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Collecterooster

• 15 t/m 21 mei: Longfonds
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.

Eenmalige energietoeslag
€ 800,–
Dit is een eenmalig bedrag van € 800,– netto per
huishouden. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn
om de energierekening iedere maand te betalen. De
energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening
en kan worden
aangevraagd vanaf
heden tot en met 31
december 2022. Het
is niet verplicht om
de toeslag hieraan te
besteden, maar het is
wel verstandig dat
u dit geld reserveert
voor bijvoorbeeld de
hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.

Stadskantoor / Stadswerf
gesloten:
• Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 27 mei

Of u recht heeft op een eenmalige energietoeslag en aan
welke voorwaarden u moet voldoen, kunt u vinden op de
website van gemeente Brielle: brielle.nl/werk-inkomen/

Herdenking 4 mei
Op 4 mei kon in Brielle als Zwartewaal na twee jaar de herdenking weer plaatsvinden als gebruikelijk.

Vrijheidsbeeld ‘De Vlam’ onthuld
Vrijdag 6 mei is op het Turfplein in Brielle het Vrijheidsbeeld ‘De Vlam’ onthuld. Het
beeld is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Bevrijdingsfestival Brielle en is
geschonken aan de gemeenschap van Brielle.
Kunstenaar Ruud van de Vliet heeft het ontworpen en gemaakt. Diverse Brielse

Niels Braal fotografie

bedrijven hebben via sponsoring bijgedragen in de kosten. Het Bevrijdingsbeeld is een
eerbetoon aan de militairen van de vier landen die in 1945 Nederland hebben bevrijd
van de Duitse bezetter. Dat wordt gesymboliseerd door de nationale symbolen van
de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Polen die op het beeld zijn aangebracht. Ook de nationale vlaggen van deze geallieerde landen staan op het beeld.
Bij de onthulling waren vertegenwoordigers van de ambassades van deze landen
aanwezig. Na de onthulling van het beeld werden de volksliederen gespeeld door de
Marching Liberation Band.
Niels Braal fotografie
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Bevrijdingsvuur

Nederland naar de diverse deelnemende gemeenten en bevrijdingsfestivals.

Donderdag 5 mei werd het bevrijdingsvuur door locoburgemeester Robert van der Kooi
in ontvangst genomen aan de Markt 1 in Brielle. De Nationale Bevrijdingsvuurestafette
is sinds 1948 een landelijke traditie. Het is een indrukwekkend teken van nationale
eenheid dat jaarlijks wordt georganiseerd. Met de loop werd het bevrijdingsvuur, dat
om 24.00 uur in Wageningen werd ontstoken, door loopgroepen verspreid over

Tweede parkeeronderzoek
Vesting Brielle
Dinsdag 17 mei en zaterdag 21 mei zijn medewerkers
van Buiten-Ruimte in de vesting Brielle aanwezig om het
tweede onderzoek uit te voeren t.b.v. het parkeeronderzoek voor de Vesting Brielle. Dit onderzoek is het 2e
onderdeel van drie onderzoeken die dit jaar uitgevoerd
worden. Gekeken wordt naar de parkeerdruk die
mogelijk in de binnenstad aanwezig is en waardoor deze
veroorzaakt wordt. De verwachting is dat in november
2022 een rapportage wordt afgeleverd.

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
schutting, Noordeinde 22 in Zwartewaal
(Zaaknummer WABO-2022-0116, Esuite 102162022)
Toestemming
• Toestemming voor het plaatsen van een transformator
station, Bollaarsdijk 13a in Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0071, Esuite 58522022)
• Toestemming voor het plaatsen van een dakopbouw
op de woning, Van der Fuyckstraat 140 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0069, Esuite 57172022)
• Toestemming voor het gewijzigd uitvoeren van een
verleende vergunning voor het bouwen van een
bedrijfsloods, Seggelant-Noord 10 in Vierpolders
(Zaaknummer WABO-2022-0029, Esuite 24782022)
• Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde, Reede 34 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0073, Esuite 60662022)
• Toestemming voor het wijzigen van de voorgevel,
Hoogaars 28 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0085, Esuite 69392022)

Wil je Social
media voor
jouw bedrijf?

Na twee jaar corona kon er dit jaar weer een bevrijdingsestafette gelopen worden
door de ambtelijke organisatie. Het is de laatste keer dat Hellevoetsluis, Westvoorne
en Brielle als aparte gemeente deelnemen. Vanaf volgend jaar wordt er als gemeente
Voorne aan Zee deelgenomen.
Niels Braal fotografie

Verkeersbesluit of -mededeling
• Parkeerplaatsen laden elektrisch vervoersmiddelen Kaatsbaan 16a in Brielle
• TVM bevrijdingsfestival Brielle 2022 - Vesting Brielle

Overige overheidsinformatie
• Publicatie m.b.t. voorgenomen vestiging van
opstalrecht voor een kiosk aan de Turfkade te Brielle
door de gemeente Brielle.
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S. van der Plas
J.T. Liekens
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Cardoso (met dochter)
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09-01-1977
05-08-1998
07-12-1965
10-10-1968
22-08-1986
11-11-1986

04-05-2022
04-05-2022
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07-05-1996
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04-05-2022
04-05-2022

De bekendmakingen en publicaties zijn gedaan in het
Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl/.
De publicaties zijn ook terug te vinden op www.brielle.nl/
bekendmakingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten
worden ontleend. Wilt u reageren op een besluit? Op
bovengenoemde websites staat onder de publicatie wat
je kunt doen. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je wijk of buurt? Dat kan ook digitaal! Alles over
vergunningen, plannen en voorschriften. Snel en eenvoudig
op elk moment van de dag slechts één klik verwijderd van
de meest recente berichten. Abonneer je op de e-mail
service op www.overuwbuurt.overheid.nl.

De Lokale Verbinder
www.groothellevoetmediacentrum.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.
Stadskantoor
Het stadskantoor is telefonisch bereikbaar van maandag t/m
donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.30 uur. Het
stadskantoor is beperkt open op afspraak. Kijk voor de meest
actuele openingstijden op de website www.brielle.nl/home.
Burgerzaken is van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en
op woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur open op afspraak. U
maakt een afspraak via de website brielle.nl/burgerzaken.
Afdeling Bouw en woningtoezicht
Voor het inzien van stukken en vragen omtrent
omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen via de mail
grondgebied.wabo@brielle.nl.
Wmo
Het Wmo-loket kunt u telefonisch bereiken tussen 09.00 en
12.00 uur via 0181-471111 en per mail via wmo@brielle.nl.
Stadswerf - ’t Woud 53, 3232 LN Brielle
De Stadswerf is alleen voor particuliere huishoudens van
de gemeente Brielle. Toegang tot de Stadswerf is alleen
op afspraak, en op vertoon van geldige milieupas en op verzoek
legitimatie. Zie voor meer informatie www.brielle.nl/stadswerf.
Klachten over bezorging?
Dit kunt u melden bij Reclameverspreiding Bouwman, via
nummer 0181-315950.
Eindredactie
Communicatie, postbus 101, 3230 AB 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

Heb je
een nieuwe
website nodig?

