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Openingstijden gemeente

Raads- en Commissievergaderingen digitaal
Dinsdag 16 februari:

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.

Gemeenteraad

Er zijn uiteraard de nodige maatregelen getroffen ter
voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Zo
wordt er digitaal vergaderd. 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:

griffie@brielle.nl. Als u zich heeft aangemeld als inspreker,
ontvangt u van de griffier een link naar de vergadering.

Nieuwe website gemeente Brielle!
Aanstaande maandag 15 februari gaat de nieuwe website van de gemeente Brielle LIVE. De nieuwe website heeft
een frissere, eigentijdse uitstraling gekregen en is nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Door een noodzakelijke
technische aanpassing heeft de nieuwe site een veiligere en stabielere ondergrond gekregen. De website van
gemeente Westvoorne maakt ook gebruik van deze nieuwe techniek, waardoor al een stukje harmonisatie is
gerealiseerd. Onderstaand beeld geeft al een kleine sneak preview hoe de website er uit komt te zien!

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.

Nog 1 week om reactie te
geven op het herindelingsontwerp voor de nieuwe
gemeente Voorne
Op 16 december hebben de gemeenteraden van
Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het
herindelingsontwerp vastgesteld. Dit is de eerste
stap in het wettelijk proces en een belangrijk
onderdeel in het fusietraject naar de te vormen
gemeente op Voorne per 2023.
Het ontwerp ligt tot 17 februari 2021 ter inzage en
geeft een beeld van de nieuw te vormen gemeente.
In het herindelingsontwerp staat een omschrijving van
de drie gemeenten, waarom de drie gemeenten willen
samengaan en wat de gemeenten willen bereiken met
het samengaan. Er is een beeld opgenomen van hoe
de nieuwe gemeente er uit zal zien, de kaart en de
financiële situatie. Met een voorstel voor de nieuwe
naam: Voorne.

Wilt u een zienswijze indienen?

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van
terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet
eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp
en waarom.
U kunt het herindelingsontwerp inzien op de website
www.naar1gemeenteopvoorne.nl en de websites van
de drie gemeenten. Er ligt ook een papieren exemplaar
van het herindelingsontwerp in elk gemeentehuis. In
verband met de corona-maatregelen moet u eerst een
afspraak maken om het ontwerp op het gemeentehuis
te bekijken.
U kunt uw reactie op het herindelingsontwerp per brief

sturen naar het college van uw gemeente. U kunt ook
een scan maken van deze brief en per e-mail naar uw
gemeente versturen. Een reactie moet altijd voorzien
zijn van een handtekening . Als wij uw reactie hebben
ontvangen, sturen wij u een bericht waarin we uitleggen
hoe we met uw reacties omgaan. U kunt reageren tot
17 februari 2021.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.naar1gemeenteop
voorne.nl. U kunt ook contact opnemen met de
projectgroep fusie via de mail info@brielle.nl, gemeente
@westvoorne.nl of gemeente@hellevoetsluis.nl.
Of een terugbelverzoek achterlaten via het Klant
Contact Centrum. U kunt hiervoor bellen naar: 14-0181
en vragen naar de gemeente waar u woont.

Webinar
‘Aardgasvrij ready’
Dinsdag 16 februari organiseert de Woonwijzerwinkel
van 19.00-20.0 uur de webinar ‘Aardgasvrij ready’.
Door uw woning te isoleren en te ventileren bespaart
u niet alleen op uw energielasten, maar verhoogt u
ook uw wooncomfort. Isolatie en ventilatie zijn
verduurzamingsmaatregelen waar u nooit spijt van
hoeft te hebben, omdat ze zinvol zijn voor elke
toekomstige situatie. Combineer dit met een (hybride)
warmtepomp en u maakt goede stappen naar een
lagere energierekening en alvast naar een aardgasvrije
toekomst. Tijdens de webinar krijgt u hier meer
informatie over.
Na afloop is er de gelegenheid om vragen te stellen
met betrekking tot uw eigen woonsituatie.
Aanmelden kan via het formulier op
woonwijzerwinkel.nl/themadagen.
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Collecterooster
• 14 t/m 20 februari Stichting Bejaardenreis 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.

Per 1 februari 2021 is een wervingscampagne voor
nieuwe leerkrachten gestart. Voor het schooljaar
2021-2022 zijn de schoolbesturen EduMare, Prokind
Scholengroep en VCPO Spijkenisse per 1 augustus op
zoek naar nieuwe leerkrachten voor de meer dan 45
basisscholen in Voorne-Putten en Rozenburg.
Ben jij iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging?
Of naar een volgende stap in jouw loopbaan? Of ken je
iemand in jouw omgeving die een nieuwe uitdaging
als leerkracht zoekt? Ga dan voor alle actuele vacatures
naar de website van de VPR Pool: www.vprpool.nl.
Solliciteren kan tot 28 februari 2021!
De gezamenlijke wervingscampagne is een onderdeel
van de aanpak van het lerarentekort op het eiland
Voorne-Putten waar de drie schoolbesturen zich, samen
met de VPR Pool (talentenpool voor leerkrachten in het
basisonderwijs), op richten. Dit om voor het volgend
schooljaar een optimale bezetting op de scholen te
kunnen realiseren. Informatie is ook te vinden op sociale
media: vprpool

2 februari 2021
2 februari 2021

1 april-les nu digitaal
vanuit Museum Den Briel!
De 1 april-les, het educatieve programma over 1 april
1572 en de Tachtigjarige Oorlog voor de groepen 7
van het Primair Onderwijs, wordt vanaf volgende week
digitaal aangeboden. Na bevestiging van de reservering
belt de school de museummedewerker via Zoom of MS
Teams en vervolgens wordt de interactieve les vanuit de
museumzalen aan de leerlingen gegeven. De digitale
museumles wordt verzorgd door de medewerker
educatie van het museum, Robert van Herk.
Een try-out van de les heeft plaats gevonden met een
groep 8 van het IKC Ichtus uit Maassluis.

CCPO

De 1 aprilles werd ontwikkeld in samenwerking met de
Stichting Kunst & Cultuur Brielle/de Culturele Commissie
Primair Onderwijs en maakt sinds 2008 deel uit van het
Erfgoedspoor Brielle.

Reserveren

Voor de digitale 1 april-les kan een school reserveren via
info@historischmuseumdenbriel.nl
Scholen van buiten de gemeente Brielle kunnen het
lesprogramma tegen betaling reserveren.
Meer informatie is te vinden op de website
www.historischmuseumdenbriel.nl.
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Horeca
Verleende vergunning(en)/ontheffing(en)/besluit(en)
Verzending
Zakelijke inhoud
3-2-2021
Nieuwe eigenaar LetS DenS: De heer J.
van Spelden, Nobelstraat 23 in Brielle
Betreft een nieuwe exploitatievergunning
en een vergunning drank en horecawet
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Meer informatie:
rijksoverheid.nl/winkelen
Meer informatie:
of bel 0800-1351
rijksoverheid.nl/winkelen
of bel 0800-1351

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

Verkeer
Genomen besluiten
• Van Egmondpein 2 in Brielle: Aanleg kenteken
gebonden parkeerplaats
De volledige verkeersbesluiten zijn na te lezen via https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/
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Verzonden op Zakelijke inhoud
03-02-2021
Het realiseren van een invalidetoilet,
Groene Kruisweg 8a in Vierpolders.
04-02-2021
Het vervangen van de dakkapel voor 2
dakramen, alsmede het plaatsen van 2
dakkapellen, Maarland Noordzijde 101
in Brielle.
2.
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
03-02-2021
Het realiseren van een invalidetoilet,
Groene Kruisweg 8a in Vierpolders.
04-02-2021
Het vervangen van de dakkapel voor 2
dakramen, alsmede het plaatsen van 2
dakkapellen, Maarland Noordzijde 101
in Brielle.
3.
Het van een beschermd (Rijks)monument.
04-02-2021
Het vervangen van de dakkapel voor 2
dakramen, alsmede het plaatsen van 2
dakkapellen, Maarland Noordzijde 101
in Brielle.

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
04-02-2021
Het verbouwen van een bedrijfspand
naar 4 woningen, Kloosterweg 31 in
Brielle.
2.
Het van een beschermd (Rijks)monument.
29-01-2021
Het wijzigen van de kozijnen, Maarland
Zuidzijde 30 in Brielle.
3.
Het vellen van een houtopstand (kappen).
01-02-2021
Het kappen en herplanten van bomen,
Turfkade in Brielle.
01-02-2021
Het kappen van 22 lindes, Slagveld in
Brielle.

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.

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.

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.
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Vaccinatiestrategie*
2021

*Let op! De gegevens waarop deze afbeelding is gebaseerd veranderen continu. Start en snelheid
van vaccineren zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. De planning is afhankelijk van
o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. Op basis van ontwikkelingen en

Q1

GGD

Q2

adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt. De meest recente informatie is te vinden
op www.coronavaccinatie.nl.

Q3

Q4

Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
273.000
Medewerkers gehandicaptenzorg
258.000
Medewerkers wijkverpleging en Wmo
204.000

Instellingsarts

Bewoners verpleeghuizen en mensen met een
verstandelijke beperking in een instelling
155.000
Intramurale GGZ-cliënten
60.000

Huisarts

Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling
77.000
Niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar**
Van oud naar jong

Mensen van 18-60 jaar met een
medische indicatie (hoog risico)

GGD / huisarts

Mensen van 18-60 jaar met een
medische indicatie (overig)

Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar **
Van oud naar jong

Mensen van 18-60 jaar (zonder medische indicatie)***
7.100.000 – Van oud naar jong

Werkgever

Medewerkers intramurale GGZ en GGZ-crisisdiensten
25.000

Medewerkers directe COVID-zorg
40.000

Alle overige zorgmedewerkers***

Huisartsen en hun medewerkers
35.000

Lokale diensten
publieke gezondheid

Zorgmedewerkers BES en CAS eilanden – 8.400
Inwoners St. Eustatius en Saba, alle bevolkingsgroepen – 3.900
Inwoners (overige) BES en CAS eilanden ouder dan 60 jaar – 86.000
Inwoners (overige) BES en CAS eilanden van 18-60 jaar*** – 243.000

Indicatief leveringsoverzicht
COVID-19 vaccins (x 1mln)

BioNTech/Pfizer
Moderna
AstraZeneca
CureVac

2020 2021

2022

Q4

Q1

Q2 Q1 Q3

Q4

Q1

0,2
-

2,4
0,4
1,4
-

7,8
1,4
6,8
2,3

2,6
7,4
2,8

2,8

6,8
5,0
3,6
2,8

2020 2021
TOTAAL
19,8
14,2
11,8
10,7

Janssen
Sanofi
Novavax
Valneva
TOTAAL

Q4
0,2

Q1
4,2

2022
Q2
3,0
0,6
21,9

Q3
6,0
1,0
25,2

Q4
2,3
5,8
1,2
22,1

Q1
5,9
1,0
1,2
10,9

Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

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

TOTAAL
11,3
11,7
3,8
1,2
84,5

**De totale omvang van de groep mobiele en niet mobiele thuiswonenden
vanaf 60 jaar bedraagt circa 4.300.000 personen.
***Start- en einddatum van deze groepen zijn afhankelijk van tijdige
en voldoende levering van vaccins.

Alle leveringen zijn onder voorbehoud van markttoelating.

