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Kick-off – Talent Day- Stichting Push

• 25 september t/m 1 oktober 2022: Dierenbescherming

Op donderdag 15 september
was de Kick-Off – Talent Day,
het jaarlijkse evenement waarop
de Brielse jeugd gratis meer dan
20 leuke en originele activiteiten
kan ondernemen in en om het
Jeugdcentrum Bravo.
Er waren tijdens de Kick-Off
uiteenlopende sport en creatieve
workshops te volgen (op
inschrijving vanaf 8+) zoals light
graffiti fotografie, turnen, basketbal, klimmen op een klimwand
van 7 meter en hiphop danslessen. Daarnaast waren er ook
genoeg fun activiteiten als springkussens en slingerbal
waar iedereen aan mee mocht doen en waar je geen
inschrijving voor nodig had.

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.

Wethouder Bert van Ravenhorst had de eer om het evenement bij te wonen en deel te nemen aan de activiteiten.
‘Het is zeer belangrijk dat elk kind de kans krijgt om te sporten of mee te doen aan creatieve activiteiten en hierdoor
zijn of haar talenten te ontdekken. Stichting PUSH heeft hier een belangrijk aandeel in binnen gemeente Brielle door
middel van hun activiteitenprogramma,’ aldus de wethouder.
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Collecterooster

Stadskantoor gemeente
Brielle en gemeentelijke
accommodaties gesloten
op 29 september
en 7 oktober
Op 1 januari 2023 fuseren gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot een nieuwe gemeente.
Op dit moment zijn de voorbereidingen daarvoor in
volle gang. Op donderdag 29 september is er een
belangrijke bijeenkomst voor alle medewerkers van
de drie gemeenten over deze fusie. Vandaar dat de
gemeentehuizen in Brielle, Hellevoetsluis en Rockanje
deze gehele dag (ook in de avond) gesloten zijn.
Dat geldt ook voor de gemeentelijke accommodaties.
In Brielle gaat het om: DukdalfBres, t’Dijckhuis en de
Stadswerf. Het Historisch Museum Den Briel is wel
open.
Op vrijdag 7 oktober zijn ook het stadskantoor en de
gemeentelijke accommodaties van gemeente Brielle
de hele dag en avond gesloten. Er is dan een bijeenkomst voor alle medewerkers van de gemeente
Brielle die in het teken staat van het afscheid van de
gemeente.

Aanmelden evenementen
2023
Jaarlijks dienen de evenementen voor het volgende jaar
te worden aangemeld
Wilt u een evenement organiseren in 2023 in één van de
woonkernen van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee,
dan moet u die vóór 1 oktober 2022 bij ons aanmelden.
Het gaat hierbij met name om evenementen met een
verhoogd risico (de zogenoemde B en C-evenementen)
en de meer complexere evenementen waarvoor,
bijvoorbeeld, verkeersmaatregelen moeten worden
genomen en/of verkeersregelaars worden ingezet.

De week na de Kick-Off – Talent Day start het eerste activiteitenprogramma van het jaar bij Stichting PUSH. In Brielle
zijn er bijvoorbeeld verschillende meiden activiteiten, buitenspelletjes in Zwartewaal en Social Friday: Crazy 88 & eten
in het kader van de week tegen eenzaamheid voor jongeren die een gezellige en sociale boost kunnen gebruiken.
Daarnaast staan er nog meer activiteiten op de planning voor gemeente Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. Voor
meer informatie kijk op www.stichting-Push.nl.

Verkiezing gemeenteraad
Voorne aan Zee
De voorzitter van het centraal stembureau voor de
verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de
gemeente Voorne aan Zee maakt het volgende bekend:

De officiële publicatie kunt u vinden in het gemeenteblad
https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
Hellevoetsluis, 13 september 2022
M.C. Junius
Voorzitter centraal stembureau

Op 10 oktober 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur vindt de
kandidaatstelling plaats voor de gemeenteraadsverkiezing
van 23 november 2022. Kandidatenlijsten kunnen worden
ingeleverd op het gemeentehuis van Hellevoetsluis,
Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis.
De openbare zitting van het centraal stembureau voor
de definitieve vaststelling van de ingeleverde kandidatenlijsten en de nummering vindt plaats op vrijdag
14 oktober om 16.00 uur in het gemeentehuis van
Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis.

Wij laten deze aanmeldingen door de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond op de voorlopige regionale
evenementenkalender plaatsen. Hulpdiensten
kunnen dan hun capaciteit afstemmen op het actuele
evenementen-aanbod. De aanmeldingen worden
regionaal beoordeeld op samenloop en samenhang.
De definitieve regionale evenementenkalender
wordt in januari vastgesteld. Dan pas weet u of uw
evenement op de door u beoogde datum kan plaatsvinden.
Indien uw evenement op de kalender wordt geplaatst,
houdt dat niet automatisch in dat daar ook een
evenementenvergunning voor kan worden afgegeven.
Het aanvraagproces, de termijnen die gelden voor het
indienen en het behandelen van de aanvraag en het
beleid dat wordt gehanteerd.
U kunt uw aanmelding sturen naar r.postuma@brielle.nl.
De formulieren zijn te downloaden via:
https://www.brielle.nl/evenementen.

Boek Brielle 1960-2022
al 1000 x aangevraagd!
Heeft u zich nog niet aangemeld? Wees er dan nog snel
bij. U kunt het boek Brielle 1960-2022 nog tot uiterlijk
1 oktober 2022 gratis (1 exemplaar per huishouden)
aanvragen.
Gemeente Brielle wil graag de inwoners een aandenken
geven in de vorm van een mooi afscheidsboek.
Na 1 januari zijn wij immers geen gemeente Brielle meer,
maar worden wij onderdeel van de gemeente Voorne
aan Zee.
In het boek komen de belangrijkste gebeurtenissen in
woord en beeld voorbij. De afgelopen vier decennia
passeren de revue in het boek
en er zitten veel interviews mét
en anekdotes van bewoners in.
Ga naar: www.brielle.nl/
brielleboek om het gratis boek
aan te vragen.
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KENNISGEVING
herziene Nota bodembeheer
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle maken bekend
dat zij in haar vergadering van 13 september 2022 heeft ingestemd met de herziening
van de Nota bodembeheer van de (toekomstige) gemeente Voorne aan Zee en de
stukken heeft vrijgegeven voor inspraak.
Wet bodembescherming
In de herziene Nota bodembeheer staat het bodembeleid van de toekomstige
gemeente Voorne aan Zee beschreven. Het is een praktische richtlijn voor het
omgaan met vrijkomende grond en baggerspecie en geeft invulling aan het lokale
grondstromenbeleid. De betrokken wet- en regelgeving voor onder andere het tijdelijk
opslaan en toepassen van grond en baggerspecie is beschreven in het Besluit
bodemkwaliteit (Bbk) en de Wet bodembescherming (Wbb).
De herziene Nota bodembeheer is volledig gebaseerd op de voorgaande Nota bodembeleid én de aanvulling op de Nota bodembeheer die in de drie fusiegemeenten reeds
van kracht is en vervangt deze. Het in dit document opgenomen beleid is daarmee
beleidsneutraal.
Ter inzage
De Nota bodembeheer ligt vanaf donderdag 15 september 2022 voor iedereen
6 weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen op de website van de
gemeente onder https://www.brielle.nl/bodem-kwaliteitskaart.
Zienswijze
Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten
gericht worden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, postbus
101, 3230 AC Brielle.

Op zaterdag 15 oktober 2022 organiseren Catharina, thuis op
Voorne en Stichting PUSH in samenwerking met Team
Sportservice Zuid-Holland een gratis fitheidstest.

FIT
HEIDS
TEST

Samen Kreken Kweken
Het project Kreken Kweken is een samenwerkingsproject van de gemeenten op
Voorne-Putten en het waterschap Hollandse Delta. Voor het project is in 2010 subsidie
verkregen van de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio Rotterdam.
Wethouder Van der Kooi: “Voor de projecten van Kreken Kweken hebben we met
verschillende partijen samengewerkt. Doordat die samenwerking heel goed verliep,
kunnen we nu genieten van prachtige ecologische zones”. Wethouder Schop vult aan
“Het resultaat van dit project is indrukwekkend. Er is voldoende ruimte voor water, iets
wat met de klimaatveranderingen steeds belangrijker wordt. Ook bieden de kreken
nieuwe recreatiemogelijkheden: het landschap is nog mooier en de wandelpaden
langs sommige kreken maken het landschap toegankelijk.”
Kreken Kweken is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere
grondeigenaren die op de plaats van de kreekzones grond bezitten. Een aantal
kreekzones zijn door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven.
Ecologische oevers
Op de volgende locaties zijn ecologische oevers aangelegd: kreek Seggelant
(Vierpolders), kreek Boomgaard Brielle (Vierpolders), kreek Het Spui (Vierpolders),
kreek Peltsersdijk (Vierpolders), kreek Vliegerwetering (Abbenbroek), kreek Zuidlandse
Zoom (Abbenbroek), kreek Molendijkse Zoom (Oudenhoorn), kreek Gemaal Trouw
(Zwartewaal/Hellevoetsluis), kreek Verlengde Gemaal Trouw (Hellevoetsluis), kreek
Verlengde Betjesweg (Hellevoetsluis), kreek Betjesweg (Hellevoetsluis), kreek
Rijksstraatweg (Hellevoetsluis), kreek Moersaatseweg (Hellevoetsluis), kreek
Pansersdijk (Tinte). Op de informatieborden die bij de kreken zijn geplaatst kunt u
meer lezen over de doelen en doelsoorten van het project.

Aanmelden is verplicht

Meet in ongeveer 1 uur uw fitheid
Vraag een beweegcoach om advies
Check het beweegaanbod in Brielle

Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Roskam, ga.roskam@brielle.nl.

Vrijdag 16 september werd het project Kreken Kweken op Voorne-Putten officieel afgerond. Wethouder Van der Kooi (gemeente Brielle) en wethouder Schop
(gemeente Hellevoetsluis) bezochten samen met gedeputeerde Berend Potjer,
de heer J. Varenkamp van LTO en de heer J. Noordermeer van Natuurlijk
Voorne Putten de kreken. “Heel mooi om te zien is dat bij de ontwikkeling en
herinrichting van de oude kreken op Voorne-Putten tegelijk goed nagedacht is
over het vergroten van het leefgebied voor plant en dier. Met de inrichting van
ecologische oevers, die mooi passen bij de natuur en het landschap op VoornePutten hebben we met elkaar, voor het Natuur Netwerk Zuid-Holland, een
belangrijke ecologische verbinding gelegd. Ik ben trots op die samenwerking. ”
vertelt gedeputeerde Berend Potjer. Met dit project is 8 km ecologische oevers,
8 km laarzenpaden (wandelpaden door boerenland) en 5 steppingstones (kleine
natuurgebiedjes) gerealiseerd op Voorne-Putten.

Deelname is gratis

Aanmelden vóór zaterdag 1 oktober

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, indien u belanghebbende
bent en tijdig uw zienswijze heeft ingebracht tegen dit besluit, of kunt aantonen dat u
daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Nieuwe kreken maken ruimte voor natuur
op Voorne-Putten

55

Zaterdag 15 oktober 2022 | www.catharina.nl/activiteiten/fitheidstest
Tussen 10.00 uur - 17.00 uur | Anna Hoevestraat 2, 3232 VC Brielle

Kreken belangrijk voor waterkwaliteit en waterberging
In de afgelopen eeuwen zijn de kreken vrijwel geheel uit beeld verdwenen door
inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop. Door steile oevers te
vervangen door ecologische oevers, ontstaat een meer natuurlijke begroeiing en
worden de kreken weer herkenbaar in het landschap. De ecologische oevers zorgen
onder andere voor een betere waterkwaliteit, extra waterberging tijdens piekbuien en
ook voor een netwerk van recreatieve wandelpaden.
Natuur Netwerk Nederland
Met de aanleg van de ecologische oevers wordt een bijdrage geleverd aan de
realisatie van het Natuur Netwerk Nederland. Dit netwerk zorgt ervoor dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden en dat dieren van het ene natuurgebied naar
het andere kunnen migreren. De ecologische oevers leveren ook een bijdrage aan
extra waterberging, een betere waterkwaliteit, een afwisselender en mooier landschap
en meer recreatie.
Foto: Niels Braal Fotografie
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Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het verleggen van het
voetpad, Langekade in Brielle (Zaaknummer WABO2022-0222, Esuite 21721-2022)
• Aanvraag vergunning voor het realiseren van een
horeca terras, Voorstraat 45 in Brielle (Zaaknummer
WABO-2022-0223, Esuite 22176-2022)
Toestemmning
• Toestemming voor het splitsen van de panden,
Nobelstraat 56/58 in Brielle, (Zaaknummer WABO2022-0171, Esuite 15839-2022)
• Toestemming voor het vrplaatsen van de voordeur
van de woning, Ds. Th. Rijckewaerdstraat 2 in Brielle,
(Zaaknummer WABO-2022-0169, Esuite 15599-2022)
• Toestemming voor het realiseren van een kleine
plas/dras met natuurvriendelijke oever, Hillenhoek in
Zwartewaal (Zaaknummer WABO-2022-0161, Esuite
14726-2022)

Andere vergunning
• Seizoen standplaatsvergunning

Ruimtelijk plan of
omgevingsdocument
• Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “De Plantage”
 	 NL.IMRO.0501.deplantage-0110

Verkeersbesluit
of mededeling
• Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Kogge 3
in Brielle
• Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - AP v/d
Blinklaan 33 in Vierpolders

Beleidsregels
• De beleidsregels eenmalige energie toeslag 2022.

BRP (voornemen uitschrijving)
Naam 		
geboortedatum		
					
H. Sukhovii
02-04-1959		
O. Preizner
23-03-1994		
D. Preizner
27-09-2018		
J.G. Cleary
22-06-1958		
T. van Pelt
11-10-1999		

datum
uitschrijving
13-09-2022
13-09-2022
13-09-2022
13-09-2022
13-09-2022

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.

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
woensdag 08.30-17.00 uur, op donderdag van 08.30-16.30 uur
en vrijdag van 08.30-12.30 uur. Het stadskantoor is 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 13.3016.00 uur en donderdagavond van 17.30-19.30 uur open op
afspraak.
Afdeling Bouw en woningtoezicht
Voor het inzien van stukken en vragen omtrent omgevings
vergunningen 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

Activiteitenkalender_2022_Brielle_DRUK.pdf
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Activiteiten het hele jaar door

IEDERE MAANDAG
DE HUISKAMER, VASTE GROEP

10.30 - 13.00 uur
vooraf contact opnemen met Welzijn Ouderen
Het Bolwerk, Brielle

PERGAMANO, TEKENEN, CREATIEF
13.30 - 15.30 uur
Het Bolwerk, Brielle

MAATJE ZOEKEN MAATJE ZIJN (vrije inloop)

Vanaf 3 oktober 1e en 3e maandag van de maand
14.30 - 16.00 uur
De Stuifakkers, Rockanje

IEDERE DINSDAG
KOERSBAL

09.30 - 11.30 uur
Het Bolwerk, Brielle

ACTIVITEITENMIDDAG (vrije inloop)
13.30 - 15.30 uur
Het Bolwerk, Brielle

SOOS

13.00 uur
ʻt Dijckhuis in Vierpolders

Doet u weer mee?
26 september - 7 oktober

Week van de ontmoeting

MAANDAG 26 SEPTEMBER

WOENSDAG 5 OKTOBER

BLOEMEN UITDELEN start naar de week van de ontmoeting

MAATJE ZOEKEN MAATJE ZIJN (vrije inloop)

11.00 - 14.00 uur
Weekmarkt, Brielle

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
BINGO

13.30 - 16.00 uur
Het Bolwerk, Brielle

SOCIAL FRIDAY

SOOS

13.30 - 16.30 uur
Gaffelaar in Zwartewaal

IEDERE WOENSDAG
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

10.00 - 10.45 en 11.00 - 11.45 uur
vooraf contact opnemen met Welzijn Ouderen
Het Bolwerk, Brielle

MAATJE ZOEKEN MAATJE ZIJN (vrije inloop)

Vanaf 5 oktober 1e en 3e woensdag van de maand
10.30 - 12.00 uur
Het Bolwerk, Brielle

10.30 - 11.00 uur
Het Bolwerk, Brielle

IEDERE DONDERDAG

ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD
EN PANNENKOEKEN ETEN

HET ODENSEHUIS Voor ieder met lichte geheugen-

15.00 - 19.00 uur
Het Bolwerk, Brielle

DONDERDAG 6 OKTOBER

problemen of beginnende dementie
10.00 - 15.00 uur
Het Bolwerk, Brielle

DE WANDELGROEP MET AANSLUITEND KOFFIE
09.00 - 10.30 uur
Het Bolwerk, Brielle

18.00 - 22.00 uur
Stichting Push Bravo, Brielle

MAATJE ZOEKEN MAATJE ZIJN (vrije inloop)

BRIDGE

De Leemgaarde, Oostvoorne

10.30 - 17.00 uur
Het Bolwerk, Brielle

MAANDAG 3 OKTOBER

VRIJDAG 7 OKTOBER

MAATJE ZOEKEN MAATJE ZIJN (vrije inloop)

FIJN JE TE ZIEN TERRAS LUNCH

KAARTEN

12.00 uur
Het Bolwerk, Brielle

MAATJE ZOEKEN MAATJE ZIJN (vrije inloop)
14.30 - 16.00 uur
De Stuifakkers, Rockanje

13.30 - 15.30 uur
Het Bolwerk, Brielle

E-LEARNING MODULE
ʻEENZAAMHEID SIGNALERENʼ

Het hele jaar door op www.fijnjetezien.nl

Samen op Pad in Brielle!

Wandelen door Brielle is nog leuker en gezelliger met een gids en andere Briellenaren! Op dinsdag
4 oktober starten we om 11.30 uur met een kop koffie of thee, vervolgens maken we een wandeling door
Brielle onder begeleiding van een gids en aansluitend wacht ons een heerlijke lunch. Kosten van dit
arrangement koffie/thee/wandeling/lunch zijn €15, de exacte verzamellocatie is nog even een verassing.
Wilt u zich aanmelden (uiterlĳk 26 september) of meer informatie? Dan kunt u terecht bij
Isabelle Miltenburg op 06-82015125 of i.miltenburg@catharina.nl

Samen Uit in Brielle!
Zin in een avondje cabaret in BREStheater? Samen is het nog gezelliger! Kom 30 september naar de muzikale
voorstelling van Maartje en Kine met vooraf samen een hapje eten in de foyer van BREStheater. We starten om
18.30 uur in DukdalfBRES met om 20.30 uur de voorstelling van Maartje en Kine en sluiten gezamenlijk af met een
drankje na afloop. De kosten van dit arrangement hapje eten/theater/drankje na afloop zijn €27,50. Bij minder
dan 10 aanmeldingen kan de gezamenlijke maaltijd helaas niet door gaan.
Wilt u zich aanmelden (uiterlĳk 26 september) of meer informatie? Dan kunt u terecht bij
Marianne Dirks op 06-18532359 of marianne@kunstencultuurbrielle.nl

Vanaf 6 oktober 1e en 3e donderdag van de maand
14.30 - 16.00 uur
De Leemgaarde, Oostvoorne

IEDERE VRIJDAG
TEKENEN EN SCHILDEREN
09.30 - 11.30 uur
Het Bolwerk, Brielle

VOLKSDANSEN

13.30 - 14.30 uur
vooraf contact opnemen met Welzijn Ouderen
Het Bolwerk, Brielle

SPORTIEVE GEHEUGENTRAINING
9.30 - 10.30 uur
Het Bolwerk, Brielle

Voor aanmeldingen en meer
informatie over deze activiteiten:
Het Bolwerk, Welzĳn Ouderen: M.H. Trompstraat 135 Brielle
t Dĳckhuis: Dijckpotingen 10, 3237 AK Vierpolders,
0181 - 471 328
Dorpscentrum Gaﬀelaar: Christinalaan 2,
3238 AD Zwartewaal, 0181 - 661 919
Stuifakkers: Briggemandreef 2 Rockanje
De Leemgaarde: Patrijzenlaan 6 Oostvoorne
Stichting Push Bravo: Brielle

