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Gemeentenieuws liever digitaal?

Vacatures

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.

Brielle zoekt:
• Consulent Voorzieningen Jeugd, 36 uur per week

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

Raads- en Commissievergaderingen
Dinsdag 11 juni		
Woensdag 12 juni
Dinsdag 18 juni		
Dinsdag 2 juli		

:
:
:
:

Commissie grondgebied
Commissie samenleving
Commissie bestuurlijke zaken en middelen
Gemeenteraad (kadernota aanvang 16.00 uur)

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

Op onderstaande data
zijn de volgende
locaties gesloten
9 juni 2019 1e Pinksterdag:
Sportcomplex DukdalfBRES
’t Dijckhuis

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.

10 juni 2019 2e Pinksterdag:
Stadskantoor
Stadswerf
Sportcomplex DukdalfBRES
’t Dijckhuis

Afvalkalender juni 2019

Wijkschouw in de wijk Rugge 13 juni

Wegens Pinksteren wordt PMD-afval niet op
maandag 10 juni, maar op dinsdag 11 juni 2019
opgehaald. De Stadswerf is op maandag 10
juni 2019 gesloten. Dinsdag 11 juni is de Stadswerf weer geopend.

De afvalkalender is maandelijks te vinden via www.brielle.nl/afvalkalender,
via de AfvalWijzer app en website www.mijnafvalwijzer.nl.

JVMachines voorziet in eigen elektriciteitsverbruik
JVMachines maakte gebruik van de hulp van Stefan Romijn, de
klimaatcoach van gemeente Brielle, om het bedrijf te verduurzamen.
Stefan is klimaatcoach en helpt bedrijven en organisaties die willen
verduurzamen.“De klimaatcoach hielp ons al met de bouwplannen en
hield ons daarna op de hoogte van de ontwikkelingen rondom zonneenergie. Hij dacht mee over het financiële plaatje en het terugverdienmodel. Toen we eenmaal het besluit hadden genomen om zonnepanelen
te plaatsen, was dat met alle tips en adviezen snel geregeld.”, aldus
Jaco Villerius van JVMachines.
Ook de klimaatcoach inschakelen?
Wilt u ook zonnepanelen plaatsen op uw bedrijfsdak of wilt u andere
duurzame maatregelen uitvoeren in uw bedrijf? Of u nu van het aardgas
af wil, energie wil besparen, afval wil verminderen of duurzamer omgaan
met vervoer: De klimaatcoach van de gemeente Brielle helpt graag.
De klimaatcoach denkt mee over duurzame plannen en wensen en
ondersteunt de uitvoering daarvan. De hulp van de duurzaamheidscoach
is kosteloos voor bedrijven uit Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
Neem voor meer informatie contact op met Stefan Romijn via telefoonnummer 010-238 28 27 of via mail s.romijn@stimular.nl.

Loopt u mee met het college en de bewonersvereniging door de wijk
Rugge? Zij lopen langs de punten in de wijk die gevaarlijk zijn of waar
overlast wordt ervaren. De route start op het Ruggeplein (Lidl), donderdag
13 juni om 10.00 uur.
Ervaart u overlast of gebreken in uw wijk, dan kunt u deze het gehele
jaar melden op www.brielle.nl/melding. U hoeft hiervoor niet te wachten
op een wijkschouwing.

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
25-05-2019
Het vergroten van het pand, Kloosterweg 20 in Brielle.
27-05-2019
Het aanbouwen aan de woning, Hoonaardweg 13 in Brielle.
27-05-2019
Het bouwen van een woning, Zuurlandsedijk in Brielle.
27-05-2019
Het bouwen van een woning, Bollaarsdijk 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.

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 aanbrengen van handelsreclame.
1.
28-05-2019
Het vervangen van handelsreclame, Voorstraat 33 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 11 juni 2019 in het
stadskantoor.
Jaco Villerius (JVMachines) en Ferdi Vollebregt (Ewell) bij de ingebruikname van de zonnepanelen.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene
nummer 0181-471111. U wordt dan doorverbonden met de juiste contactpersoon.
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Welstandscommissie
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 11 juni 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.

Bestemmingsplan
‘Oudeweg West 5, Zwartewaal’ gewijzigd vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 mei
2019 het bestemmingsplan ‘Oudeweg West 5, Zwartewaal’ gewijzigd heeft
vastgesteld.
Het bestemmingsplan ‘Oudeweg West 5, Zwartewaal’ is vanaf 7 juni 2019
digitaal raadpleegbaar via www.brielle.nl onder: In Brielle, bouwen,
ruimtelijke plannen, plannen in procedure en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het raadsbesluit met het voorstel en het bestemmingsplan met de
bijbehorende stukken liggen tevens ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren
(van 8.00 tot 12.30 uur), aan het Slagveld 36.
Doel van het plan
Het bestemmingsplan ‘Oudeweg West 5, Zwartewaal’ heeft betrekking op
het adres Oudeweg West 5 en de daar tegenoverliggende gronden. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee nieuwe woningen op de
voormalige sierteeltgronden te realiseren. De huidige bedrijfswoning aan de
Oudeweg West 5 is in het bestemmingsplan omgezet naar een burgerwoning.
De gewijzigde vaststelling richt zich op een juiste wijze van bestemmen van
twee bestaande bijgebouwen welke gehandhaafd blijven.

Doel van het plan
Het bestemmingsplan ‘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 bestemmingsplan wordt de uitbreiding van de caravanstalling mogelijk
gemaakt en wordt ruimte geboden voor de bouw van een agrarische loods.
De gewijzigde vaststelling richt zich op een aanpassing van de landschappelijke inpassing.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben
ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben
ingediend, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging (beroepstermijn van 7 juni 2019 tot en met 18 juli 2019) tegen het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden tegen wijzigingen die de raad bij de
vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 19 juli 2019. Indien gedurende de beroepstermijn bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding
van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
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Beroep
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben
ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben
ingediend, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging (beroepstermijn van 7 juni 2019 tot en met 18 juli 2019) tegen het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden tegen wijzigingen die de raad bij de
vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 19 juli 2019. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het
vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplan
‘Veckdijk 48, Vierpolders’ gewijzigd vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 mei
2019 het bestemmingsplan ‘Veckdijk 48, Vierpolders’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan ‘Veckdijk 48, Vierpolders’ is vanaf 7 juni 2019 digitaal
raadpleegbaar via www.brielle.nl onder: In Brielle, bouwen, ruimtelijke
plannen, plannen in procedure en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het raadsbesluit met het voorstel en het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen tevens ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8.00 tot 12.30
uur), aan het Slagveld 36.
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Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
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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

