Overlevingskansen hartstilstand vergoten
1 juli 2020
Brielle - De gemeente Brielle wil de overlevingskansen voor mensen met een hartstilstand vergroten.
Dat moet gebeuren door meer AED’s voor iedereen beschikbaar te stellen.
Mensen met een hartstilstand moeten binnen zes minuten geholpen kunnen worden. In de gemeente
Brielle zijn 293 burgerhulpverleners en 29 AED’s aangesloten op het oproepsysteem HartslagNu. Bij
een hartstilstand in hun buurt krijgen getrainde vrijwilligers een oproep op hun mobiel om te gaan
reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen. Elf van de 29 aangesloten AED’s in Brielle bevinden
zich in buitenkasten in de openbare ruimte.
Het dagelijks bestuur van Brielle wil de kans op een geslaagde reanimatie vergroten. Brielle is
tevreden over het aantal aangemelde hulpverleners, maar wil het aantal vrijwilligers en het aantal
AED’s uitbreiden. Nu betaalt Brielle voor maatschappelijke organisaties alleen een deel van de kosten
van de aanschaf van een AED. Als de raad maandag akkoord gaat, gaan ze dat ook doen voor de
vervanging. De gemeente stelt daaraan wel bepaalde voorwaarden. De AED’s moeten worden
aangesloten bij HartslagNu en tijdens openingstijden beschikbaar zijn voor iedereen. Brielle wil ook
een cursus reanimatie en AED via de plaatselijke EHBO gratis aanbieden aan de inwoners.

Demonstratie tegen biostook
3 juli 2020
Brielle - Inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal demonstreren maandag tegen de komst van
een biomassainstallatie in de gemeente Brielle. Ze willen het gemeentebestuur op de stoep van het
stadhuis aan de Markt overtuigen geen toestemming te verlenen.
Tuinders in Vierpolders willen hun kassen bijstoken met een biomassainstallatie, maar Vierpoldenaren
zijn fel tegen. Alle Brielse wijkraden en die van Zwartewaal steunen hun verzet. ‘We hebben een vak
aangewezen gekregen om te demonstreren. We verwachten tot vijftig man,’ vertelt Vierpoldenaar
Cees Derksen. De demonstratie is om 19.30 uur, voor de raadsvergadering.

Demonstratie biostook
6 juli 2020
Brielle - Zo’n 150 Inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal demonstreerden gisteravond voor
de deur van het Brielse stadshuis tegen de komst van een biomassainstallatie in Vierpolders. Binnen
zei de gemeenteraad ook ‘nee’ tegen een stookfabriek. ‘Staak dit voornemen,’ roept PvdA’er Ben van
Stijn de tuinders op.
Met spandoeken en borden met daarop teksten als ‘Stop biomassa’, ‘Lekker windje?’ en ‘Kappen met
stoken’ maakten de bewoners duidelijk dat ze beslist niet op zo’n stookfabriek zitten te wachten.
Sommige actievoerders droegen mondkapjes omdat ze vrezen dat de lucht die ze straks inademen vol
fijnstof en kleine houtdeeltjes zitten.
Wethouder André Schoon (VVD) kreeg namens de actievoerders een petitie aangeboden om te
stoppen. Hij zegt dat de aanvraag van de Vierpolderse tuinders net (zondag, red.) binnen is en

behandeld zal worden. De demonstranten geven aan, dat mocht hij hiermee verder gaan, dit pas het
begin is van de opstand.
In de raadzaal van het stadhuis ging het verzet al door. ‘Ten koste van veel belastinggeld stoten
biomassa-stookfabrieken meer fijnstof, stikstof, kooldioxide en gifstoffen uit dan de huidige
gasgestookte systemen,’ stelt Vierpoldenaar Cees Derksen namens de actievoerders.
Oppositiepartijen CDA en D66 dienden een motie in om het plan voor een biomassinstallatie in
Vierpolders, en voor de toekomst waar ook in Brielle, een halt toe te roepen. Coalitiepartijen IBGB en
PvdA steunen de motie.
Wethouder André Schoon (VVD) zegt de motie niet te kunnen uitvoeren. ‘We moeten de
vergunningaanvraag aan de huidige wet- en regelgeving toetsen. Wel kunnen we bepaalde
voorwaarden aan de vergunning stellen.’ Hij ziet zich gesteund door coalitiepartij VVD. PvdA’er Ben
van Stijn, die voor de motie stemde, waarschuwt inwoners wel niet te vroeg te juichen. Mogelijk kan de
aanvraag niet worden geweigerd.
De tuinders nemen hun plannen voor een biostook ondanks de grote weerstand niet terug. Ze willen
van het gas af en hun kassen in de koude maanden bijstoken met biomassa. Woordvoerder Leo van
der Valk (Biomassa Vierpolders) beseft dat er weinig draagvlak is, maar de initiatiefnemers blijven
geloven in de installatie. Het gaat om het verstoken van regionaal snoeihout en dat is volgens hem
‘niet te vergelijken met andere vormen van biomassa’.

Briellenaren fel tegen houten toren
7 juli 2020
Brielle - Briellenaren zijn fel tegen de plaatsing van een ‘houten skelet’ op de plek waar op 1 april 1572
de Watergeuzen Den Briel binnenvielen. De Brielse gemeenteraad ziet het juist wel zitten.
Jolanda Boogaard uit Brielle schrok toen ze een afbeelding van de houten toren zag, die op de
restanten van de Noordpoort en oude stadsmuur bij Bastion IX moet komen. Ze roept het
gemeentebestuur op dit ‘idiote plan’ te stoppen. ‘Een leuk gebouw voor de Efteling,’ concludeert
Boogaard. De 1 Aprilvereniging houdt een peiling over het ontwerp onder haar leden. Voorzitter Wim
van Noord geeft al aan dat, zoals het plan nu is uitgebeeld, de uitvoering van het jaarlijkse spel op 1
april hier sowieso niet kan plaatsvinden.
Wethouder André Schoon (VVD) gaat het ontwerp met de architecten, 1 Aprilvereniging en
Briellenaren verder uitwerken.

Raad roept op tot aanpak arbeidsmigranten
8 juli 2020
Brielle - De Brielse raad roept op tot een snelle aanpak van overlast van arbeidsmigranten.
Burgemeester Gregor Rensen van Brielle ‘haalt alles uit de kast’, maar wil geen valse verwachtingen
wekken.
De signalen die raadsleden van wijkbewoners krijgen, vooral uit Rugge, liegen er niet om.
Overbewoning, geluidsoverlast, drankgebruik, onjuist afval deponeren, rijden onder invloed, onveilig
rijgedrag, ruzies en gewelddadigheid, verloedering en criminaliteit zijn aan de orde van de dag. De

raadseleden willen alle middelen inzetten die ter beschikking staan om de overlast te beperken. De
raad denkt onder meer aan een Informatiepunten arbeidsmigranten, extra handhaving, het instellen
van een alcoholverbod in de buitenruimte en de aanpak van illegale kamerverhuur.
Burgemeester Rensen begrijpt dat de Briellenaren er ‘van balen en er schoon genoeg van hebben’.
Tegelijkertijd hebben ‘gemeenten geen grip op dit probleem’. ‘De landelijke wetgeving laat ons in de
steek en we hebben zelf niet of nauwelijks handhaafbare mogelijkheden,’ tempert hij de
verwachtingen. Overlast is moeilijk aan te pakken. ‘Pas bij dealen of hennep telen grijpen we keihard
in.’
De gemeente gaat na hoeveel arbeidsmigranten hier verblijven. Naar schatting tot 2000. ‘Op een
bevolking van 17.000 is dat ontzettend veel,’ aldus Rensen.

Lancering website Brielle 2020
14 juli 2020
Brielle - Briellenaren kunnen met ideeën komen voor het jubileumjaar 2022. De Stichting Brielle 2022
lanceerde gisteren een speciale website voor de viering van 450 jaar Vrijheid.
Het doel van de website Brielle2022.nl is om Briellenaren te informeren en te enthousiasmeren voor
de viering van 450 jaar vrijheid. Op 1 april 2022 is het 450 jaar geleden dat de geuzen Brielle van het
Spaanse juk bevrijdden. Het jubileumjaar, met als thema ‘Verbinden in vrijheid voor iedereen’, loopt
van 1 april tot en met 10 december (Dag van de Rechten van de Mens).
De stichting roept burgers en organisaties op met activiteiten of evenementen te komen. Iedereen met
een initiatief, idee of plan voor het jubileumjaar kan zich aanmelden via de website. De Stichting
Brielle 2022 is op zoek naar buurtactiviteiten, maar ook naar grotere evenementen. Via de website
kunnen mensen zich ook opgeven als vrijwilliger voor activiteiten.
De viering van het jubileumjaar in 2022 is een samenwerking tussen Stichting Brielle 2022, Stichting
Eersteling der Vrijheid en de gemeente Brielle

