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Openingstijden gemeente

Snoeiwerkzaamheden
gemeente Brielle
Momenteel voert de gemeente Brielle diverse
snoeiwerkzaamheden uit. De werkzaamheden
omvatten het terugsnoeien van de plantsoenen
alsmede het snoeienvan bomen in Brielle, Vierpolders
en Zwartewaal.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn
onze dienstverlening en openstellingen aangepast.
Het stadskantoor is beperkt open op afspraak.
• Het stadskantoor is 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 tussen 09.00-12.30 uur naar
telefoonnummer 0181-471111.
• Het Wmo-loket is dicht. U kunt per mail en
telefonisch contact opnemen via tel. 0181-471111.
• De balie van afdeling Bouw en woningtoezicht is
gesloten. Voor het inzien van stukken en vragen
omtrent omgevingsvergunningen kunt u contact
opnemen via de mail grondgebied.wabo@brielle.nl.
• Stadswerf is geopend, maar werkt met aangepaste
dienstverlening. Voor ieders veiligheid vragen we
het bezoek indien mogelijk uit te stellen.
Kijk voor de meest actuele openingstijden op de
website www.brielle.nl/home.
Voor de meest actuele informatie over de maatregelen rond het coronavirus kijkt u op de website
van gemeente Brielle: www.brielle.nl/coronavirus.

Voor vragen betreffende deze werkzaamheden kunt u
telefonisch contact opnemen met de receptie van het
stadskantoor via 0181-471111.

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
25-01-2021
Het plaatsen van een gevelbord,
Lijnbaan 12.
26-01-2021
Het uitbreiden van het balkon en het
plaatsen van een schutting, Jacoba van
Beierenstraat 1 in Brielle.
26-01-2021
Het uitbreiden van het balkon, Welleweg
14 in Brielle.
2.
19-01-2021

Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van 7 essen en 1 treurwilg,
i.v.m. essenziekte, G.J. vd Boogerdweg
11 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.

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 8
februari 2021.
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 8
februari 2021.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
via het algemene nummer 0181-471111. U wordt dan
doorverbonden met de juiste contactpersoon.

Wet basisregistratie
personen (BRP)
Het voornemen bestaat om de volgende personen in te
schrijven in de basisregistratie personen van Brielle met
de volgende gegevens:
- de heer A.M.A. de Souza. Lenaert Vechelstraat 41 in
Brielle met ingang van 1 februari 2021 in te schrijven
op het adres: onbekend.
- mevrouw A.D. de Souza, Lenaert Vechelstraat 41 in
Brielle met ingang van 1 februari 2021 in te schrijven
op het adres: onbekend.
- mevrouw D. de Souza, Lenaert Vechelstraat 41 in
Brielle met ingang van 1 februari 2021 in te schrijven
op het adres: onbekend.
- de heer A.P. de Souza, Lenaert Vechelstraat 41 in
Brielle met ingang van 1 februari 2021 in te schrijven
op het adres: onbekend.
- mevrouw A.A.D. de Souza, Lenaert Vechelstraat 41 in
Brielle met ingang van 1 februari 2021 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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VRAGEN OVER UW
WOZ-WAARDE?
SVHW helpt!

WOZ-WAARDE VOOR IEDEREEN BELANGRIJK
Eind februari 2021 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met uw
WOZ-waarde. Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde? Maak dan een
afspraak met één van onze taxateurs via www.svhw.nl. Als blijkt dat wij de
waarde onjuist hebben vastgesteld, dan passen we die graag voor u aan.
SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.
Hoe de WOZ-waarde tot stand komt
Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van verkochte
woningen. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel,
dat de WOZ-waarde bepaalt. Onze taxateurs controleren de waarde en
stellen deze vast. Op uw taxatieverslag, dat u kunt inzien op onze website
via ‘Mijn SVHW’, staan de verkochte woningen die bij de vergelijking met
uw woning zijn gebruikt.

SVHW mag alleen de WOZ-beschikking versturen, wanneer de uitvoering op orde
is. Daarom houdt de Waarderingskamer als onafhankelijke overheidsorganisatie
jaarlijks toezicht op de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken
(WOZ). De Waarderingskamer beoordeelde onze uitvoering met ‘goed’.
SVHW heft en int de lokale belastingen voor uw gemeente en voor waterschap
Hollandse Delta. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de
leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente. Wilt u meer weten over de
lokale belastingen? Kijk op www.svhw.nl.
SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
(0186) 577 222 of (0800) 02 00 873
WWW.SVHW.NL

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
bij spoedeisende zaken bellen naar tel. 0181-471290.
Dienstverlening gemeente
De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag t/m
donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.30
uur. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus
zijn onze dienstverlening en openstellingenaangepast.
Het stadskantoor is beperkt open op afspraak. Kijk voor
de meest actuele openingstijden op de website
www.brielle.nl/home.
Afdeling Bouw en woningtoezicht
De balie van afdeling Bouw en woningtoezicht is gesloten.
Voor het inzien van stukken en vragen omtrent omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen via de mail
grondgebied.wabo@brielle.nl.
Stadswerf - ’t Woud 53, 3232 LN Brielle
De Stadswerf is alleen voor particuliere huishoudens van
de gemeente Brielle. Toegang tot de Stadswerf alleen op
vertoon van geldige milieupas en op verzoek legitimatie.
Kijk voor de actuele openingstijden en meer informatie op
www.brielle.nl/stadswerf.
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.
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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 voorlopig 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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

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

