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Gemeentenieuws liever digitaal?

Staat u straks aan het roer in Brielle?!

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.

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De
ene dag buigt een raadslid zich over de bouwplannen voor een
nieuwe wijk, de andere dag over duurzame energie, windmolens,
biostookcentrale, veilige oversteekplaatsen, een bestemmingsplan of over de samenwerking met andere gemeenten.

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

Representatieve taken college en wethouders

Maar:
“Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren, wie doet nu
eigenlijk wat?”
“Waar beslist nu de Rijksoverheid over en wat mag een gemeente zelf
beslissen?”

•O
 p zaterdag 7 september 2019 om 11.45 uur zijn burgemeester Gregor
Rensen en wethouder André Schoon aanwezig bij de opening van de
dorpsreünie in ’t Dijkhuis, Dijckpotingen 10 in Vierpolders.
• Op zaterdag 7 september 2019 om 19.00 uur zijn burgemeester Gregor
Rensen en wethouder Robert van der kooi aanwezig bij het 25-jarig
jubilem van bewonersvereniging Maarland, Langestraat 76 in Brielle.

En:
“Hoe pak je het goed aan als je zelf actief wil worden in de Brielse politiek?”

Raads- en Commissievergaderingen

In sneltreinvaart klaar voor de Brielse Politiek
Tijdens vijf avonden vergroot u uw kennis over de politiek in het
algemeen, leert u meer over de gemeentepolitiek en leert u vaardigheden
zoals debatteren. De cursus wordt gegeven door een ervaren docent van
ProDemos en start om 20.00 uur.

Dinsdag 10 september

: Commissie bestuurlijke zaken en middelen

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.

Collecterooster
• 8 t/m 14 september 2019

Prinses Beatrix Spierfonds

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.

Wijkschouw Plantage

Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker
dan u denkt! Daarom organiseert de Brielse gemeenteraad een cursus
‘Politiek Actief’ voor inwoners die zich met de Brielse politiek willen gaan
bezighouden.

De cursus vindt plaats in het najaar en bestaat uit de volgende thema’s:
Introductie en algemene staatsinrichting,
● Woensdag 16 oktober:
verkiezingen en politieke partijen.
● Woensdag 30 oktober:
De gemeente, besluitvorming en
beïnvloeding.
● Woensdag 6 november: De gemeenteraad, taken en rollen.
● Woensdag 13 november: Debatteren.
● Dinsdag 26 november:
Raadsvergadering bijwonen en uitreiken
certificaten.
Actieve rol in de gemeenteraad
Deelname aan de cursus is voor inwoners van de gemeente Brielle gratis.
Wel zoeken we cursisten die de ambitie hebben om actief te worden in de
lokale politiek. Of u die stap aan het einde van de cursus ook daadwerkelijk
zet is uiteraard geheel aan u.
Doet u mee
U kunt zich aanmelden voor 26 september 2019 bij Leo van Steijn,
raadsgriffier, via lcm.vansteijn@brielle.nl of 0181-471118. Ook voor
vragen over de cursus kunt u bij hem terecht. Er kunnen maximaal 25
inwoners deelnemen. Bij overschrijving zullen degene die het eerst
gereageerd hebben voorgaan. Zijn er minder dan 12 deelnemers, dan
kan de cursus helaas niet doorgaan.

Boa thema september: Veiligheid rondom scholen
Gemeente Brielle zet buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa’s) in voor toezicht en handhaving in Brielle, Vierpolders
en Zwartewaal. Iedere maand wordt u geïnformeerd over
een onderdeel van het werk van de boa’s dat die maand extra aandacht krijgt. Deze maand: Veiligheid rondom scholen.
Op donderdag 5 september 2019 is de route voor de wijkschouw Plantage.
Verzamelen om 10.00 uur op de Spuilaan. Iedereen is van harte welkom
om mee te lopen!

Evenementenkalender
Evenementen in september/oktober en november

De scholen zijn weer begonnen! Om ervoor te zorgen dat iedereen
de scholen (en omgeving) veilig kan bereiken en de omgeving van de
scholen netjes blijft, zien de boa’s daarop toe. De meeste aandacht van
de boa’s gaat uit naar het juist volgen van de verkeersregels en het juist
parkeren auto’s. Zij zien er ook op toe dat de fietsen voorzien zijn van de
juiste verlichting en dat bestuurders van brommers en scooters een helm
dragen.
Tijdens het schoolseizoen worden ook weer de bekende snoep- of slooproutes zichtbaar in de wijken rondom de scholen. Leerlingen van scholen
genieten tijdens de pauzes en tussenuren van de openbare ruimte in de
gemeente. De meeste leerlingen maken netjes gebruik van de afvalbakken en houden de openbare ruimte heel, zodat ook anderen hiervan kunnen genieten. De boa’s zien erop toe dat de leerlingen die deze fatsoensnormen zijn vergeten hieraan weer herinnerd worden.
Voor meer informatie over (het werk van) de boa’s kijk op:
www.brielle.nl/boa

Aanmelden evenementen 2020
Jaarlijks dienen de evenementen voor het volgende jaar te
worden aangemeld
Wilt u een evenement organiseren in 2020 in één van de woonkernen van
gemeente Brielle, dan moet u die vóór 1 oktober 2019 bij ons aanmelden.
Het gaat hierbij met name om evenementen met een verhoogd of hoog
risico (de zogenoemde B en C evenementen) en de meer complexere
evenementen waarvoor, bijvoorbeeld, verkeersmaatregelen moeten
worden genomen en/of verkeersregelaars worden ingezet.

Brielle
Opmaak: kadertje [invoegen_foto_04]

Wij laten deze aanmeldingen door de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond op de voorlopige regionale evenementenkalender plaatsen.
Hulpdiensten kunnen dan hun capaciteit afstemmen op het actuele
evenementenaanbod. De aanmeldingen worden regionaal beoordeeld op
samenloop en samenhang. De definitieve regionale evenementenkalender
wordt in januari vastgesteld. Dan pas weet u of uw evenement op de
door u beoogde datum kan plaatsvinden.
Indien uw evenement op de kalender wordt geplaatst, houdt dat niet automatisch in dat daar ook een evenementenvergunning voor kan worden
afgegeven. Het aanvraagproces, de termijnen die gelden voor het indienen en het behandelen van de aanvraag en het beleid dat wordt gehanteerd, staan beschreven in het evenementenbeleid van gemeente Brielle.
Het evenementenbeleid kunt u lezen bij de beleidsnota’s.
Onder het kopje “Aanvragen en regelen” vindt u de formulieren voor
het aanmelden van uw evenement en het aanvraagformulier voor een
evenementenvergunning.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het bureau Bestuursondersteuning en -advisering, telefoon 0181-471104 / 0181-471313.
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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
22-08-2019
Het plaatsen van een tijdelijke bouwafval container,
Maarland Zuidzijde 54 in Brielle.
26-08-2019
Het verbouwen van het tuincentrum, Hogeweg 2 in
Vierpolders.
29-08-2019
Het uitbreiden van bestaand tankstation, Seggelant-Zuid 1
in Vierpolders.
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 bouwen van een bouwwerk.
1.
Verzonden op Zakelijke inhoud
30-08-2019
Het bouwen van een woning, Zuydererf 2 in Brielle.
Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar t.b.v. verleende vergunningen,
ontheffingen en andere besluiten.
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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.

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 0181417950.
Vindt ons ook op www.facebook.com/gemeente.brielle en www.twitter.com/gemeentebrielle.

