Afval dumpen in containers
1 juni 2020
Brielle - Grote hoeveelheden afval worden gedumpt in Brielse ondergrondse containers. De
vuilstorters hebben de sleutel van het zijdeurtje.
Inwoners hebben een pasje van de gemeente gekregen waarmee ze de klep aan de bovenkant van
de container kunnen ontgrendelen en daarin hun vuilniszak weggooien. Raadslid Ben van Stijn (PvdA)
heeft echter onlangs in Vierpolders gezien dat mensen met een grote hoeveelheid tuinafval
aankwamen. ‘Met een sleutel trekken ze de deur aan de zijkant open en dumpen zo hun afval.’
De sleutel is een standaardsleutel, die bijvoorbeeld ook past op paaltjes in de weg. Sleutelbezitters
openen regelmatig het deurtje om grote hoeveelheden afval te storten. Anderen kunnen hun
vuilniszak niet meer in kwijt.
Wethouder André Schoon (VVD) noemt het een heel vervelend probleem. De gemeente Brielle heeft
170 ondergrondse containers. Schoon heeft weinig trek in het vervangen van alle sloten. Hij wil
nagaan wie hun afval dumpen en het probleem proberen op een andere manier op te lossen.
Andere locatie biostook
11 juni 2020
Vierpolders - De biomassainstallatie op Tuindersweg 1 in Vierpolders is van de baan. De tuinders
willen nu een ‘stookfabriek’ op nummer 10 aan die weg, 500 meter verderop.
Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV concludeerde dat een installatie op zes locaties in het
tuindersdorp mogelijk zou zijn. ‘Tuindersweg 10 is nu naar voren gekomen. Dit is een goede
alternatieve locatie,’ stelt woordvoerder Leo van der Valk (Biomassa Vierpolders). Het plan wordt
verder uitgewerkt. Hij verwacht dat de vergunning binnen twee maanden kan worden aangevraagd.
De direct omwonenden van de nieuwe locatie en andere belanghebbenden zijn inmiddels op de
hoogte gebracht.
Tuinders stoken nu nog in de koude maanden hun kassen bij met gas, maar willen van het gas af.
Het oorspronkelijke, veelbesproken, plan was een biomassainstallatie op Tuindersweg 1.
Dorpsbewoners vonden die locatie veel te dicht bij de dorpskern. Nu ligt er een plan voor een
stookfabriek een paar honderd meter verder van het dorp.
Opknapbeurt Brielse binnenstad
22 juni 2020
Brielle - De Brielse binnenstad wordt op een aantal punt flink aangepakt. Zo krijgt Brielle een
voetgangersbrug dat het ‘afgelegen gebied’ bij het Scharloo en de binnenstad gaat verbinden. Over
nieuwe wandelpaden langs het water kan iedereen straks flaneren en een terrasje pakken.
Het voelt nu nog een beetje als ‘het einde van de Brielse binnenstad’, de parkeerplaats op de kop van
de Turfkade. Een directe verbinding, tussen het evenemententerrein Bleijkersbolwerk en de
winkelkade met het drukke terras van café Chez André, moet daar verandering in brengen. Over twee
jaar is dit, als het aan het dagelijks bestuur van Brielle ligt, een levendig gebied. Dan staan hier
bankjes om gezellig op te zitten en een kiosk en meren sloepen af bij een vlonder met terras.

Nu staat het terras van Chez André op de Turfkade nog tussen de parkeerplaatsen, maar als het plan
wordt uitgevoerd zitten gasten tussen lindebomen. De komst van nieuwe terrassen op de Turfkade is
vooralsnog toekomstmuziek. Brielle blijkt niet enthousiast om parkeerplaatsen op te offeren.
In 2022 is het 450 jaar geleden dat Brielle van het Spaanse juk is bevrijd. De Geuzenstad verwacht
dan veel én belangrijke gasten. Brielle moet er in het jubileumjaar anders, maar niet compleet anders,
uitzien. Het stadsbestuur wil ‘de stad meer tot zijn recht laten komen’. Dat kan met een rustiger
straatbeeld, waardoor de historische gevels en het water meer tot hun recht komen.
Het begint al bij het parkeren. Bezoekers doen dat nu veelal in de binnenstad, maar zouden moeten
gaan staan bij het parkeerterrein achter supermarkt Jumbo. Via een meer voetgangersvriendelijkere
Kaaistraat zijn ze binnen een paar minuten in de historische vesting. Daar stuiten bezoekers nu
meteen op de Kaaibrug en worden overdonderd door een hoeveelheid aan informatie. Overbodige
paaltjes en borden moeten weg, net als elders in de stad. De bruggen worden verblijfsplekken met
bomen en bankjes waar over het water kan worden uitgekeken.’
De nieuwe inrichting van het Slagveld is geïnspireerd op het lommerrijke Maarland. Langs de
waterkant komt ook hier een wandelpad. De bestaande bomen worden meer naar het wegdek
verplaatst.
Het plan voor de binnenstad en haven omvat nog meer onderdelen. Zo komt voor het Geuzenveer
een aparte aanlegsteiger bij café Dixi en krijgen bijzondere Brielse plekken als het Asylplein, Sint
Catharijnehof en Wellerondom een opknapbeurt. Het totale project loopt tot 2027.

Raad positief over plan binnenstad
23 juni 2020
Brielle - De Brielse raad was gisteravond bijna unaniem positief (op onthouding van het CDA na) over
de plannen voor de binnenstad en haven. Ze willen dat de stad er op 1 april 2022 mooi bijligt, wanneer
ze 450 bevrijding van het Spaanse juk vieren.
Vanuit de raad is nog wel wat kritiek op het plan. Die gaat onder meer over het verdwijnen van
parkeerplaatsen en de mogelijke onderhoudskosten van het groen.
Als de raad op dinsdag 7 juli definitief instemt, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.
Politiebureau Langestraat
24 juni 2020
Brielle - Het politiebureau aan de Langestraat in Brielle gaat op 1 juli dicht. De politie betrekt dan een
steunpunt in het Stadskantoor van de gemeente aan het Slagveld.
Het dagelijks bestuur van Brielle verwachtte dat de politie pas op 1 september zou komen, maar kreeg
maandag de bevestiging dat dit al twee maanden eerder is. De inrichting van het politiesteunpunt zal
daardoor nog niet ‘ideaal zijn’, maar de gemeente probeert de politie ‘zo goed mogelijk te faciliteren’.
De politie kan gebruikmaken van voorzieningen in het Stadskantoor.
De sluiting van het bureau aan de Langestraat was al een paar jaar geleden aangekondigd.

Ontwerp 1 aprilmonument
28 juni 2020
Brielle - Iedereen kan vanaf 2022 beleven hoe de Watergeuzen Den Briel ooit innamen. Een 7 meter
hoge houten toren gaat herinneren aan de Noordpoort, waar de bevrijders op 1 april 1572
binnenvielen en de stad van het Spaanse juk bevrijdden.
Het dagelijks bestuur van de Geuzenstad gaf architecten Ro Koster en Ad Kil de opdracht iets moois
te ontwerpen voor deze plek van nationale betekenis. Ze bedachten een eigentijdse Noordpoort. De
poort en een deel van de stadsmuren worden met houten balken ‘opgetrokken’ vanaf de
oorspronkelijke fundamenten. ‘Je kunt de poort via vier kanten beklimmen en op de poort kun je naar
de omgeving kijken. Het monument wordt ook toegankelijk voor mindervaliden,’ legt Koster uit. Hij wil
het woord nabootsen niet in de mond nemen, want van een kopie van de situatie in 1572 is geen
sprake. De architect spreekt liever van een ‘echo’ van het verleden.
Bezoekers gaan bij het monument op dezelfde straathoogte lopen als de vroegere bevrijders. De
grond komt op een aantal plaatsen 1,10 meter lager te liggen, terug naar het maaiveld van 1572. De
fundamenten van de stadsmuur en poort worden daardoor meer zichtbaar.
Het houten monument, dat 4 ton gaat kosten, moet meer een ‘verblijfsplek’ worden. Daarom worden
trapconstructies tegen de vestingwal gemaakt, die ook als openluchttheater kunnen dienen. Een
wandelroute moet ‘het begin van Nederland’ verbinden met de Bedevaartskerk aan De Rik, waar na
de inname van Den Briel katholieke geestelijken zijn opgehangen. Ook de duistere kant van de
roemrijke vaderlandse geschiedenis krijgt zo een plek. Het hele plan is met een
burgerparticipatietraject tot stand gekomen.
Toch is niet iedereen enthousiast. Oud-Briellenaar Rens van Adrighem spuwt vanuit Spanje kritiek. Hij
spreekt van Disneyficatie van de historische plek met ‘een houten staketsel’. Van Adrichem roept
Briellenaren op dit tegen te houden. Architect Koster vindt dat hij is omgegaan met respect voor het
verleden. Dit is een ontwerp dat bovendien zijn gelijke niet kent. ‘Uniek en gemaakt voor deze plek.’
Hij geeft aan dat het plan ‘nog niet in beton is gegoten’. De Brielse monumentencommissie is al wel
akkoord. Dinsdag 7 juli besluit de gemeenteraad.

