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Herindelingsverkiezingen op
23 november – informatie
voor politieke partijen

Binnenstad krijgt
hemelwaterriool
In de binnenstad wordt een hemelwaterriool aangelegd
in opdracht van de gemeente Brielle. Het doel van de
aanleg is om te zorgen dat het regenwater sneller
afgevoerd kan worden. Daarom wordt in de omgeving
van het Wellerondom en Sint Catharijnehof een nieuw
hemelwaterriool aangelegd. Tevens wordt er ook een
deel van de oude riolering vervangen. Dit project is
verdeeld in twee fases. Begin juli wordt gestart met de
werkzaamheden van fase 1. Op het ogenblik zijn de
voorbereidende werkzaamheden in gang gezet.
Eerst moet er een verbinding met het oppervlaktewater
worden gemaakt om het water te kunnen afvoeren. Om
dit te kunnen realiseren wordt er een buis door middel
van een boring onder de stadswal naar de Lange Veste

gemaakt. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf het
speelveld gelegen aan de Maarten Trompstraat. Tijdens
de gehele uitvoeringsperiode is het speel- en grasveld
tegenover de Jan de Klerkstraat tijdelijk niet in gebruik.
Fase 1 zal tot eind oktober duren.
BouwApp
De gemeente heeft voor dit project de Omgevingsverbinder ingehuurd voor de omgevings-communicatie.
Nikki van Alphen, omgevingsmanager, fungeert als aanspreekpunt voor omwonenden en andere betrokkenen.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-7009762 of
e-mailadres brielle@deomgevingsverbinder.nl. Tijdens
het project kunnen omwonenden en andere belangstellenden de voortgang volgen via de BouwApp, genaamd
‘Aanleg hemelwaterriool Binnenstad Brielle”. Via deze
app zal periodiek informatie over de werkzaamheden
worden gedeeld in woord en beeld.

Op 23 november 2022 kunnen inwoners van Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne stemmen voor de nieuwe
gemeenteraad van Voorne aan Zee. Wilt u als politieke
partij meedoen aan deze herindelingsverkiezing? Op de
website www.naar1gemeenteopvoorne.nl/verkiezingen
leest u hoe u zich als nieuwe of bestaande lokale
politieke partij kunt registreren en hoe u de kandidatenlijst aanlevert. Ook leest u hier met welke belangrijke
data u rekening moet houden. En hoe de verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt.

Bouw mee aan Voorne
aan Zee: geef uw mening
over communicatie en
participatie in de nieuwe
gemeente
De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
vormen vanaf 1 januari 2023 samen de nieuwe gemeente
Voorne aan Zee. Twee onderwerpen waaraan gewerkt
wordt, zijn communicatie- en participatiebeleid. Voor de
nieuwe gemeente is het belangrijk om samen te werken
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Wat u daarbij belangrijk vindt, willen we graag
van u weten. Via een enquête kunt u uw mening geven.
Enquête invullen t/m 26 juni
Wat vindt u bijvoorbeeld belangrijk als het gaat om uw
betrokkenheid bij onderwerpen in de gemeente, of in uw
eigen buurt? Hoe wilt u geïnformeerd worden? Hoe wilt
u aangesproken worden door de gemeente? Daarover
stellen we u in de enquête een
aantal vragen. De uitkomsten
worden gebruikt voor het maken
van het nieuwe communicatiebeleid en participatiebeleid voor
de nieuwe gemeente Voorne aan
Zee. Van 13 juni t/m 26 juni 2022
kunt u de vragenlijst digitaal
invullen. De vragenlijst is te vinden via de QR-code bij
dit bericht of op www.naar1gemeenteopvoorne.nl.
Het invullen duurt ongeveer 8 minuten.
Communicatie en participatie Voorne aan Zee
We vragen alle inwoners om hun mening. Maar ook
ondernemers en maatschappelijke organisaties,
zoals jeugdwerk en ouderenzorg. En natuurlijk ook
deskundigen die weten wat belangrijke ontwikkelingen

zijn op deze onderwerpen. Het communicatiebeleid is
naar verwachting dit najaar af. Het participatiebeleid
wordt dit najaar verder uitgewerkt, maar wordt door de
nieuwe gemeenteraad na 1 januari 2023 besproken.
De voortgang en uitwerking wordt gedeeld op de fusiewebsite www.naar1gemeenteopvoorne.nl en via de
gemeentelijke communicatiemiddelen.

Collecterooster
• 26 juni t/m 2 juli 2022: Nationaal MS Fonds
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.

Schrijf mee aan het
Brielle-boek
Natuurlijk blijven Brielle, Zwartewaal en Vierpolders
bestaan, maar in 2023 valt wel het doek voor de
gemeente Brielle: Voorne aan Zee is dan een feit. De drie
woonkernen deelden 43 jaar lief en leed met elkaar. Gemeente Brielle wil graag inwoners een aandenken geven
in de vorm van een mooi afscheidsboek. Schrijf jij mee?
In woord en beeld zullen de belangrijkste gebeurtenissen
uit de afgelopen vier decennia de revue passeren, maar
het moet natuurlijk wel een boek voor en door Briellenaren worden. Vandaar dat de redactie op zoek is naar
jouw herinneringen uit de afgelopen 43 jaar. Hoe is het
om in Brielle, Zwartewaal of Vierpolders te wonen?
Welke gebeurtenis staat je het meeste bij? Waar was je
blij mee of waar ergerde je je aan?
Schrijf jouw herinnering op in maximaal 300 woorden,
liefst begeleid met een mooie foto. Stuur dit voor 30 juni
naar Robert van Herk, de samensteller van het Brielleboek: robert@sterkverhalendwerk.nl.
De mooiste verhalen worden geplaatst en sowieso krijgt
iedere inzender het boek cadeau.
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Foto route ‘De straat van
mijn grootouders’ compleet
Op 30 plekken verspreid over Brielle, Vierpolders en
Zwartewaal zijn foto’s in het straatbeeld geplaatst
uit de tijd van onze grootouders. De foto’s geven
weer hoe een plek er vroeger uitzag in vergelijking
met nu. Op het fotobord staat ook een korte uitleg
wat de plek zo bijzonder maakte. De foto’s blijven te
zien tot december dit jaar.
Stadsgids Piet de Winter heeft voor dit project veel fotomateriaal verzameld en uitgezocht Wat heeft geresulteerd
in een mooie en bijzondere foto route in Vierpolders,

Zwartewaal en Brielle. Voor zijn vrijwillige inzet aan dit
project werd hij door burgemeester Gregor Rensen bij
een van de borden in het zonnetje gezet.
Door de foto borden route, zie je hoe de straten van
Brielle, Vierpolders en Zwartewaal er vroeger uitzagen,
hoe onze grootouders leefden en wat de verhalen áchter
de ons zo bekende plekjes zijn.
Wil je meer weten over de foto en de plek? Op de
borden staat naast de foto en een korte tekst ook
een QR code. Scan de code en lees op BeleefBrielle.
nl het hele verhaal achter de foto. Op elk bord is een
overzichtskaartje te zien, waar de 30 andere foto’s zich
bevinden. Loop een route langs alle borden en leer zo
meer over het verleden en de tijd van onze grootouders
in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal.
De Straat van mijn Grootouders maakt onderdeel
uit van Brielle 2022 en is een samenwerking van het
Streekarchief Voorne-Putten en gemeente Brielle.
In 2022 viert Brielle 450 jaar vrijheid. Op 1 april 1572
bevrijdden de watergeuzen Brielle als eerste stad van
Nederland van de Spanjaarden. Hier werd geschiedenis
geschreven. Die van vrijheid. Dat vieren we groots. We
heten je welkom en openen de poort!
Voor meer informatie: www.beleefbrielle.nl/2022

Uitnodiging inloopbijeenkomst
ontwerpbestemmingsplan
Dorpshart Zwartewaal
dinsdag 28 juni 2022
Graag willen we u uitnodigen voor de inloopbijeenkomst
ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Zwartewaal die op

dinsdag 28 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Gaffelaar zal plaatsvinden.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de gemeentelijk projectleider samen met een betrokken beleidsadviseur
aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden over het
ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Zwartewaal. Het
ontwerpbestemmingsplan voorziet in het realiseren van
85 woningen met verschillende woningtypen, een nieuw
voorzieningencluster met nieuwbouw voor basisschool
’t Want, het dorpshuis De Gaffelaar en een sportzaal.
Hierbij wordt naast de Martinuskerk een plein ingericht.
Het ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Zwartewaal
ligt gedurende zes weken ter inzage tot en met donderdag 7 juli 2022.
U kunt vrijblijvend binnenlopen, vooraf aanmelden is niet
nodig.
Graag tot dinsdag 28 juni.
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Nieuwe lotgenotenavond
voor gedupeerden
Toeslagenaffaire
De gemeente Nissewaard organiseert op dinsdag
28 juni weer een lotgenotenavond voor gedupeerden
van de Toeslagenaffaire uit Nissewaard en Brielle. De
avond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in Bibliotheek
de Boekenberg, Markt 40 in Spijkenisse.

Tijdens de eerste lotgenotenavond op 5 april, bleek dat
er veel behoefte was aan meer algemene informatie
over het herstelproces van de Uitvoeringsorganisatie
Herstel Toeslagen (UHT). Wat wordt er van de u verwacht
en wat mag u van UHT verwachten? Daarom zijn op 28
juni medewerkers van het Brede Hulpteam UHT
aanwezig om antwoord op deze vragen te geven. Zij
kunnen de stappen in het proces toelichten, algemene
vragen beantwoorden en informatie geven. Mocht u na
de avond nog contact willen over uw individuele situatie,
dan kan daar een aparte afspraak voor worden gemaakt.

Publicatie anterieure
overeenkomst
Het college maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 en
4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij
op 7 juni 2022 een anterieure overeenkomst ex artikel
6.4a Wro, heeft gesloten met de initiatiefnemer voor het
hotel aan De Nolle, te Vierpolders. Deze overeenkomst
is gesloten in het kader van het bestemmingsplan “Hotel
De Nolle, Vierpolders”, waarin wordt voorzien in het
realiseren van een hotel met 104 kamers en 56 appartementen/studio’s. Het bestemmingsplan “Hotel De Nolle,
Vierpolders” biedt het planologische en juridische kader
om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Het college maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 en
4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij
op 7 juni 2022 een anterieure overeenkomst ex artikel
6.4a Wro, heeft gesloten met de initiatiefnemer voor de
locatie Scharloo 26, te Brielle. Deze overeenkomst is
gesloten in het kader van het bestemmingsplan “Partiele
herziening Vesting – Scharloo 26”, waarin wordt voorzien
in het realiseren van een woonschuur bestaande uit twee
nieuwe woningen. Het bestemmingsplan ”Partiële herziening Vesting – Scharloo 26” biedt het planologische en
juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de
betaling van eventuele planschade en de betaling van
de exploitatiebijdrage.
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Met ingang van vrijdag 24 juni 2022 ligt een zakelijke
beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende
een periode van zes weken voor een ieder ter inzage
op het stadskantoor. Tegen de gesloten overeenkomst
staat geen bezwaar of beroep open.
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Tijdens deze tweede lotgenotenavond kunt u ook in
gesprek met de medewerkers van het Herstelteam toeslagenaffaire van de gemeente en met lotgenoten. Het
ontmoeten en in gesprek gaan met andere gedupeerde
ouders staat centraal. Door regelmatig lotgenotenbijeenkomsten te organiseren, wil de gemeente u dan ook een
plek bieden waar u elkaar kunt ontmoeten en ervaringen
kunt delen. U bepaalt zelf met wie en waarover u in
gesprek gaat, vrijblijvend en zonder aanmelden vooraf.
Heeft u vragen over deze avond of andere vragen in
verband met de Toeslagenaffaire, dan kunt u een e-mail
sturen naar toeslagen@nissewaard.nl. Een medewerker
van het Herstelteam neemt dan contact met u op.

Verkoopovereenkomst getekend voormalig politiebureau
en het Rode Kruisgebouw in Brielle
Woensdag 15 juni werden in de koopovereenkomst met de Stichting van het Merula Weeshuis Brielle en de
gemeente Brielle afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de verkoop van het pand en de realisatie
van het bouwplan voor het voormalige politiebureau aan de Langestraat en het oude Rode Kruisgebouw
aan het Catharijnehof in Brielle.
Er worden 15 sociale huurappartementen voor
starters in de leeftijdsgroep van 24 tot 31 jaar
gerealiseerd. Het uiterlijk van de gebouwen blijft
zoveel mogelijk onaangetast. De benodigde
parkeerplaatsen worden op eigen terrein
gerealiseerd. De appartementen en parkeerplaatsen worden verhuurd door de Stichting
het Merula Weeshuis.
Namens de Stichting van het Merula Weeshuis
Brielle ondertekenden de heren Edwin van
Toledo en Rens Blom de overeenkomst en de
heer André Schoon vanuit zijn rol als
wethouder bij de gemeente Brielle. Wethouder
André Schoon: “Ik ben blij dat er een mooie
bestemming is gevonden voor deze gebouwen
in de binnenstad. De uitbreiding met 15 sociale
huurappartementen biedt mogelijkheden voor
de jongeren voor wie het in deze tijd lastig is
om een woning te vinden. En het past bij de
Stichting Merula Weeshuis Brielle die meer
woningen heeft in de binnenstad”.
Vervolg
De levering zal omstreeks augustus 2022
plaatsvinden. De verwachting is dat het Merula
Weeshuis in september 2022 met de bouw
zal beginnen. De bouwactiviteiten zullen
grotendeels binnen de gebouwen plaatsvinden,
waardoor overlast voor de omwonenden tot
een minimum wordt beperkt.

Publicatie anterieure
overeenkomst

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de
garage, Koningsdiep 26 in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0160, Esuite 14379-2022)
• Aanvraag vergunning voor het realiseren van een
kleine plas/dras met natuurvriendelijke oever,
Hillenhoek in Zwartewaal (Zaaknummer WABO-20220161, Esuite 14726-2022)
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een loopsteiger, Staaldiepseweg 14 in Brielle (Zaaknummer WABO-2022-0088,
Esuite 7180-2022)
Toestemmning
• Toestemming voor het plaatsen van een berging op
de steiger, Veerweg 5 in Brielle, (Zaaknummer WABO2022-0083, Esuite 6690-2022)
• Toestemming voor het aanleggen van 3 padelbanen
op een sportpark, Geuzenpark 1 in Vierpolders,
(Zaaknummer WABO-2022-0058, Esuite 5185-2022)
• Toestemming voor het verlengen van de oprit, Brielse
Rak 65 in Brielle, (Zaaknummer WABO-2022-0081,
Esuite 6681-2022)

Verkeersbesluit
of -mededeling
• Tijdelijk parkeerverbod parkeervak - Dijkstraat in Brielle

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle:
Evenementvergunning Korenfestival
• Verleende evenementenvergunning Gemeente Brielle:
Speelstad 2022

Andere vergunning
• Verleende toestemming voor het houden van een
incidentele festiviteit op grond van de 12-dagenregeling
horeca

Exploitatievergunning
• Verleende exploitatievergunning Stichting KampeerRecreatie-en Watersportcentrum Schreiershaven
• Verleende exploitatievergunning Tennisvereniging
Zwartewaal
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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. 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.

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.

Bezoekadres:
Slagveld 36
Brielle

Postadres:
Postbus 101
3230 AC Brielle

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

