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Gemeentenieuws liever digitaal?

Handhaving gemeente Brielle – Hondenbeleid
Gemeente Brielle zet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) in voor toezicht en handhaving in Brielle,
Vierpolders en Zwartewaal. Dit jaar wordt u iedere
maand geïnformeerd over een onderdeel van het werk
van de boa’s. Deze maand leest u over het Hondenbeleid.

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

Collecterooster
• 2 t/m 15 februari 2020		

Stichting Ouderenreis Zwartewaal

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.

Nieuw minimabeleid Brielle voor 2020 vastgesteld
De gemeente Brielle heeft
het armoedebeleid met
ingang van 1 januari
2020 vernieuwd. De
inkomensgrens voor
regelingen wordt
verruimd naar 120%
van de bijstandsnorm.
De gemeente hoopt dat
met deze inzet meer
mensen mee kunnen
doen in de samenleving.
De gemeenteraad heeft
het nieuwe beleid
unaniem goedgekeurd.
Ook in 2020 zal het minimabeleid, namens gemeente Brielle, uitgevoerd
worden door gemeente Nissewaard.
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Veel mensen beleven plezier aan het hebben van een hond, maar veel
bewoners hebben ook overlast van honden. Dat komt omdat een aantal
mensen hun hond laten loslopen waar het niet mag, maar ook door
overlast van hondenpoep. Daarom zijn in de Algemene Plaatselijke
Verordening van gemeente Brielle een aantal regels opgenomen over
het uitlaten van honden.
Aanlijnen of loslopen
Een hond moet aangelijnd zijn, behalve op de volgende locaties:
• buiten de bebouwde kom;
• aan de recreatiezijde van het Spui;
• op de wallen van Brielle. Op de plaats waar de schapen lopen moet u
uw hond wel aanlijnen.
Opruimplicht
Binnen de bebouwde kom dient de eigenaar/houder van een hond de
hondenpoep direct op te ruimen. Op de losloopplaatsen geldt tevens een
opruimplicht voor de voetpaden. Ruim de hondenpoep van uw hond op
met een hondenpoepzakje die u treft aan de zijkant van de afvalbakken.
Het zakje kunt u in afvalbak gooien. Honden zijn niet toegestaan op
kinderspeelplaatsen, in zandbakken en op speelweides.
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De minimaregelingen worden in 2020 voor meer mensen toegankelijk.
Voor een aantal regelingen wordt de inkomensgrens 120% van de
bijstandsnorm, na een toekenningsperiode van 24 maanden (dit was
voorheen 110% na 12 maanden). Dit geldt voor individuele inkomenstoeslag (€ 250,– per jaar per huishouden), de bijdrage in de energiekosten voor pensioengerechtigde ouderen (€ 250,– per jaar) en de
kindtoeslag. De kindtoeslag voor kinderen van 4 t/m 17 jaar is € 300,–
per kind per jaar. Deze toeslag is, net als de individuele inkomenstoeslag,
vanaf maart 2020 aan te vragen via gemeente Nissewaard.
Brielse Klantenkaart
Mensen die in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag
ontvangen ook een Brielse Klantenkaart ter waarde van €40,–. Deze
klantenkaart kan besteed worden bij de aangesloten winkels in Brielle.
Voor meer informatie over de Brielse Klantenkaart en de aangesloten
winkels verwijzen wij u naar https://www.beleefbrielle.nl/klantenkaart/
hoe-werkt-de-klantenkaart.
Collectieve ziektekostenverzekering
De gemeente biedt in samenwerking met CZ Zorgverzekeringen een
gunstig geprijsde collectieve ziektekostenverzekering aan voor mensen
met een laag inkomen. Bent u bij CZ verzekerd en voldoet u aan de
voorwaarden dan kunt u het hele jaar overstappen naar een collectieve
zorgverzekering.
Tenslotte zijn er nog twee regelingen. Mensen die door bijzondere
omstandigheden extra hoge kosten hebben, kunnen bijzondere bijstand
aanvragen. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt beoordeeld op
basis van de individuele situatie van de aanvrager. Ook is het mogelijk
om kwijtschelding van afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting (via
SVHW) aan te vragen.
Meer informatie?
Alle informatie over de bedragen, de voorwaarden en aanvragen worden
op https://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/dienstverlening-brielle.
htm gepubliceerd. Hier kunt u , vanaf 1 maart, de minimaregelingen
aanvragen. Lukt dit niet digitaal dan kunt u contact opnemen met
gemeente Nissewaard via het nummer: 140181.

Omgevingsplan Buitengebied Brielle vastgesteld
Het omgevingsplan Buitengebied Brielle vervangt in principe alle geldende
ruimtelijke plannen voor het landelijk gebied van Brielle. Vooruitlopend
op de komst van de Omgevingswet (in 2021) hebben wij het nieuwe plan
alvast opgesteld als omgevingsplan, in de geest van de nieuwe wet.
Het omgevingsplan is in de raadsvergadering van 28 januari 2020
gewijzigd vastgesteld. Het omgevingsplan ligt nu ter beoordeling bij de
Provincie Zuid-Holland. Deze beoordeling zal vermoedelijk zes weken in
beslag nemen. Na deze termijn ontvangen alle indieners van een zienswijze schriftelijk bericht en start de beroepstermijn van zes weken. De
start van de beroepstermijn wordt ook bekendgemaakt op de gemeentepagina, de Staatscourant, het Briels Nieuwsland en op onze website.
Het omgevingsplan is te bekijken via brielle.crotec-omgevingsplan.nl.
Wij adviseren u het plan op die website te raadplegen. Het (ontwerp)
omgevingsplan is ook beschikbaar gesteld op de website RO-Online. Het
plan werkt op deze site echter niet zoals wij dat beogen en is met name
vanwege wettelijke verplichtingen daar geplaatst. U kunt het plan vinden
via het volgende identificatienummer: NL.IMRO.0501.OPgemBrielle-OWOP.
Het omgevingsplan hebben wij in samenwerking met de gemeente
Westvoorne opgesteld, ieder voor het eigen grondgebied. Qua systematiek
is het plan van Brielle vergelijkbaar met het omgevingsplan Buitengebied
Westvoorne. U kunt het omgevingsplan voor het buitengebied van
Westvoorne bekijken via westvoorne.crotec-omgevingsplan.nl.

Als u vragen/ opmerkingen of een melding heeft voor de boa’s, dan kunt
u een melding maken via de website www.brielle.nl, contact opnemen via
de mail info@brielle.nl of telefonisch via t. 0181-471111.

Voorbereidende werkzaamheden nieuwbouwproject
‘de Rugghe’ gestart

Van Zanten Bouw B.V. is gestart met de voorbereidende grondwerkzaamheden voor het nieuwbouwproject ‘de Rugghe’ in Brielle. Naar verwachting
start het heiwerk in week 14/15. Gedurende de heiwerkzaamheden
worden er diverse trillingsmeters aangebracht om te bepalen of de
gestelde grenswaarden niet worden overschreden. Van de gebouwen
binnen een straal van 50m1 wordt door een extern bureau een bouwkundige opname gemaakt. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd via
een brief.
Aanvullend op de heiwerkzaamheden wordt er gestart met de overige
bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden duren in totaal circa 2 jaar.
Meer informatie is te vinden op http://derugghe.estate/

Werkzaamheden Kalkbranderstraat
Vanaf maandag 10 februari 2020 start de firma Zoontjes met het
vervangen van de bomen in de Kalkbranderstraat.
Om de bomen een goede start te geven wordt er ook bomengranulaat
toegepast. Hiervoor is het nodig om een plantvak van 4 x 2 m. te
maken waardoor ook een gedeelte van de parkeervakken wordt
opgebroken. Hierdoor zal het in de week van 10 februari niet mogelijk
zijn om in de Kalkbranderstraat te parkeren. Ook zal de rijbaan waar
op dat moment werkzaamheden worden uitgevoerd gesloten zijn voor
autoverkeer. De parkeerverboden worden door middel van verkeersborden
aangegeven. Het streven is om de werkzaamheden in één week uit te
voeren waarbij de bestrating rondom de plantvakken ook gelijk weer
wordt teruggebracht.
Voor vragen kunt u contact opnemen met gemeente Brielle dhr. J. Roskam
van de afdeling BOR, bereikbaar via telefoonnummer 0181-471182.
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Evenementen en overige activiteiten
Verleende vergunning(en)/ontheffing(en)/besluit(en)
Verzending

20-01-2020

16-01-2020

28-01-2020

Zakelijke inhoud
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Brielle vergunning verleend voor het organiseren
van:
–H
 et evenement Toost Foodtruck Festival, Koningsdag
Editie op het grasveld “Bleijkers Bolwerk” aan het Scharloo
in Brielle op:
– 24 april 2020 van 16.00-23.00 uur.
– 25 t/m 27 april 2020 van 12.00-23.00 uur.
–G
 euzenmarkt op 21 juli 2020 in de Nobelstraat/Voorstraat
van 10.00-17.00 uur.
–A
 ntiek, Boeken en Curiosamarkt op 4 augustus, Nobelstraat/Voorstraat van 10.00-17.00 uur.
–G
 euzenmarkt 18 augustus, Nobelstraat/Voorstraat van
10.00-17.00 uur. 					
		
–H
 et evenement Toost Foodtruck Festival Zomer Editie
op het grasveld “Bleijkers Bolwerk” aan het Scharloo in
Brielle op:
– 17 juli 2020 van 16.00 uur tot 23.00 uur
– 18 juli 2020 van 13.00 uur tot 23.00 uur
– 19 juli 2020 van 13.00 uur tot 21.00 uur

Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar t.b.v. verleende vergunningen,
ontheffingen en andere besluiten.
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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
19-01-2020
Het vervangen van de kozijnen, Maarland Noordzijde 45 in
Brielle.
21-01-2020
Het realiseren van een hotelschip, Maarland Zuidzijde in
Brielle.
21-01-2020
Het maken van een dakopbouw, Veerweg 32 in Brielle.
2.
21-01-2020

Het maken, hebben of veranderen van een uitweg.
Het bouw en woonrijp maken van de kavels, Jan Mathijssenlaan in Brielle.

3.
21-01-2020

Het afwijken van het bestemmingsplan.
Het realiseren van een hotelschip, Maarland Zuidzijde in
Brielle.

4.
15-01-2020
22-01-2020

Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van een boom, Julianalaan 67 in Zwartewaal.
Het kappen van 3 bomen, Langestraat 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.

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
20-01-2020
Het bouwen van 26 rijwoningen en 42 appartementen,
Bedevaartspad 1 t/m 26 en Gorcumplein 1 t/m 42 in Brielle.
22-01-2020
Het plaatsen van kunstof kozijnen op de begane grond,
Nicolaas Pieckstraat 23 in Brielle.
22-01-2020
Het vervangen van een houten voorgevel voor een gevel
van aluminium en keralit, van der Fuyckstraat 4 in Brielle.
2.
20-01-2020

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan.
Het bouwen van 26 rijwoningen en 42 appartementen,
Bedevaartspad 1 t/m 26 en Gorcumplein 1 t/m 42 in Brielle.

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

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel De Rik 26
waar zich in het verleden een postdistributiecentrum bevond. De onderhavige gronden hebben in het vigerende bestemmingsplan “Geuzenland”
de bestemming “Maatschappelijk”, “Groen” en “Waarde-Archeologie 4”. Met
dit ontwerpbestemmingplan wordt de ontwikkeling van 43 appartementen
mogelijk gemaakt.
Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van De Rik de geluidsbelasting op de noordwestelijke gevel van het appartementsgebouw de
hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB wordt overschreden. Voor
een goede leefomgevingskwaliteit is de aanwezigheid van een geluidluwe
gevel en geluidluwe buitenruimte gewenst. Voor de appartementen die zijn
gelegen bij de noordwesthoek is realisatie van een geluidluwe gevel niet
mogelijk. De gevels van deze slaapkamers worden daarom voorzien voor
zeer goede geluidisolatie. Om geluidluwe buitenruimte te kunnen realiseren
worden bouwkundige maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn
geborgd in de regels van het bestemmingsplan.
Terinzagelegging
Gedurende de periode van zes weken (van 31 januari 2020 tot en met 12
maart 2020) kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze
omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit 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 “De Rik 26” is digitaal
te raadplegen op www.brielle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
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Wet basisregistratie personen (BRP)
Het voornemen bestaat om de volgende personen in te schrijven in de
basisregistratie personen van Brielle met de volgende gegevens:
– mevrouw E.K. Migza, Clarissenstraat 13 in Brielle met ingang van
3 februari 2020 in te schrijven op het adres: Polen
– mevrouw A.D. de Souza, mevrouw A.A.D. de Souza, de heer A.A. de
Souza en mevrouw D. de Souza, Lenaert Vechelstraat 41 in Brielle met
ingang van 3 februari 2020 in te schrijven op het adres: Onbekend
– mevrouw A.E.H. Pijpstra-Stout, Henry Fordstraat 24 in Zwartewaal met
ingang van 3 februari 2020 in te schrijven op het adres: Onbekend
– de heer M.L. Wells, Rochus Meeuwiszweg 84 in te schrijven met ingang
van 3 februari 2020 op het adres: Onbekend
– mevrouw V.A.S. Wesselowsky, Scharloo 20 in Brielle met ingang van
3 februari 2020 in te schrijven op het adres: Onbekend
– de heer M. Zalkauskas, Mgr. Smitstraat 28 in Brielle met ingang van
3 februari 2020 in te schrijven op het adres: Onbekend
Tegen dit voornemen kunnen belanghebbenden binnen vier weken na de dag van
bekendmaking hiervan hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Brielle (Postbus 101, 3230 AC Brielle).
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Voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning is de beslistermijn
met maximaal 6 weken verlengd:
– verzonden 28 januari 2020, het kappen 17 kastanjes aan de Rik 5 in
Brielle.

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 3 februari 2020 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.
De welstandscommissie houdt zitting op maandag 3 februari 2020 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 “De Rik 26” en ontwerpbesluit
Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “De Rik
26” en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Geluidhinder, met ingang
van vrijdag 31 januari 2020 gedurende 6 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 te Brielle.
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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.
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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.

