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Openingstijden gemeente
Kop Helvetica oranje

Kop Helvetica donkergroen
Kop Helvetica lichtgroen
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn
onze dienstverlening en openstellingen aangepast.
Het stadskantoor is beperkt open op afspraak.

Kop Helvetica blauw
Kop Helvetica rood

• Per 1 september is de gemeente telefonisch
bereikbaar van maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.30 uur.
• Burgerzaken is van maandag t/m vrijdag van
09.00-12.30 uur beperkt open op afspraak.
Bel voor een afspraak naar telefoonnummer
0181-471111.
• Het Wmo-loket is dicht. U kunt per mail en
telefonisch contact opnemen via tel. 0181-471111.
• Het omgevingsloket en het loket voor vergunningen
en ontheffingen op basis van de APV zijn dicht, u
kunt per mail en telefonisch contact opnemen op
0181-471111.
• Stadswerf is geopend, maar werkt met aangepaste
dienstverlening. Voor ieders veiligheid vragen we
het bezoek indien mogelijk uit te stellen.

Kop Helvetica bruin

Kop Aleo oranje

Raads- en
Commissievergaderingen

Dinsdag 22 september: Gemeenteraad – Concept
			regionale energiestrategie
			regio Rotterdam-Den Haag.
Er zijn uiteraard de nodige maatregelen getroffen ter
voorkoming van verspreiding van het Coronavirus.
Zo wordt er vergaderd zonder publiek. De vergaderingen
zijn voor het publiek te volgen via de webcast vanaf
20.00 uur. Deze kunt u vinden onder www.brielle.nl/
gemeenteraad. Hiermee wordt voldaan aan de
voorwaarde van openbaarheid. De vergadering is online
in beeld te volgen. Wilt u de raad toespreken, dan moet

u zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de
griffier, de heer B.J Nootenboom. Telefoon 0181-471118.
E-mail: raadsgriffier@brielle.nl
Bij het inspreekrecht, wordt natuurlijk de minimale
onderlinge afstand van 1,5 meter in acht genomen.

Erepenning werkgroep Kanonnen en Affuiten
Op woensdag 9 september 2020 is het kruitmagazijn achter de Burgemeester H. van Sleenstraat officieel geopend.
De werkgroep Kanonnen en Affuiten heeft vier jaar aan het bouwwerk gewerkt.
Voor hun inzet voor de gehele Brielse vesting en daarbuiten ontvingen zij de gemeentelijke erepenning. De vrijwilligers
repareren en bouwen nieuwe affuiten, knappen de kazematten op de bastions op en richten ze in. Burgemeester
Gregor Rensen reikte de penning woensdag 9 september uit namens het gemeentebestuur. Omdat het kruitmagazijn
normaal alleen met een gids te bezoeken is, heeft de werkgroep naast één van de ramen aan de buitenzijde een
lichtknop geplaatst. Zo kan ook iedereen die er zonder gids is de binnenzijde van het magazijn bewonderen.

Kop Aleo donkergroen

Kijk voor de meest actuele openingstijden op de
website www.brielle.nl/home.

Kop Aleo lichtgroen

Voor de meest actuele informatie over de maatregelen rond het coronavirus kijkt u op de website
van gemeente Brielle: www.brielle.nl/coronavirus.

Kop Aleo blauw

Kop Aleo rood
Collecterooster
Kop
Aleo bruin
20 t/m
26 september
2020:Handicap 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 Lead
zij collecteert. Vraagt u daar dus gerust naar.
Platte tekst

Melding of klacht?
Meld het via de website!
Voor meldingen of klachten over bijvoorbeeld kapotte
bestrating, verkeersveiligheid, vandalisme en graffiti kunt
u een melding maken via www.brielle.nl/melding. Uw
melding wordt dan automatisch geregistreerd. Indien
u niet beschikt over internet kunt u tijdens kantooruren
bellen naar tel. 0181-471111. Buiten kantooruren kunt
u bellen via tel. 0181-471290. Kijk voor de actuele
openingstijden op www.brielle.nl/home.

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws
liever
lieverdigitaal?
digitaal?
Wilt u de gemeentepagina ook digitaal
Wilt u de gemeentepagina
digitaal
ontvangen?
Dan kunt u zich ook
online
ontvangen?
Dan
kunt
u
zich
online
aanaanmelden voor de digitale nieuwsbrief
voor de digitale nieuwsbrief via
viamelden
w
 ww.brielle.nl/nieuwsbrief.
Uwww.brielle.nl/nieuwsbrief.
ontvangt het gemeentenieuws dan 
wekelijks
(op vrijdag)
via de mail. dan
U ontvangt
het gemeentenieuws
wekelijks (op vrijdag) via de mail.
U kunt de gemeente Brielle ook vinden op Facebook via www.facebook.com/gemeente.brielle en
kunt deviagemeente
Brielle ook vinden op FaceopUTwitter
twitter.com/gemeentebrielle.
book via www.facebook.com/gemeente.brielle
en op Twitter via twitter.com/gemeentebrielle.
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Onderzoek DCMR
lood bij volkstuinen
In 2019 heeft de DCMR onderzoek gedaan naar blootstellingsrisico’s van diffuus lood bij kinderspeelplaatsen.
In vervolg op de aanpak bij kinderspeelplaatsen
onderzoekt de DCMR in opdracht van de provincie
het najaar van 2020 circa 20 volkstuincomplexen in de
regio Rijnmond. In Brielle is er één volkstuincomplex
die onderzocht zal worden.
De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan
vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door
huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt
lood op verschillende plekken voor in de bodem.
Dit is met name in oud stedelijk gebied en langs oude
lintbebouwing. Nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico’s van lood zijn voor de provincie Zuid-Holland
aanleiding voor onderzoek naar lood in de bodem. Het
onderzoek van de provincie richt zich onder andere
op volkstuinen omdat daar door direct contact met
de grond of via gewasconsumptie opname van lood
mogelijk is. Omdat volkstuin ‘De Onrust’ in Brielle tegen
de binnenstad ligt wordt deze volkstuin onderzocht. De
binnenstad van Brielle is namelijk een gebied met een
verhoogde kans op overschrijding van de risicowaarde
van lood. Uiteraard zegt dit nog niets van de kwaliteit
van de bodem bij de Brielse volkstuin.

Campagne Senioren
en Veiligheid – deel III
Hulpvraagfraude is geliefd bij veel oplichters, maar
met de juiste tips & tricks kun je voorkomen dat je
hier slachtoffer van wordt.
Hulpvraagfraude (via WhatsApp)
• Maak nooit zomaar geld over na een onverwacht
betaalverzoek via de telefoon zonder dat je iemand
daadwerkelijk hebt gesproken. Niet gebeld = geen
geld.
• Als een bekende je met een nieuw nummer vraagt
om geld over te maken, controleer dan altijd
rechtstreeks bij de bekende of het verzoek van hem
of haar afkomstig is.
Volgende week (22 t/m 28 september): Phishing.
Meer informatie kunt u vinden op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

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.
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

Snoeiwerkzaamheden
Brielle
Vanaf 14 september beginnen de medewerkers van
gemeente Brielle met het snoeien van bomen en snoeiwerkzaamheden van plantsoenen in Brielle, Vierpolders
en Zwartewaal. De duur van deze werkzaamheden zijn
4 weken.
Tijdens deze werkzaamheden zal op sommige locaties
een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld, deze
verboden zijn van korte duur.

Rubriek Verkeer
Tijdelijke Verkeersmaatregelen Brielse
Wandeltocht 26 september 2020
In verband met de Brielse Wandeltocht op 26 september
2020 zijn onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen
getroffen:
Op vrijdag 25 september 2020 wordt het openbare
parkeerterrein aan de Thoelaverweg, achter de Jumbo
Supermarkt vanaf 06.00 uur tot maandag 28 september 2020 12.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Tevens zal hier een tijdelijk parkeerverbod
gelden. Reeds geplaatste voertuigen dienen vóór 25
september 2020 06.00 uur verwijderd te zijn.
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.
Voor informatie over de verkeersmaatregelen verwijzen
wij u naar de website: www.overheid.nl.

Concept besluit ter inzage
– HW Croeslaan in Vierpolders: Instellen parkeerverbod
ene zijde.
– Ripperdaweg, Watersingel en Roobolwegin Brielle:
Instellen eenrichtingsverkeer.
– Slagveld 36: Aanleg van twee parkeerplaatsen voor
de politie.
Bovengenoemd concept besluit(en) ligt gedurende twee
weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken
aan het college van burgemeester en wethouders van
Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Voor inzage van
het dossier voor hierboven genoemd besluit kunt u
telefonisch contact opnemen via het algemene nummer
0181-471111. U wordt dan doorverbonden met de juiste
contactpersoon.

Gemeentenieuws is een wekelijkse uitgave van het
gemeentebestuur van Brielle.
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 en graffiti kunt
u een melding maken via www.brielle.nl/melding. Uw
klacht wordt dan automatisch geregistreerd. Indien u niet
beschikt over internet kunt u tijdens kantooruren bellen
naar tel. 0181-471111. Buiten kantooruren kunt u bellen via
tel. 0181-471290.
Openingstijden Burgerzaken, burgerlijke stand en
Wmo-loket
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. Let op: Er gelden voor nu andere
openingstijden.
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.
Klachten over bezorging?
Dit kunt u melden bij Reclameverspreiding Bouwman, via
nummer 0181-315950.
Eindredactie
Communicatie, postbus 101, 3230 AC Brielle, e-mail
voorlichting@brielle.nl

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Openbare bekendmaking

ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Ontvangen aanvragen om een omgevingsvergunning
Voor de activiteit:
1.
Het bouwen van een bouwwerk.
Ingediend op Zakelijke inhoud
03-09-2020
Het renoveren van het pand, Voorstraat
56 in Brielle.
05-09-2020
Het aanpassen van de interne vluchtweg,
Kaaistraat 23 in Brielle.
07-09-2020
Het maken van een aanbouw, van
Almondeweg 8 in Brielle.
10-09-2020
Het realiseren van een afzuiginstallatie,
Vischstraat 14 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:
1.
Het bouwen van een bouwwerk.
Verzonden op Zakelijke inhoud
09-09-2020
Het vervangen van de opslagloodsen,
Groene Kruisweg 14 in Vierpolders.
09-09-2020
Het realiseren van een dakopbouw en
een dakterras, Veerweg 32 in Brielle.
09-09-2020
Het bouwen van een schuur, Oudeweg
West 3 in Zwartewaal.
10-09-2020
Het in- en uitwendig wijzigen van het
bedrijfsgebouw alsmede het splitsen
van het bedrijfsgebouw, Henry Fordstraat 19 in Zwartewaal.
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2.
09-09-2020
09-09-2020
09-09-2020
3.
09-09-2020

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Het vervangen van de opslagloodsen,
Groene Kruisweg 14 in Vierpolders.
Het realiseren van een dakopbouw en
een dakterras, Veerweg 32 in Brielle.
Het bouwen van een schuur, Oudeweg
West 3 in Zwartewaal.
Het maken, hebben of veranderen van
een uitweg.
Het maken van een inrit, Hellehoek 37 in
Zwartewaal.

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

Wet basisregistratie
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van
Brielle maakt bekend dat met toepassing van artikel

2.60, onder d van de Wet basisregistratie personen
(BRP) de volgende perso(o)n(en) is/zijn ingeschreven
in de basisregistratie personen met de volgende
gegevens:
– de heer V.C. Okoro, Kaatsbaan 1/3 in Brielle met
ingang van 15 juni 2020 vertrokken naar het adres:
Onbekend.
– de heer I.V. Jainandunsing, Rochus Meeuwiszweg 7
in Brielle met ingang van 29 juni 2020 vertrokken naar
het adres: Onbekend.
– mevrouw A. Oedairadjsingh, mevrouw R.V. Jainandunsing, mevrouw S.M. Jainandunsing en de heer S.R.
Jainandunsing, Rochus Meeuwiszweg 7 in Brielle met
ingang van 29 juni 2020 vertrokken naar het adres:
Onbekend.
– mevrouw A.M. van Es, Hollemarestraat 12 in
Zwartewaal met ingang van 13 juli 2020 vertrokken
naar het adres: Onbekend.
– de heer L. Huizinga, Jan Matthijssenlaan 7 in Brielle
met ingang van 13 juli 2020 vertrokken naar het
adres: Onbekend.

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.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

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

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

0181 47 11 11
info@brielle.nl
www.brielle.nl

