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Openingstijden gemeente

Vooronderzoek extra
hemelwaterriool binnenstad
In de binnenstad van Brielle kan er bij hevige regenval
behoorlijk wateroverlast ontstaan. Daarom wordt
onderzocht of er een extra hemelwaterriool kan worden
aangelegd. Hiermee komt het regenwater niet langer in
het gewone riool terecht, waardoor deze minder snel
overstroomt.

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.

Wat doen we allemaal met
dat karton en papier?
Natuurlijk gooit u dat in de ondergrondse papiercontainer
of in uw mini-container voor oud-papier en karton (OPK).
Maak het karton vooral goed plat en klein. Dan past het
beter in de inwerpkleptrommel van de ondergrondse
papiercontainer en geeft meer ruimte in uw mini-container
voor OPK.
Scheur de kartonnen dozen aan stukken, zodat u het
karton niet meer hoeft te vouwen om het in de inwerpklep
van de ondergrondse container te doen. Het karton
in stukjes geeft het ook veel meer ruimte in de minicontainer.
Ook zorgt het plat
maken of klein maken
in stukken, dat de
inwerpklep niet vast
komt te zitten.
Dit gebeurd vaak
doordat het karton
of doosje niet klein
of platgemaakt is.
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Op donderdag 14 en vrijdag 15 januari 2021 vinden er
een aantal boringen in de grond plaats op het speelveld
bij de Jan de Klerkstraat en bij de nabije stadswal. Dit
gebeurt met een klein rupsvoertuig. Op maandag
25 januari 2021 wordt er op locatie via een boring een

peilbuis in de grond geplaatst. Met deze onderzoeken
wordt de bodemgesteldheid en samenstelling bepaald.

Onderzoeken bastion IX
deze maand afgerond
Om de technische uitwerking van het voorgenomen
plan op bastion IX in kaart te brengen zijn er eind 2020
twee van de drie onderzoeken gedaan. Het derde en
laatste is in de week van 11 januari 2021 afgerond door
Fugro.
Met dit laatste onderzoek is de draagkracht van de
omringende grond rondom het 1 aprilmonument
bepaald. Het zogeheten sonderingsonderzoek is
gedaan door met een groot apparaat een kegelvormige
punt in de bodem te duwen. Met de resultaten van de
onderzoeken is er een goed beeld van de archeologische
en bouwhistorische waarde van de Noordpoort
fundering en de stadsmuren. Dit is nodig om de

technische uitwerking van het voorgenomen plan voor
bastion IX te kunnen voltooien.
Meer informatie over bastion IX en het 1 aprilmonument
is te vinden op www.brielle.nl/1aprilmonument. Op deze
webpagina worden de rapportages van de onderzoeken
geplaatst zodra deze gereed zijn.

Ondergrondse containers buiten gebruik bij de Jumbo
Door de werkzaamheden bij de Jumbo aan de Thoelaverweg zijn de ondergrondse containers hier buiten gebruik
van 21 januari t/m 9 februari 2021. U kunt gebruik maken van de containers bij de Albert Heijn of de Action.

Veranderingen
Wegsleepverordening
gemeente Brielle
Vanaf 16 januari 2021 is er een wijziging in de ophaallocatie en de hoogte van de kosten voor het wegslepen
van een verkeerd geparkeerd voertuig in gemeente
Brielle. De huidige opslaglocatie in Brielle is niet
toereikend en voldoet niet meer aan de vereiste van
de Wegenverkeerswet, waarbij een opslaglocatie
afsluitbaar moet zijn. Vanaf de 16 januari 2021 worden
voertuigen die zijn weggesleept naar een opslaglocatie
in Hellevoetsluis gebracht in plaats van naar het
evenemententerrein in Brielle.
Voertuigen kunnen 24/7 worden opgehaald bij de nieuwe
opslaglocatie Vermaat Auto Berging in Hellevoetsluis.
De kosten voor het wegslepen van een voertuig zijn
verhoogd naar € 319,- excl. BTW op werkdagen van
8.00 – 18.00 uur en tijdens de uren daarbuiten, in het
weekend en op feestdagen zijn de sleepkosten per
voertuig € 335,- excl. BTW. De verhoging is te verklaren
doordat de gewijzigde opslagplaats/bewaarplaats
voldoet aan de wettelijke eisen én gevestigd is in
Hellevoetsluis. Hierdoor is er meer tijd (lees geld)
gemoeid met het wegslepen.
Van de ca.100 weggesleepte voertuigen per jaar worden
er op de Turfkade ca. 65 voertuigen weggesleept in
verband met het parkeerverbod op maandagochtend
-in verband met de weekmarkt op maandag- vanaf
06.00 uur.
Meer informatie over de Wegsleepregeling, kunt u vinden
op: www.brielle.nl/wegsleepregeling

Start werkzaamheden aan de
Thoelaverweg/parkeerterrein
De voorbereidende werkzaamheden aan de Thoelaverweg en het parkeerterrein starten vanaf 11 januari 2021.
De herinrichting bestaat uit het verwijderen van het asfalt,
het aanleggen van een 30 km/u zone inclusief bijpassende gebakken klinkers. Ook zal er een laanstructuur
worden aangebracht door het aanplanten van bomen.
De bezoekersparkeerplaats wordt voorzien van toilet
en informatieborden, zodat de toerist zich gelijk welkom
voelt. De Kaaistraat wordt, aansluitend aan dit werk, in
dezelfde stijl vernieuwd en eenrichtingsverkeer de stad
uit. Het doel van deze werkzaamheden is dat bezoekers
van Brielle in de toekomst hun auto zo veel mogelijk
buiten de vesting zullen parkeren op de daarvoor
bestemde bezoekersparkeerplaats achter de Jumbo.
De Thoelaverweg wordt veiliger en overzichtelijker
gemaakt en voetgangers en fietsers krijgen extra ruimte.
Bezoekers van Brielle worden via de nieuwe Thoelaverweg
als vanzelf naar het bezoekersparkeerterrein geleid. De
werkzaamheden worden door de firma JARO uit Stellendam uitgevoerd en duren tot ongeveer eind april 2021.

Vacature

Brielle zoekt:
• Vakspecialist buitendienst (groen),
36 uur per week
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/vacatures
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Werkzaamheden
Julianalaan in Zwartewaal
Van 18 t/m 27 januari 2021 wordt er gestart met het
opnieuw bestraten van een gedeelte van de Julianalaan
in Zwartewaal. Tussen de huisnummers 13 t/m 39 zal
vanwege de werkzaamheden de Julianalaan geheel
afgesloten zijn. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd
door firma v/d Broek.

Verkeer
Concept besluit ter inzage
-V
 an Egmondplein 2 in Brielle: Aanleg kenteken
gebonden gehandicapten parkeerplaats.
Voor inzage van het dossier voor hierboven genoemd
besluit kunt u telefonisch contact opnemen via het
algemene nummer 471111. U wordt dan doorverbonden
met de juiste contactpersoon.

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
24-12-2020
Het verbouwen van de woning, Nobelstraat 17 in Brielle.
2.
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
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Het plaatsen van een tijdelijke caravan,
Waterweg 3 in Vierpolders.
Het splitsen van de woning, Maarland
Zuidzijde 27 in Brielle.
Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van een gouden regen,
Hogemeet 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:
1.
Het vellen van een houtopstand (kappen).
06-01-2021
Het kappen van 29 bomen,
Jan Mathijssenlaan 5 en 7 in Brielle.
06-01-2021
Het kappen van een kastanje,
van Almondeweg 14 in Brielle.
07-01-2021
Het kappen van 2 berken,
Burg. A.P. vd Blinklaan 12 in Vierpolders.
Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar
t.b.v. verleende vergunningen, ontheffingen en andere
besluiten.
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.
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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. 0181471290.
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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

0181 47 11 11
info@brielle.nl
www.brielle.nl
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Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

Verkeerveiligheid

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Onder deze noemers is alles opgehangen met de bedoeling om deze drie punten, m.b.t. onze gemeente en de inwoners,
minimaal in stand te houden maar liever nog te verbeteren. Dit geldt zowel voor de gemeente in regionaal verband als
binnen de gemeentelijke kernen en wijken.

1

Hoe?

Gedragsbeïnvloeding:
gericht op verkeersveiligheid

Infrastructurele maatregelen:
gericht op veiligheid

3

• Meedoen met diverse landelijke, regionale en plaatselijke
campagnes;

• Aanpassen aansluiting erftoegangswegen op gebied
ontsluitende wegen;

• Geven van instructie aan scholen en doelgroepen als
bijvoorbeeld fietsverkeerslessen en scootmobielsessies.

• Inrichten van fietsvoorzieningen (fietsstroken en
fietssuggestie stroken) bij deze aanpassingen;
gericht op bereikbaarheid en leefbaarheid

2

• Gebiedsontsluiting, aandacht voor ontsluiting van
bestaande kernen en wijken en bij nieuwbouwprojecten;
gericht op leefbaarheid

Verkeerskundige maatregelen:
gericht op verkeersveiligheid
en bereikbaarheid

• Realiseren van voldoende parkeergelegenheid in de
kernen en wijken.

• Aanpassen circulatie binnenstad.

Verkeersmaatregelen

Verkeerscirculatie centrum Brielle
N218
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