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Openingstijden gemeente

Raads-/commissieleden
in beeld
In 2018 heeft u als inwoner van Brielle een
nieuwe gemeenteraad gekozen. We zijn nu
ruim 3 jaar verder en weet u nog wie nu in de
raad zitten?

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus
zijn onze dienstverlening en openstellingen aangepast.
Het stadskantoor is beperkt open op afspraak.
• Het stadskantoor is telefonisch bereikbaar van
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en
vrijdag van 08.30-12.30 uur.
• Burgerzaken is van maandag t/m vrijdag van
09.00-12.30 uur beperkt open op afspraak.
U maakt een afspraak via de website brielle.nl/
burgerzaken.
• Het Wmo loket kunt u telefonisch bereiken tussen
09.00-12.00 uur via 0118-471111. Of via de mail
wmo@brielle.nl.
• De balie van afdeling Bouw en woningtoezicht is
gesloten. Voor het inzien van stukken en vragen
omtrent omgevingsvergunningen kunt u contact
opnemen via de mail grondgebied.wabo@brielle.nl.
• De Stadswerf is geopend, maar werkt met
aangepaste dienstverlening.
Kijk voor de meest actuele openingstijden op de
website www.brielle.nl/contact.
Voor de meest actuele informatie over de maatregelen rond het coronavirus kijkt u op de website van gemeente Brielle: www.brielle.nl/corona.
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Kunt u niet meer alle namen en gezichten herinneren;
de raads- en commissieleden krijgen in een terugkerende rubriek ‘Raads-/commissieleden in beeld’
de komende periode weer een podium voor een
nieuwe kennismaking. De fractievoorzitters van
IBGB, de VVD, het CDA, de PvdA en ONS Brielle
komen als eerste in beeld en aan het woord. Deze
week een bijdrage van Jan Wolters, fractievoorzitter
van het CDA.
‘Waar bent u als raads- of commissielid trots op,
waar u zich de afgelopen periode hard voor heeft
gemaakt?’
Op veel dingen die we als gemeenteraad hebben
gerealiseerd, ben ik trots. Alles doen we tenslotte voor
onze inwoners. Als ik er toch een uit moet pikken dan
is dat het nieuwe dorpshart van Zwartewaal waar
we als CDA de aanzet toe hebben gegeven. Na
Vierpolders is nu ons andere dorp aan de beurt.
‘Waar gaan uw handen van jeuken, om aan te
pakken?’
Van de situatie op de woningmarkt krijg ik jeuk.
Door de opstelling van Vestia raakt Brielle steeds
meer sociale huurwoningen kwijt en worden er nog
nauwelijks betaalbare woningen gebouwd. Dat moet
anders.

Kranslegging bij
monument Meeldijk
Zwartewaal
Op zaterdag 4 december 2021 vindt in kleine kring de
jaarlijkse kranslegging bij het monument nabij Meeldijk
2 te Zwartewaal weer plaats. In de nacht van 4 op 5
december 1944 zijn er vier mensen omgekomen op de
Meeldijk. Ter nagedachtenis hiervan is een monument
aan de Meeldijk opgericht. Tijdens een inval van de
bezetters, op zoek naar onderduikers, werden de
gebroeders Johan en Jan Koene doodgeschoten. Zij
boden onderdak aan drie Italianen, waarvan er bij deze
inval twee om het leven kwamen, de derde wist te
ontsnappen. De kranslegging vindt plaats om 12.00 uur.

Volgend jaar viert Brielle 450 jaar vrijheid.
‘Wat betekent vrijheid voor U?’
Ik ben blij dat ik in Nederland, in Brielle, mag wonen.
We leven in vrijheid en mogen zeggen en vinden wat
we willen. In dat licht vind ik het belangrijk dat onze
inwoners kunnen en mogen meepraten over wat de
gemeente doet. Dus niet praten over maar met onze
inwoners.
In Brielle staan vele mooie monumenten en
beelden. ‘Wat is uw favoriet en waarom?’
De Sint-Catharijnekerk steekt er letterlijk en figuurlijk
met kop en schouders bovenuit. Het is ons
belangrijkste monument en grootste publiekstrekker.
De kerk is niet van de gemeente en wordt voor een
groot deel in stand gehouden door vrijwilligers.
Mensen die er graag tijd in steken om ook anderen
ervan te kunnen laten genieten.
De artikelen zullen terug te lezen zijn op de gemeentelijke website: https://www.brielle.nl/gemeenteraad

Ondernemers Seggelant
kiezen voor BIZ
Ondernemers en pandeigenaren van bedrijventerrein
Seggelant in Vierpolders gaan investeren in hun gebied
door geld beschikbaar te stellen en de samenwerking
aan te gaan. Een meerderheid stemde voor de invoering
van de zogeheten BIZ (Bedrijven Investerings Zone).
Naar verwachting treedt deze vanaf 1 januari 2022 in
werking.
Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers of eigenaren samen investeren in de kwaliteit
van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de BIZ
betalen daaraan mee. Gemeente Brielle faciliteert door
de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen aan
ondernemersvereniging Seggelant als beheerder van
de BIZ. Ondernemers kunnen de opbrengsten inzetten
in kwaliteit en veiligheid op hun bedrijventerrein. Dit
doen zij naast de uitvoerende taken die vallen onder te
verantwoordelijkheid van de gemeente, zoals groen- en
wegenonderhoud.

In 2022 viert Brielle 450 jaar - Eersteling der
Vrijheid. Op 1 april 1572 namen de watergeuzen
Den Briel in, de eerste stad zonder Spaans gezag,
een keerpunt in de geschiedenis van Nederland.
In 2022 gaan we dit van 1 april t/m 10 december
groots vieren.

• 28 november t/m 4 december 2021:		
Leger des Heils Fondsenwerving

Doe ook mee en word onderdeel van dit
eens-in-je-leven event. Hoe?
Kijk voor dit en informatie over evenementen,
projecten en verhalen op www.Brielle2022.nl

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.

Collecterooster
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Start voorbereiding
uitvoering Geuzenen martelarenroute
De gemeente Brielle legt de laatste hand aan het
ontwerp van de Geuzen- en martelarenroute en start de
voorbereiding van de uitvoering op. Met deze route
worden het 1 april monument en de Bedevaartkerk
symbolisch aan elkaar verbonden in een permanente
route van bezinning en inspiratie. Tussen beide
monumenten worden zeventien tegels (in bestrating) en
zeven borden (aan palen) geplaatst met betekenisvolle
uitspraken en citaten, die gaan over vrijheid, verdraagzaamheid, en verbondenheid. De Geuzen-en martelarenroute is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie en
is ontworpen door bureau Kinkorn.
Citaten
De citaten die op de tegels komen te staan zijn door een
jury aangeleverd. Deze jury bestond uit Briellenaren die
afkomstig zijn uit de werelden van de muziek, de kerken,
het onderwijs, de kunst, het erfgoed, het vluchtelingenwerk en het jeugd- en jongerenwerk. De citaten moesten
aan een aantal randvoorwaarden voldoen: de teksten
moesten een maximale lengte hebben van 160 tekens
(incl. spaties en interpunctie); de teksten moesten gaan
over (één van) de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid,
verbondenheid, de keerzijde daarvan en het citaat

Verkeersmaatregel
Meet en Greet Sinterklaas en Pieten in het Arsenaal,
Rozemarijnstraat in Brielle.
BESLUIT:
– Zaterdag 20 november 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur
– Zondag 21 november 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur
– Zaterdag 27 november 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur
– Zondag 28 november 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Een tijdelijke geslotenverklaring van kracht te laten zijn
middels bord C1 (met onderbord
welke vermeld bovengenoemde data).

Omgevingsvergunning
Aangevraagd
• Aanvraag vergunning voor het bouwen van een
landbouwschuur, Sleepseweg 9 in Brielle
(Zaaknummer WABO-2021-0355, Esuite 263332021)
Toestemming
• Toestemming voor het vervangen van de bestaande
botenloods en groot onderhoud aan steigers en
oevers, Brielse Meer in Brielle
(Zaaknummer WABO-2021-0240 Esuite 167512021)

Omgevingsplan
• Omgevingsplan Buitengebied Brielle onherroepelijk

Gemeentenieuws is een wekelijkse uitgave van het
gemeentebestuur van Brielle.

moest van een derde zijn en aantoonbaar zijn. Dat kon
zijn uit een boek, krant, film, muziekstuk etc.
Er zijn door de tien benaderde Briellenaren ruim 140
citaten ingediend. Vervolgens is aan hen de vraag
voorgelegd welke 30 citaten hun individuele voorkeur
hebben. De resultaten daarvan zijn opgeteld en daar
zijn 24 citaten uitgerold. Deze citaten zullen op de tegels
of op de borden van de Geuzen-en Martelarenroute te
lezen zijn.
Proefexemplaar
Er wordt een proeftegel gemaakt, met een citaat van de
schilder Karel Appel: “Vrijheid is een grote discipline”.
In het najaar zal deze worden geplaatst. De verdere
uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2022.
Bij de start daarvan zullen de citaten bekend worden
gemaakt. Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.brielle.nl/geuzen-en-martelarenroute.

Exploitatievergunning
• Verleende exploitatievergunning RC Recreatie Beheer
B.V. (Breezze)

Beleidsregel
• Beleidsregels culturele coronasteun

Activiteitenvergunning
• Verleende standplaatsvergunning Vishandel
Schot-Bout, Turfkade, Brielle
• Verleende standplaatsvergunning Kaas en
Zuivelhandel Dammers, Kaaibrug/Lijnbaan, Brielle.

Verkeersbesluit
of mededeling
• Gemeente Brielle - parkeerplaats elektrisch oplaadpunt
- Maarland Noordzijde 9 Brielle
• Gemeente Brielle - parkeerplaats elektrisch oplaadpunt
- Waterschip 40 Brielle
• Gemeente Brielle - parkeerplaats elektrisch oplaadpunt
- M.H. Trompstraat 17 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 klachtena 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.
Dienstverlening gemeente
De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag t/m
donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.30
uur.
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn
onze dienstverlening en openstellingenaangepast. Het
stadskantoor is beperkt open op afspraak. Kijk voor de
meest actuele openingstijden op de website www.brielle.
nl/home.
Afdeling Bouw en woningtoezicht
De balie van afdeling Bouw en woningtoezicht is gesloten.
Voor het inzien van stukken en vragen omtrent
omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen via de
mail grondgebied.wabo@brielle.nl.
Stadswerf - ’t Woud 53, 3232 LN Brielle
De Stadswerf is alleen voor particuliere huishoudens van
de gemeente Brielle. Toegang tot de Stadswerf alleen op
vertoon van geldige milieupas en op verzoek legitimatie.
Kijk voor de actuele openingstijden en meer informatie op
www.brielle.nl/stadswerf.
Klachten over bezorging?
Dit kunt u melden bij Reclameverspreiding Bouwman, via
nummer 0181-315950.
Eindredactie
Communicatie, postbus 101, 3230 AC 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

