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Gemeentenieuws liever digitaal?

Raads- en Commissievergaderingen

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.

• 2 april:
• 3 april:
• 4 april:
• 16 april:

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

Alle raads- en commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden
gehouden in het Stadhuis, Markt 1 in Brielle.
Agenda’s en onderliggende stukken kunt u circa een week van tevoren
raadplegen op www.brielle.nl/kalender. De vergaderingen zijn hier ook
online in beeld te volgen.

Commissie grondgebied
Commissie samenleving
Commissie bestuurlijke zaken en middelen
Gemeenteraad

Op maandag 1 april 2019 zijn de volgende locaties gesloten:
• Stadskantoor

• Stadswerf

• de Dukdalf

• ’t Dijckhuis

Representatieve taken college en wethouders
• Op vrijdag 29 maart 2019 om 15.00 uur verricht wethouder André
Schoon het storten van de vloer bij het nieuwbouwproject op het
Seggelant. Burgemeester Gregor Rensen is hierbij ook aanwezig.
• Op zaterdag 30 maart 2019 om 11.00 uur opent burgemeester Gregor
Rensen de tentoonstelling van de 1-April vereniging de ‘Prince Admirael’.
Wethouders Robert van der Kooi en Bert van Ravenhorst zijn hierbij
ook aanwezig, Bastion 2 in Brielle.
• Op zaterdag 30 maart 2019 om 13.30 uur zijn burgemeester Gregor
Rensen en de wethouders Robert van der Kooi en Bert van Ravenhorst
aanwezig bij de uitreiking van de oorkonde met het predicaat
‘immaterieel erfgoed’ van het KIEN (Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed Nederland) aan de 1-April vereniging, Plantageweg 4 in Brielle.
• Op maandag 1 april 2019 om 12.30 uur is het college van burgemeester
en wethouders aanwezig bij de relatielunch ten gunste van de 1-april
vereniging in de raadzaal, Markt 1 in Brielle.
• Op woensdag 3 april 2019 om 10.30 uur verricht wethouder André
Schoon de officiële handeling van de aanleg glasvezel op het veldje
tegenover De Geuzenstaete in Brielle.

Collecterooster
• 7 t/m 13 april:		

Hartstichting

Vertel ons over de veiligheid in uw wijk
Hoe veilig voelt u zich in uw wijk? En hoe kunnen we dit samen
verbeteren. Vertel het ons en praat mee tijdens de inloopbijeenkomsten
op dinsdagavond 9 april in Zwartewaal en donderdagavond 18 april in
Vierpolders. U gaat over verschillende veiligheidsthema’s in gesprek met
ambtenaren van de gemeente en agenten uit het basisteam Haringvliet.
Tijdens de bijeenkomst van 9 april is ook de burgemeester aanwezig.
Voor wie? De inloopbijeenkomsten zijn bedoeld voor alle inwoners van
de gemeente Brielle. U kunt zonder afspraak binnenlopen en mee praten.
Data inloopbijeenkomsten veiligheid:
–D
 insdag 9 april 2019, 19.30-22.00 uur, Gaffelaar in Zwartewaal (met
burgemeester).
– Donderdag 18 april 2019, 19.30-22.00 uur, ’t Dijckhuis in Vierpolders.
We zien en spreken u graag!

Afvalkalender april 2019
Op 11 februari 2019 is de nieuwe afvalkalender ingegaan met een andere
route en wijkindeling voor het legen van de PMD en GFT minicontainers
en voor de OPK minicontainer. De afvalkalender is maandelijks te vinden
via www.brielle.nl/afvalkalender, via de AfvalWijzer app en website
www.mijnafvalwijzer.nl.

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.

Evenementenkalender

Ophaaldagen, containerkleur en route
De minicontainers worden tussen 7.30 uur en 18.00 uur geleegd. Zorg
dat uw minicontainer op de ophaaldag voor 7.30 uur op de aanbiedplaats
staat.
u Restafval buitengebied – De huidige grijze minicontainer met grijze
deksel voor restafval wordt om de 4 weken opgehaald.
u Oud Papier en Karton (OPK) – De nieuwe grijze minicontainer met
blauwe deksel voor oud papier en karton wordt om de 4 weken opgehaald.
De route en wijkindeling van de minicontainers voor OPK wijkt af van
PMD en GFT.

Verkiezingen: processen-verbaal ter inzage
Elk stembureau maakt
bij een verkiezing een
proces-verbaal op.
Hiermee legt het stembureau verantwoording af
over het verloop van de
stemming en over de
telling van de stemmen.
Op basis van de processenverbaal wordt de uitslag
van de verkiezing
vastgesteld.
In verband met de op
woensdag 20 maart 2019
gehouden verkiezing van
de Provinciale Staten
Zuid-Holland en Waterschap Hollands Delta ligt, conform artikel N12 van
de Kieswet, voor een ieder ter inzage:
● processen-verbaal N10 opgemaakt door de stembureaus;
● proces-verbaal N11 vastgesteld door de burgemeester.
De processen-verbaal liggen ter inzage bij de afdeling burgerzaken,
Slagveld 36 in Brielle. Ook kunt u ze downloaden op www.brielle.nl/
verkiezingen.

Route en wijkindeling minicontainers OPK
Dinsdag: Wijk Rugge inclusief Kloosterweg en De Rik binnen de bebouwde
kom, Plantage en Ommeloop.
Woensdag: Gehele binnenstad inclusief Egter van Wissekerkeplein,
Kaaisingel en Meeuwenoord.
Donderdag: Wijk Zuurland en buiten de bebouwde kom poldergebied.
Vrijdag: Wijk Kleine Goote en Kern Vierpolders (binnen de bebouwde
kom + Veckdijk en de Nolle tot Groene Kruisweg, Vlaardingerhilseweg,
Kerkweg, Achterdijk).
Maandag: Kern Zwartewaal (binnen de bebouwde kom + Smalleweg,
Sluisweg, Lijnbaanweg, Maasdijk) en Nieuwland.
u Plastic-, Metaalverpakkingen en Drankenkartons (PMD) – De
nieuwe grijze minicontainer met oranje deksel voor Plastic-, Metaalverpakkingen en Drankenkartons (PMD) wordt in alle even weken
opgehaald.
u Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) – Uw huidige groene minicontainer
met groene deksel wordt in alle oneven weken opgehaald.
Route en wijkindeling minicontainers PMD en GFT
Maandag: Wijk Rugge inclusief Kloosterweg en De Rik binnen de
bebouwde kom, plantage en Ommeloop.
Dinsdag: Gehele binnenstad inclusief Egter van Wissekerkeplein, Kaaisingel en Meeuwenoord
Woensdag: Wijk Zuurland.
Donderdag: Wijk Kleine Goote en Kern Vierpolders (binnen de bebouwde
kom + Veckdijk en de Nolle tot Groene Kruisweg, Vlaardingerhilseweg,
Kerkweg, Achterdijk).
Vrijdag: Kern Zwartewaal (binnen de bebouwde kom + Smalleweg,
Sluisweg, Lijnbaanweg, Maasdijk), Nieuwland en buiten de bebouwde
kom poldergebied.
Veelgestelde vragen
De overgang naar omgekeerd inzamelen kost de nodige inspanning van
de gemeente en ook van u als inwoner. Om u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden vindt u op www.brielle.nl/afval altijd de laatste stand
van zaken wat betreft afval(inzameling). Tevens leest u hier de
veelgestelde vragen over omgekeerd inzamelen.
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VERGADERING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 3 april 2019
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan
van het College van Burgemeester en Wethouders. De ASD geeft gevraagd
en ongevraagd advies over het beleid en de voorzieningen van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De ASD bestaat uit
Brielse burgers die kennis hebben van de maatschappelijke ondersteuning.
Wilt u meer informatie, kijk dan op de website www.brielle.nl/asd.
Op woensdag 3 april 2019 vergadert de ASD Brielle. Wethouder Bert van
Ravenhorst zal hierbij aanwezig zijn. De vergadering is van 19.30-21.30
uur in de Commissiekamer van het Stadskantoor, Slagveld 36 in Brielle.
De vergadering is openbaar, dus u kunt altijd op de publieke tribune
plaatsnemen. De agenda is circa een week van te voren in te zien via
www.brielle.nl/asd.
Wilt u spreekrecht dan dient u dit aan te geven bij de secretaris van de
ASD Brielle, mw. van Munster. Stuurt u hiervoor een e-mail met uw
contactgegevens naar pl.vanmunster@brielle.nl of neem contact met
haar op via nummer 0181-471 157.
Jaarplanning vergaderingen 2019:
8 mei / 5 juni / 3 juli / 4 september / 2 oktober / 6 november /
4 december 2019.

Op woensdagavond 17 april 2019 vindt de ‘Startersdag Voorne-Putten’
plaats in de Boekenberg in Spijkenisse. Starters en ondernemers uit
de gehele regio zijn welkom voor informatie en inspiratie over het
ondernemerschap.
De avond is gratis te bezoeken. Meld je aan via startersdagen.com/
voorneputten2019.

LANDELIJKE COMPOSTDAG 30 MAART 2019
Op zaterdag 30 maart 2019 kunt u een
gratis zak compost ophalen bij de stadswerf op ’t Woud 53 in Brielle. U kunt bij
de stadswerf maximaal 2 zakken per
persoon halen van 9.00 uur tot 12.00
uur. Voor deze actie geldt OP = OP.
De Vereniging Afvalbedrijven en de
Branche Vereniging Organische
Reststoffen (BVOR) zijn initiatiefnemers
van de Compostdag. Een groot aantal
van hun leden organiseren de Landelijke
Compostdag elk jaar in samenwerking
met vele gemeenten, waaronder ook de gemeente Brielle.
Met het eenmalig gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en
gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft-afval en groenafval
gescheiden aan te leveren. Bovendien willen zij iedereen kennis laten
maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van
grote waarde is.

Burgemeester H. van Sleenstraat krijgt
shared space inrichting

Verkeersmaatregelen 1-Aprilviering 2019
Tijdens de viering van 1 april 2019 zullen er op 31 maart 2019 en 1 april
2019 in de binnenstad van Brielle diverse verkeersmaatregelen worden
genomen.
Op 1 april 2019 zal de binnenstad tussen 09.00 en 17.00 uur worden
afgesloten voor verkeer. Tevens zullen in en op een aantal straten en
wegen tijdelijke parkeerverboden gelden.
Reeds geplaatste voertuigen dienen vóór 1 april 2019 01.00 uur verwijderd te zijn.
Parkeerverboden:
a. Binnenstad:
Nieuwstraat, Geuzenstraat, Molenstraat vanaf de Nieuwstraat tot en
met Molenstraat 6, Franschestraat, Voorstraat, Maarland Zuidzijde
huisnummers 1 t/m nr. 27 en 29 t/m 32, Maarland Noordzijde tussen
de Dijkstraat en de Rochus Meeuwiszoonweg ter hoogte van de
Prikkevest, Turfkade, Varkensstraat.
b. Buiten de binnenstad:
Waterweg, Langesingel, Oosterlandsedijk.
De bebording op de locatie is leidend. Als uw voertuig weggesleept wordt
dan kunt u geen rechten ontlenen aan informatiebrieven of andere
publicaties anders dan de informatie op de bebording.
Mits hierdoor geen gevaarlijke situaties ontstaan zal slechts aan degenen
die kunnen aantonen dat zij in de binnenstad van Brielle wonen op
verzoek doorgang worden verleend bij de toegang Pieter v.d. Wallendam
(vlakbij restaurant Lotus). Tevens zal aan motorrijders en houders van
een gehandicaptenparkeerkaart doorgang worden verleend.
Het is niet toegestaan om voertuigen te plaatsen buiten de daarvoor
aangewezen en als zodanig herkenbare parkeerplaatsen in de gehele
binnenstad. Wij wijzen u erop dat de wegsleepregeling van kracht is.
Wij raden aan uw auto elders te parkeren of op een andere wijze naar de
binnenstad te komen.
Voor informatie over de verkeersmaatregelen verwijzen wij u naar de
website: www.overheid.nl
Verbod op Glaswerk op 1 april 2019
Het is verboden om tijdens de 1-Aprilviering in Brielle gebruik te maken
van glaswerk op de weg en op de bij een horecabedrijf behorend terras.
Dit verbod is opgenomen in artikel 2:26, lid 2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening.

Op dinsdag 2 april 2019 wordt gestart met het gedeeltelijk herinrichten
van de Burgemeester H. van Sleenstraat. Het zal worden ingericht
volgens het zogeheten ‘shared space’ principe. Dit gaat ervan uit dat de
ruimte gedeeld wordt met alle weggebruikers.
De werkzaamheden vinden plaats tussen de Langestraat en de
Burgemeester H. van Sleenstraat 9F. Gedurende de uitvoering zal dit
gebied in fases voor verkeer zijn afgesloten. Voor het doorgaande
verkeer zal er een omleiding worden ingesteld. Naar verwachting duren
de werkzaamheden circa twaalf weken.

Uitreiking erepenning Toon Tellegen
Afgelopen vrijdagavond 22 maart 2019 verraste burgemeester
Gregor Rensen, na afloop van de voorstelling ‘Herinneringen aan
mijn broer’ gebaseerd om het boek ‘De Seringenboom’ schrijver
Toon Tellegen met de gemeentelijke erepenning. De gemeentelijke
erepenning van de gemeente Brielle wordt al vanaf 1986 uitgereikt
aan personen of groepen die zich op basis van vrijwilligheid zeer
verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Brielle.
Tellegen ontving de erepenning omdat hij als schrijver een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan de literatuur en de bekendheid van Brielle.
De vele literaire prijzen die hij heeft mogen ontvangen bevestigen dat,
zoals diverse Gouden- en Zilveren Griffels, Woutertje Pieterse Prijs,
Theo Thijssenprijs (voor zijn hele oeuvre), Gouden Uil, Constantijn
Huygens prijs (voor zijn hele oeuvre) en de Jan Campert Prijs. Hij is
opgegroeid aan het Maarland en in zijn boeken komt veelvuldig Brielle
terug als achtergrond van de verhalen.

Zoekgeraakte kinderen
Op 1 april 2019 kunnen kinderen die hun ouders kwijt zijn, worden opgevangen op het politiebureau aan de Langestraat.
Parkeerplaatsen bezoekers
Bezoekers van de 1-Aprilviering kunnen parkeren:
– Op 1 april vóór 09.00 uur op de reguliere parkeerplaatsen in de
binnenstad (om 09:00 uur wordt de binnenstad afgesloten);
– de parkeerterreinen van Albert Heijn en de Jumbo aan de Thoelaverweg;
– op particuliere parkeerterreinen aan de Thoelaverweg en Waterweg;
– het voormalige voetbalveld aan de Van Almondeweg (Meeuwenoord).
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25-03-2019

Conceptbesluit ter inzage
Aanleg kenteken gebonden gehandicapten parkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Brielle is
voornemens een kenteken gebonden gehandicapten parkeerplaats te
creëren nabij de woning(en):
– Maarland Noordzijde 60 in Brielle.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren
hebben gebracht, alsmede belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, binnen zes weken
na de dag van verzending, schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.
U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.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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Het plaatsen van zonnepanelen, Mr. Egter van Wissekerkeplein 10 in Brielle.

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 dinsdag 2 april 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
Tijdelijke verkeersmaatregel
Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle inzake het nemen
van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
Betreft:
Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor:
– Avondvierdaagse Zwartewaal op vrijdag 24 mei 2019.

Bouwplannen worden getoetst aan uiterlijk en plaatsing van het bouwwerk,
zowel op zichzelf als in verband met de omgeving
De welstandscommissie houdt zitting op dinsdag 2 april 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.

BESLUIT:
Burgemeester en wethouders van Brielle;
gelet op de artikelen 2, lid 1 sub a en b en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12, 21 e.v. van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer;
b e s l u i t e n:
1. Voor de avondvierdaagse in Zwartewaal:
Op 24 mei 2019 van 15.00 uur tot 23.00 uur een parkeerverbod (bord
E1) in te stellen op het evenemententerrein aan de Lijnbaan, Willem
Alexanderstraat te Zwartewaal en vanaf 15.00 uur een geslotenverklaring
(bord C1).
2. De wegsleepregeling van toepassing te laten zijn om deze verkeersmaatregelen te publiceren in de rubriek Brielle Info van het Briels Nieuwsland.
3. Een afschrift van dit besluit te zenden aan:
Sector grondgebied, afdeling Beheer Openbare Ruimte.
NB
Belanghebbenden worden erop gewezen, dat binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101,
3230 AC Brielle. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit
niet.

Bestemmingsplan ‘Vierpolders, eerste herziening’,
gemeente Brielle onherroepelijk
De raad van de gemeente Brielle heeft op 18 december 2018 het
bestemmingsplan ‘Vierpolders, eerste herziening’ gewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft van 28 december 2018 tot en met 7 februari
2019 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende
deze periode is geen beroep ingesteld. Hiermee is het bestemmingsplan
‘Vierpolders, eerste herziening’ met ingang van 8 februari 2019 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan is in te zien bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren
(van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 in Brielle. Tevens is het in te
zien via de website van de gemeente Brielle (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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ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen aanvragen om een omgevingsvergunning
Voor de activiteit:
Het bouwen van een bouwwerk.
1.
Ingediend op Zakelijke inhoud
19-03-2019
Het plaatsen van een dakkapel, Vroonstraat 25 in Vierpolders.
19-03-2019
Het plaatsen van 2 parasolhouders op terras van café Dixi,
Maarland Zuidzijde 1 in Brielle.
19-03-2019
Het bouwen van een woning, Zuurlandsedijk in Brielle.
22-03-2019
Het restaureren van het pand, Maarland Noordzijde 10 in
Brielle.
21-03-2019
Het realiseren van opties voor nieuwbouwwoningen,
Wilhelminalaan 2 in Zwartewaal.
2.
22-03-2019

Het wijzigen van een beschermd (Rijks)monument.
Het restaureren van het pand, Maarland Noordzijde 10 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
25-03-2019
Het plaatsen van zonnepanelen, Mr. Egter van Wissekerkeplein 10 in Brielle.
2.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan

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.

