitbaten van een horecabedrijf in het perceel
Visserijweg 11 in Brielle aan W. Wessels en V.R. Eisink
in Brielle.

Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar t.b.v. verleende vergunningen,
ontheffingen en andere besluiten.

Roparun Collecte week

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.

Bouwplannen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Openbare bekendmaking

ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Omgekeerd inzamelen

Ontvangen aanvragen om een omgevingsvergunning

Brielle is op maandag 11 februari 2019 gestart met
omgekeerd inzamelen. Tot zondag 17 maart 2019
kunt u zonder milieupas gebruik maken van de
ondergrondse container(s). Later ontvangt u een brief met hierin de
nieuwe milieupas, die tevens toegang geeft tot de Stadswerf.
Ook treedt de nieuwe afvalkalender in werking met een andere route
en wijkindeling. De groene container met groen deksel voor GFT-afval
wordt in de oneven weken geleegd, de grijze minicontainer met oranje
deksel voor PMD-afval in de even weken. De grijze minicontainer met
het blauwe deksel voor OPK-afval wordt om de vier weken opgehaald. In
het buitengebied wordt de grijze minicontainer voor restafval om de vier
weken opgehaald. De afvalkalender 2019 is maandelijks te vinden via de
AfvalWijzer app, op brielle.nl/afvalkalender en iedere laatste woensdag
van de maand op de gemeentepagina in de krant.
AfvalWijzer app
Door de AfvalWijzer
app te downloaden
blijft u op de hoogte
van de eerstvolgende
inzameldag(en). Het is
mogelijk om vanuit de
app een reminder te
ontvangen, zodat u eraan
herinnerd wordt wanneer
welke minicontainer
naar buiten kan. U krijgt
toegang tot de app zodra
u uw postcode en
huisnummer invult. De
AfvalWijzer app is gratis
te downloaden in de
Google Play Store, App
Store of Windows Store.
Meer weten over afval? Op www.brielle.nl/afval is altijd het laatste
nieuws omtrent afval te vinden.

Voor de activiteit:
Het bouwen van een bouwwerk.
1.
Ingediend op Zakelijke inhoud
30-01-2019
Het uitbreiden van het restaurant, Oostvoornseweg 2 in
Brielle.
06-02-2019
Het bouwen van een woonhuis, perceel tussen Kloosterweg
46 en 50 in Brielle.
2.
06-02-2019

Het maken, hebben of veranderen van een uitweg.
Het maken van een inrit bij nieuw te bouwen woning,
perceel tussen Kloosterweg 46 en 50 in Brielle.

Het indienen van een bezwaawrschrift inzake bovengenoemde aanvragen is nog
niet mogelijk. Bij het loket van Bouw en Woningtoezicht kunnen de hierboven
genoemde aanvragen worden ingezien.

Verleende omgevingsvergunningen

met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Voor de activiteit:
Het bouwen van een bouwwerk.
1.
Verzonden op Zakelijke inhoud
08-02-2019
Het verbouwen van de woning, Franschestraat 2 in Brielle.
08-02-2019
Het verbouwen van het bedrijfspand, Seggelant West 5 in
Vierpolders.
2.
08-02-2019

Het van een beschermd (gemeentelijk)monument.
Het verbouwen van de woning, Franschestraat 2 in
Brielle.

3.
08-02-2019

Het aanbrengen van handelsreclame.
Het plaatsen van een reclame, Seggelant West 5 in
Vierpolders.

Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar t.b.v. verleende vergunningen,
ontheffingen en andere besluiten.

Monumenten en beschermd stadsgezicht
De monumentencommissie toetst de aanvragen monumentenvergunning en
bouwaanvragen betreffende panden gelegen binnen de vestingwallen. De
commissie toetst op handhaving van monumentale waarden en op redelijke
eisen van welstand.
De monumentencommissie houdt zitting op maandag 18 februari 2019 in
het Stadskantoor.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene
nummer 0181-471111. U wordt dan doorverbonden met de juiste contactpersoon.

Welstandscommissie
Bouwplannen worden getoetst aan uiterlijk en plaatsing van het bouwwerk,
zowel op zichzelf als in verband met de omgeving

Bouwplannen
Evenementen en overige activiteiten
Verleende vergunning(en)/ontheffing(en)/besluit(en)
Verzending
04-02-2019

08-02-2019

Zakelijke inhoud
Op grond van artikel 2:25 van de APV evenementenvergunning Brielle voor het organiseren van:
–d
 e Voorjaarswandeltocht Brielle op 13 en 14 april 2019
tussen 08.00 uur en 14.00 uur.
–B
 uro De Kermisgids BV te Alphen aan de Rijn voor het
organiseren van een kermis op het evenemententerrein
aan de Thoelaverweg in Brielle van 27 maart tot en met
1 april 2019.

Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar t.b.v. verleende vergunningen,
ontheffingen en andere besluiten.

De welstandscommissie houdt zitting op maandag 18 februari 2019 in het
Stadskantoor.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene
nummer 0181-471111. U wordt dan doorverbonden met de juiste contactpersoon.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Veckdijk 48, Vierpolders’
Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Veckdijk 48, Vierpolders’ met ingang van vrijdag 15 februari 2019
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens
kantooruren (8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld 36 in Brielle.
Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veckdijk 48, Vierpolders’ heeft betrekking op
het adres Veckdijk 48 in Vierpolders. De onderhavige gronden hebben in de
vigerende Beheersverordening Landelijk gebied de bestemming ‘Bedrijven
met de nadere aanduiding caravanstalling’ en een agrarisch bouwvlak. In
het ontwerpbestemmingsplan wordt de uitbreiding van de caravanstalling
mogelijk gemaakt en wordt ruimte geboden voor de bouw van een
agrarische loods.

Gemeente nieuws
Brielle
Gemeente nieuws
Brielle
Terinzagelegging
Gedurende de periode van zes weken (van 15 februari 2019 tot en
met 28 maart 2019) kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar
zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de
gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad
van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen dient u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de
terinzagelegging, telefonisch een afspraak te maken met het team
Ruimtelijke Ordening (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) via 0181-471111.
Uw zienswijze via de e-mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veckdijk 48, Vierpolders’ is digitaal te
raadplegen op www.brielle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inzage en bezwaar t.b.v. verleende vergunningen,
ontheffingen en andere besluiten
Voor inzage van de dossier(s) voor hierboven genoemd(e) besluit(en) kunt u
telefonisch contact opnemen via het algemene nummer 0181-471111. U wordt
dan doorverbonden met de juiste contactpersoon.
Belanghebbenden kunnen tegen voornoemde besluiten bezwaren indienen.
De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op
de dag van verzending van het besluit (zie schema) worden ingediend bij
Burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Na de
indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet
kan afwachten, aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een
voorlopige voorziening vragen (waarvoor griffierecht verschuldigd is). U kunt ook
digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechwtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Bouwplannen
Colofon
Gemeentenieuws is een wekelijkse uitgave van het gemeentebestuur van Brielle.
Eindredactieadres
Communicatie, postbus 101, 3230 AC Brielle, email voorlichting@brielle.nl
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, veiligheid en graffiti kunt u tijdens kantooruren via nummer 0181-471111
bellen. Of u vult op www.brielle.nl een formulier in, uw klacht of melding wordt dan
automatisch geregistreerd. Buiten kantooruren kunt u bellen via nummer 0181-471290.
Openingstijden Burgerzaken, burgerlijke stand en Wmo-loket
Stadskantoor - Slagveld 36, 3231 AP Brielle
Ma t/m vrij: 8.00 tot 12.30 uur, woe. 13.30 tot 16.00 (overige tijdstippen op afspraak).
Burgerzaken ook op don. van 17.30 tot 19.30 uur voor paspoorten, rijbewijzen en
uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie (niet voor de burgerlijke stand en
Wmo).
Openingstijden afdeling Bouw en woningtoezicht (ook voor inzage stukken)
Ma t/m vrij: 08.00 tot 12.30 uur, woe 13.30 tot 16.00 uur of na telefonische afspraak.
Stadswerf - ’t Woud 53, 3232 LN Brielle
Geopend ma t/m vrij: 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur; Za: 9.00 tot 12.00 uur.
Inleveren KCA (Klein Chemisch Afval); zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en op
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur.
Website Informatie, producten en diensten vindt u op www.brielle.nl.
Telefoonnummer en e-mail 0181-471111 info@brielle.nl
Klachten over bezorging? Dit kunt u melden bij RVE verspreidingen, via nummer
0181-417950.
Vindt ons ook op www.facebook.com/gemeente.brielle en www.twitter.com/gemeentebrielle.

