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Brielle vlagt op de
Nationale herdenking
van 15 augustus
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Op 15 augustus wordt jaarlijks stilgestaan bij het officiële
einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der
Nederlanden en worden álle slachtoffers herdacht van
de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië.

het Stadhuis, op de toren van de Sint-Catharijnekerk en
bij het monument op de Turfkade in Brielle. Daarnaast is
gemeente Brielle vertegenwoordigd tijdens de Nationale
Herdenking op het veld bij het Indisch Monument in Den
Haag door de aanwezigheid van burgemeester Gregor
Rensen. Deze herdenking zal door de NOS ‘s avonds
live worden uitgezonden.

In gemeente Brielle wordt aandacht geschonken aan
deze herdenking door de Nederlandse vlag op verschillende plekken uit te hangen; bij het Stadskantoor,

Nederlandse
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Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel, Kogge 48 in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0198, Esuite 18653-2022)
• Verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
voor het kappen van een es, Voetbalvereniging
Zwartewaal (Zaaknummer WABO-2022-0148, Esuite
1316-2022)
• Gemeente Brielle - laadpaal voor laden elektrische
voertuigen - Landvoogdes thv Stadhouder 33

Een spectaculair
historisch evenement

Programma
10 & 11 september 2022
beleefbrielle.nl/nl/
vestingstedendagen

Toestemmning
• Toestemming voor het kappen van een boom,
Voorstraat 43 in Brielle (Zaaknummer WABO-20220134, Esuite -12315-2022)
• Toestemming voor het realiseren van een dakopbouw,
Maarland Zuidzijde 59 in Brielle, (Zaaknummer WABO2022-0082, Esuite 6685-2022)
• Toestemming voor het plaatsen van een aanlegsteiger, Staaldiepseweg 14 in Brielle, (Zaaknummer
WABO-2022-0088, Esuite 7180-2022)
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.
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Nieuwe uniformen voor werkgroep Kanonnen en Affuiten
Maandag 8 augustus heeft wethouder Bert van Ravenhorst nieuwe uniformen uitgereikt aan de vrijwilligers van de
werkgroep Kanonnen en Affuiten.
Sinds de oprichting in 2013 werken de vrijwilligers van de werkgroep Kanonnen en Affuiten twee keer per week in
weer en wind. Zij onderhouden de bunkers, paden, kanonnen en affuiten en verlenen hand- en spandiensten
bij het onderhouden van de omheining. Twee keer per week komen zij bijeen voor schilderwerk, timmerwerk, en
onderhoud van paden rondom de bunkers en affuiten. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd door de gemeente.

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.
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Brielle
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