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.
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leent
portret Lodewijk van Nassau uit aan Museum Den Briel
De vaste presentatie over de Tachtigjarige
Oorlog in Historisch Museum Den Briel is
wederom uitgebreid, nu met een portret van
Lodewijk van Nassau (1538-1574), de jongere
broer van Willem van Oranje. Lodewijk voerde
in 1568 de troepen van Willem van Oranje aan
bij de Slag bij Heiligerlee. Met zijn broer
Hendrik voerde hij de legers aan bij de Slag
op de Mookerheide, waarbij hij op 14 april
1574 sneuvelde.

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

Collecterooster
• 19 t/m 25 mei:

Het portret is te zien in de museumzaal die
gewijd is aan de slagen voor en na de inname
van Den Briel op 1 april 1572. Zie voor meer
informatie www.historischmuseumdenbriel.nl.

Prins Bernard Cultuurfonds

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
Evenementen en overige activiteiten

Vacatures

Verleende vergunning(en)/ontheffing(en)/besluit(en)

Brielle zoekt:

Verzending

Zakelijke inhoud
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Brielie vergunning verleend voor het
organiseren van:

29-03-2019

–H
 et bewust Voorne Putten Festival op 7 juli 2019 van
11.00-17.00 uur, op het terrein van de Brielsche Aap.
Kaaisingel 2 in Brielle.

07-05-2019

–H
 et evenement Seizoenafsluiting Basketbal op zaterdag
22 juni 2019 van 12.00 uur tot 22.30 uur op het buitenterrein rondom Bravo en Sporthal De Dukdalf in Brielle.

Financieel medewerker, 24 uur per week
Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer weten over de
stagemogelijkheden bij de gemeente, kijk dan voor meer informatie op
internet www.brielle.nl.

Koninklijke onderscheiding aanvragen
Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden,
Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele
doelen in. Dat doen ze zonder eigen belang en meestal
ook nog in alle bescheidenheid.
Deze mensen komen wellicht in aanmerking voor
een lintje, of zoals het officieel heet een Koninklijke
Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere
verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten
ze daarvoor wel eerst worden voorgedragen. U kunt
daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders
voordragen voor een lintje.
Het gaat om mensen met bijzondere verdiensten , denk bijvoorbeeld
eens aan vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei organisaties of
verenigingen. En dan niet alleen de bestuurders, maar ook de mensen
die door hun inzet uw vereniging draaiende houden en organisaties voor
iedereen toegankelijk maken.
Met z’n allen kunnen wij ervoor zorgen dat deze mensen in aanmerking
komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave, maar
wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.
Er zijn twee momenten waarop iemand een lintje kan ontvangen.
– Bij de algemene gelegenheid één dag voor Koningsdag;
–o
 f bij een bijzondere gelegenheid, die een relatie heeft met de bijzondere verdiensten.
Kent u iemand die volgens u echt een lintje verdient? En wilt u die
persoon voordragen voor de Algemene Gelegenheid in 2020? Dan kunt u
een aanvraag indienen bij de burgemeester, via het daarvoor bestemde
formulier. Het aanvraagformulier dient vóór 1 juni 2019 te zijn ingeleverd
bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Brielle via secretariaat@
brielle.nl.
Als u iemand wilt voordragen voor een bijzondere gelegenheid, dan
dient het aanvraagformulier uiterlijk vier maanden voo r de betreffende
datum te zijn ingeleverd.
Het aanvraagformulier vindt u op www. lintjes.nl, onder de kop
“downloads”. Let wel op dat u de aanvraag indient in de gemeente waar
de voorgedragen persoon woonachtig is.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.lintjes.nl of u kunt contact
opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Brielle,
telefoonnummer 0181-471100.

Uw duurzaamheidsvoucher ligt voor u klaar!

Om inwoners van de gemeente Brielle te helpen met de verduurzaming
van hun woning, biedt de gemeente Brielle u een duurzaamheidsvoucher
aan. Met deze voucher krijgt u korting op duurzaamheidsadvies.
Geeft u maandelijks te veel uit aan energie? Laat u voorlichten door de
WoonWijzerWinkel.
Met de voucher heeft u de keuze tussen: een adviesgesprek (€ 40,–
korting) in de showroom van 2500m² in Rotterdam, of een woningopname
(€ 60,– korting) bij u thuis.
Interesse?
U kunt uw voucher ophalen bij de balie in het gemeentehuis.
Per huishouden in de gemeente Brielle is er één voucher beschikbaar.
Meer info kunt u terugvinden op www.woonwijzerwinkel.nl/brielle.

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

Bouwplannen
Verkeer
Besluit ter inzage
– Tijdelijke verkeersmaatregelen
Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle betreffende het
nemen van een verkeersbesluit van tijdelijke aard, als bedoeld in de
Wegenverkeerswet 1994 voor het kunnen uitvoeren van de nieuwbouwwerkzaamheden voor het project ‘Brielse Erven’ vanaf juni 2019 tot en
met eind mei 2021.
Voor inzage van het dossier voor hierboven genoemde besluiten kunt u
telefonisch contact opnemen via het algemene nummer 0181-471111.
U wordt dan doorverbonden met de juiste contactpersoon.
• Aanleg kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats
Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle betreffende het
nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994
voor het realiseren van een kenteken gebonden gehandicapten parkeerplaats
nabij de volgende woning:
– Maarland Noordzijde 60 in Brielle
Tegen bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Voor inzage
van het dossier voor hierboven genoemde besluiten kunt u telefonisch contact
opnemen via het algemene nummer 0181-471111. U wordt dan doorverbonden
met de juiste contactpersoon.
Het volledige verkeersbesluit is na te lezen via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Bouwplannen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Openbare bekendmaking

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
08-05-2019
Het nieuw bouwen van een woning, Middelweg 1 in
Vierpolders.
07-05-2019
Het plaatsen van een dakkapel, Magistraat 8 in Brielle.
2.
02-05-2019

Het maken, hebben of veranderen van een uitweg.
Het maken van een inrit, Achterdijk 42 in Vierpllders.

3.
05-05-2019

Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het snoeien van een kastanjeboom, Coppelstockstraat 9 in
Brielle.

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

Verleende omgevingsvergunningen

met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Voor de activiteit:

Gemeente nieuws
Brielle
Gemeente nieuws
Brielle
1.
Verzonden op
13-05-2019
13-05-2019

Het bouwen van een bouwwerk.
Zakelijke inhoud
Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Lamoen
15 in Brielle.
Het bouwen van een woning, Zuurlandsedijk (Zuydererf 16)
in Brielle.

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

Publicatie anterieure overeenkomst
Het college maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 en 4 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 1 mei 2019 een anterieure
overeenkomst ex artikel 6.4a Wro, heeft gesloten met de initiatiefnemer
voor de locatie Oudeweg West 5, in Zwartewaal. Deze overeenkomst is
gesloten in het kader van het bestemmingsplan Oudeweg West 5,
Zwartewaal waarin de huidige agrarische bestemming gewijzigd wordt naar
een woonbestemming. Binnen deze woonbestemming worden twee nieuwe
woningen mogelijk gemaakt en de huidige bedrijfswoning wordt omgezet
naar een burgerwoning.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de betaling van eventuele
planschade, de betaling van de exploitatiebijdrage en de kosten voor het
opstellen van het bestemmingsplan.
Met ingang van 17 mei 2019 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure
overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
kamer 0.30 tijdens kantooruren (tussen 8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld
36 in Brielle.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.
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Bouwplannen
Colofon
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.

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.

Bouwplannen

