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Kop Helvetica oranje
Openingstijden gemeente
Kop Helvetica donkergroen

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

Kop Helvetica bruin

• 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.

Kop Aleo oranje

Kop Aleo donkergroen
Kop Aleo lichtgroen
Kop Aleo blauw

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

Kop Aleo rood

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 bruin

Collecterooster

Raads- en Commissievergaderingen digitaal
Maandag 1 februari:
Commissie samenleving
Dinsdag 2 februari:
Commissie grondgebied
Woensdag 3 februari:
Commissie bestuurlijke zaken
			en middelen
Dinsdag 16 februari:
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/gemeente
raad. 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.

Gemeente Brielle sluit
zich aan bij Cybernetwerk
Zuid-Hollandse Eilanden
De gemeente Brielle heeft zich op 3 december 2020
samen met een aantal andere gemeenten (Gemeente
Hoeksche Waard, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente
Goeree-Overflakkee, Gemeente Westvoorne)
aangesloten bij Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden
(ZHE). Dit gebeurde tijdens een Teams- meeting met
de burgemeesters van de Zuid-Hollandse Eilanden.
“Hoe meer draagvlak, des te groter het resultaat. Alleen
door samen te werken kunnen we cybercriminaliteit
een halt toeroepen. De aansluiting van de gemeenten
is daarbij van cruciaal belang”. Aldus Christian Boertje,
Voorzitter Cybernetwerk ZHE.
Cybernetwerk ZHE is een uniek samenwerkingsverband

tussen verschillende partijen met als missie om ondernemers tot 40FTE cyberweerbaar te maken.
Ben je ondernemer in een van de bovengenoemde
gemeentes? Neem contact op of schrijf je in via de
website www.cybernetwerkzhe.nl

In Lead
verband met de lockdown en de extra maatregelen
met betrekking tot het coronavirus heeft de Hersenstichting besloten de huis-aan-huis collecte van 1 t/m
Platte tekst
7 februari
te annuleren. De collecte gaat wel door maar
dan volledig online.
Kijk voor meer informatie op www.hersenstichting.nl

Projecten Binnenstaden havenvisie ter
besluitvorming naar
commissie en raad
Het eerste project van de Binnenstad-en havenvisie
is deze maand van start gegaan: de Thoelaverweg.
Tijdens de werkzaamheden kan “de bouwapp”
gebruikt worden. Deze app informeert gebruikers
over de voortgang en maakt het stellen van vragen
eenvoudig. Het jaar 2021 is het jaar van de uitvoering.
Daarnaast gaan een aantal kleinere projecten ter
besluitvorming naar de commissie BZM (op woensdag
3 februari) en de raad (op dinsdag 16 februari). Het gaat
om de volgende projecten:

Statiegeld op blikjes,
Yes We Can!

– Vesting, routing, beplanting en beheer (Turfkade)
– Sint Catharijehof
– Wellerondom
– Vrijstaande tekstborden
– Wegwijzers
– Geuzen en martelarenroute
– Fietsparkeren

Meer dan honderd bedrijven, gemeenten en organisaties
zeggen: ‘Statiegeld op blikjes, Yes We Can!’ Met deze
slogan start de nieuwe campagne van de Statiegeldalliantie voor een snel besluit voor statiegeld op blikjes.
Het kabinet neemt in het najaar van 2021 een besluit
over de invoering van statiegeld op blikjes in 2022.
Minder blikjes op straat betekent minder zwerfafval: dat
scheelt zo’n 125 miljoen blikjes per jaar aan zwerfafval.

Beide vergaderingen zijn te volgen via www.brielle.nl/
gemeenteraad

Kijk voor meer informatie: www.statiegeldalliantie.org/
Yes-We-Can

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws
lieverdigitaal?
digitaal?
liever

Wilt u de gemeentepagina ook digitaal
Wilt
u de gemeentepagina
ook
digitaal
ontvangen?
Dan kunt u zich
online
aanontvangen?
Dan
kunt
u
zich
online
melden voor de digitale nieuwsbrief via
aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief
www.brielle.nl/nieuwsbrief.
via
ww.brielle.nl/nieuwsbrief.
U w
ontvangt
het gemeentenieuws dan
Uwekelijks
ontvangt(op
hetvrijdag)
gemeentenieuws
via de mail. dan 
wekelijks (op vrijdag) via de mail.
U kunt de gemeente Brielle ook vinden op Facewww.facebook.com/gemeente.brielle
Ubook
kunt via
de gemeente
Brielle ook vinden op Faceen
op
Twitter
via
twitter.com/gemeentebrielle.
book v ia www.facebook.com/gemeente.brielle
en op Twitter via twitter.com/gemeentebrielle.
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Avondklok: blijf binnen
Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

21.00 uur

4.30 uur

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.
Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn:
In een noodsituatie

Voor werk

Dringende (medische) hulp aan
mensen en dieren

Reizen naar het buitenland en
terug naar Nederland

Uitlaten van een aangelijnde
hond (dit doe je alleen)

Na een oproep van een rechter of
officier van justitie

Voor een uitvaart

Een examen voor mbo, hbo of wo

Kijk op rijksoverheid.nl/
avondklok voor de
mogelijke verklaring(en)
die je bij je moet hebben
als het toch noodzakelijk is
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de
avondklok naar buiten,
dan loop je het risico op
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok
of bel 0800-1351

1 aprilmonument bastion IX
Voor de realisatie van het bouwwerk op bastion IX is de benodigde uitgebreide vergunningprocedure opgestart.
Omdat het bouwwerk niet binnen de bepalingen van het bestemmingsplan vesting past, is er voor de realisatie een
afwijking van het bestemmingsplan nodig. Op 27 oktober 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de
hiervoor benodigde verklaring van geen bedenkingen. Daarnaast wordt gelijktijdig de activiteit wijzigen monument
met een uitgebreide procedure behandeld. Hierop zijn ruim 50 zienswijzen ingediend.
Na akkoord van de gemeenteraad op de voorlopige vergunning en de beschikbaarstelling van het benodigde
budget, is er in november 2020 gestart met de uitvoering van diverse onderzoeken. De onderzoeken zijn nodig
voor de technische uitwerking van het plan en om de vragen van de monumentencommissie en de Rijksdienst van
het Cultureel Erfgoed te kunnen beantwoorden. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd en het historische metselwerk van de Noordpoort is onderzocht. Ook zijn sonderingen uitgevoerd en er is een aanvullende
bouwhistorische verkenning van het gehele bastion opgesteld.
Momenteel werken de constructeurs en de architecten aan de technische uitwerking van het plan. De onderzoeksresultaten en de uitwerking van het plan worden ter beoordeling voorgelegd aan de monumentencommissie en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Verder wordt er momenteel gewerkt aan de beantwoording van de zienswijzen. Zodra alle onderzoeksresultaten bekend zijn worden deze gepubliceerd op de website. De huidige planning is
om de definitieve vergunningverlening in maart 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze is gebaseerd op de
uitgevoerde onderzoeken, de planuitwerking, het advies van de monumentencommissie en van Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en de zienswijzen. Indien nodig, wordt het plan hierop aangepast. Alle informatie over dit project is
te vinden via: www.brielle.nl/1aprilmonument.

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.

Avondklok en ontheffingen
Er geldt een avondklok sinds zaterdag 23 januari.
Tijdens de avondklok is het verboden om tussen
21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends buiten
te zijn. De avondklok geldt tot 10 februari 04.30 uur.
Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is en
je een geldige reden hebt. In dat geval moet je een
formulier Eigen verklaring Avondklok meenemen.
Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat,
moet je ook een Werkgeversverklaring tonen.
De Rijksoverheid stelt formulieren beschikbaar. Het is
niet de bedoeling dat je je eigen formulieren maakt.
Meer informatie over geldige redenen om op straat te
zijn is te vinden op Rijksoverheid.nl/avondklok.
Je kunt het formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ ook
afhalen bij het Stadskantoor, Slagveld 36 in Brielle.
De formulieren liggen daar bij de balie voor je klaar.
Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Verkeer
Genomen besluit
• Julianalaan 39 in Zwartewaal: Aanleg kenteken
gebonden gehandicaptenparkeerplaats.
De volledige verkeersbesluiten zijn na te lezen via https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/

Horeca
Verleende vergunning(en)/ontheffing(en)/besluit(en)
Verzending
Zakelijke inhoud
22-01-2021
Nieuwe eigenaar Restaurant Nouba: De
heer P.M. den Hartog en de heer J. van
Wijk , Nobelstraat 65 inBrielle. Betreft
een nieuwe exploitatievergunning en
een Drank en Horecavergunning.
Voor inzage en bezwaar zie blok Inzage en bezwaar
t.b.v. verleende vergunningen, ontheffingen en andere
besluiten.
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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
21-01-2021
Het plaatsen van een schutting,
Langestraat 90 in Brielle.
13.
19-01-2021
21-01-2021

Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van 3 bomen,
Jan Mathijssenlaan 3 in Brielle.
Het kappen van 2 bomen, Langestraat
90 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
19-01-2021
Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde, Amer 4 in Brielle.
21-01-2021
Het plaatsen van een fruitloods, Groene
Kruisweg 8a in Vierpolders.
21-01-2021
Het verbouwen van het pand en
uitbreiden van het terras, Krabbeweg 9
in Brielle.
2.
21-01-2021
21-01-2021

Het vellen van een houtopstand (kappen).
Het kappen van 12 bomen, Asylplein in
Brielle.
Het kappen van 6 bomen, Molenstraat
14 in Brielle.

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.

De monumentencommissie houdt zitting op donderdag
28 januari 2021.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
via het algemene nummer 0181-471111. U wordt dan
doorverbonden met de juiste contactpersoon.

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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

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

