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De Brielse vlag wappert
weer op de Catharijnetoren
De vlag kon een tijdje niet worden gehesen. De reden
hiervan was een technisch defect aan de mast waardoor
de vlag o.a. ook niet op 4 en 5 mei kon worden
gehesen. Er was een bedrijf benaderd om tot een veilige
oplossing te komen. Vanwege de gespannen markt
was het helaas niet mogelijk om op korte termijn dit
probleem op te lossen. Daarom hebben de herstelwerkzaamheden langer geduurd dan gewenst. Maar
gelukkig kan vanaf nu de vlag weer worden gehesen.

Eerste containertuintje in
Brielle geplaatst
Vorige week is in de wijk Rugge het eerste containertuintje van Brielle geplaatst op de hoek van Gerard van
Voornestraat en de Jacoba van Beierenstraat.
Wethouder André Schoon onthulde samen met de
eerste enthousiaste groenadoptant en een vertegenwoordiger van Wijkraad Rugge officieel het eerste
tuintje. Een containertuintje is een tuintje met echte
bloemen en planten rondom een ondergrondse
container. Het moet voorkomen dat er zwerfvuil naast
de ondergrondse vuilcontainer wordt geplaatst. De
containertuintjes zijn gemaakt door CityGard van
gerecycled plastic en door plaatselijke hovenier Frans
van den Bos gevuld met winterharde planten zodat het
er het jaar door mooi uitziet. “Afval naast ondergrondse
containers ziet er rommelig uit en kan zorgen voor stank
en ongedierte. Met een containertuintje wordt er minder
afval bijgezet en het groen zorgt bovendien voor een
fraaier aanzicht en meer biodiversiteit. Het is mooi dat
we in samenwerking met onze inwoners dit probleem
op een positieve manier kunnen aanpakken”, aldus
wethouder Schoon.
Groene vingers gezocht!
We zoeken inwoners in Brielle die een containertuintje
willen onderhouden. Je adopteert een containertuintje
en zorgt voor de planten. Dit wil zeggen: af en toe water
geven, onkruid verwijderen en snoeien. Met jouw inzet
ziet je wijk en directe woonomgeving er mooier uit!
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
j.schot@brielle.nl. Meer informatie: https://www.brielle.nl/
eerste-containertuintje-in-brielle-geplaatst.

• Aanvraag vergunning voor uitbouw zijgevel woonhuis
aan Honte 34 in Brielle (Zaaknummer WABO-20220186, 0501ESUITE168422022)

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Mr. Egter van Wissekerkeplein 7 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2022-0191, Esuite 17772-2022)
• Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van
handelsreclame, Seggelant Noord 17 in Vierpolders
(Zaaknummer WABO-2022-0192, Esuite 18153-2022)
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
voor het realiseren van een woning Oudeweg west
te Zwartewaal (Zaaknummer WABO-2022-0127,
0501ESUITE112992022)
• Aanvraag vergunning voor het realiseren van een uitrit
aan de Lenaert Vechelstraat 35 in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0188, 0501ESUITE168772022)
• Aanvraag vergunning voor het realiseren van een
plattelandswoning aan de Tuindersweg 2 in
Vierpolders (Zaaknummer WABO-2022-0189,
0501ESUITE173762022)
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
voor het realiseren van een woning Oudeweg west
te Zwartewaal (Zaaknummer WABO-2022-0127,
0501ESUITE112992022)

Toestemming:
• Toestemming voor het realiseren van een aanbouw
aan de zij- en achtergevel van de woning, Gootsehoek
68 in Zwartewaal (Zaaknummer WABO-2022-0106,
Esuite 9231-2022)
• Toestemming voor het plaatsen van een aanlegsteiger,
Staaldiepseweg 14 in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0088, Esuite 7180-2022)
• Toestemming voor het realiseren van een dakopbouw,
Maarland Zuidzijde 59 in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0082, Esuite 6685-2022)

Verkeersbesluit:
• Gemeente Brielle - laadpaal voor laden elektrische
voertuigen - Landvoogdes thv Stadhouder 33
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.

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 08.3012.30 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, op woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur en
donderdagavond van 17.30-19.30 uur open op afspraak.
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

Activiteiten
Jubileumjaar
AGENDA AUGUSTUS
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8 - 13 40e editie Jeugdwielertour
7 augustus Locatie: Brielle en omgeving
180 kinderen fietsen zes dagen door de regio en doen
ondertussen allerlei activiteiten.

3, 10 en 17 Geuzenmarkt
augustus Locatie: Binnenstad Brielle
16 - 18 Speelstad
augustus Locatie: Prikkevest
Allerlei activiteiten voor kinderen vanaf 6 jaar (zoals knutselen, hutten, klimmen,
klauteren en bij mooi weer waterglijbaan).

19 augustus Openluchtbioscoop
Locatie: Brielsche Aap
Een film voor jeugd en een film voor volwassenen.

t/m Tentoonstelling “Het Huis Oranje-Nassau
28 augustus in Brielle en op Voorne-Putten”
Locatie: Historisch Museum Den Briel
De tentoonstelling geeft met geschilderde, gedrukte en betekende portretten
een overzicht van de stadhouders/prinsen van Oranje, hun echtgenotes en
de koningen en koninginnen die Brielle en Voorne-Putten hebben bezocht.

t/m Buitententoonstelling “Torpedisten/Sloepenloods”
2 september Locatie: Sloepenloods, Maarland NZ
Historische foto’s met teksten over de geschiedenis van de
Torpedisten en de Sloepenloods in Brielle.

t/m Buitententoonstelling molen
10 september Locatie: Molen “Vliegend Hert”

Scan de QR code voor de
actuele evenementen

Buitententoonstelling over de molens die sinds 1300 in Brielle
hebben gestaan.

t/m oktober Tentoonstelling “Geboorte van Nederland”
Locatie: De St-Catharijnekerk in Brielle
Tientallen historische foto’s van begin 20e eeuw te bewonderen op de huidige locaties.

tot december Fotoproject “De straat van mijn grootouders”
Locatie: Diverse plekken in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal
Op 30 plekken verspreid over Brielle, Vierpolders en Zwartewaal zijn foto’s in het straatbeeld geplaatst
uit de tijd van onze grootouders.

permanent Martelarenfietsroute
Locatie: Brielle, Gorinchem en Dordrecht
Een fietsroute die de gedwongen tocht van de Martelaren van Gorcum in juli 1572 volgt.

permanent Geuzen- en Martelarenroute
Locatie: van 1-aprilmonument tot Bedevaartskerk
Een permanente bezinningsroute van het 1 april-monument naar de Bedevaartkerk via 24 citaten over
vrijheid en verdraagzaamheid.

In 2022 viert Brielle het jubileum van 450 jaar bevrijding groots.
Het gehele jaar zijn er activiteiten voor jong en oud die in het teken
staan van 450 jaar (gast) vrijheid; cultuur, educatie, muziek, sport,
voorstellingen, kinderspelen, historische markten. Voor een overzicht
van alle activiteiten kijk je op www.beleefbrielle.nl/2022
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