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De Bosselaar in Zevenbergen
Uitkomsten
Raadsbijeenkomst

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

De gemeenteraad heeft op donderdag 16
februari 2017 besluiten genomen over de
volgende onderwerpen:

Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur
Donderdagavond: 18.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur
Voor tijden inloop of afspraak zie
www.moerdijk.nl of bel 14 0168

• H
 et Mauritshuis als uitvalsbasis voor
de Stelling van Willemstad
•  Landschappelijke inpassing Windpark
Oud-Dintel
•  Lokaal Educatieve Agenda
• Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk

Postadres
Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
E-mail: info@moerdijk.nl

Internet
www.moerdijk.nl

De volledige besluitenlijsten kunt u vinden op de
website. Neem voor meer informatie contact op
met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via
telefoon 14 0168 of e-mail griffie@moerdijk.nl.

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:
Gemeente: 14 0168
Spoedmelding buiten de openingstijden van het
gemeentehuis? Bel dan: 14 0168
WhatsApp: 06 127 768 57
Milieustraat: 0168 329700
Milieuklachten
(ook buiten kantoortijd): 013 2060500
Politie (niet spoedeisend): 0900 8844
Politie, brandweer, ongevallen: 112

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:
Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Afvalinzameling
tijdens carnaval
Ingezonden door Paula de Jong
Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien?
Mail uw foto dan naar info@moerdijk.nl. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website
en voor andere drukwerken.

Hou aan carnaval geen kater over…
Helaas. Niet alle inbrekers dragen een streepjespak en een stoppelbaard. Ze zijn dus
niet te ontmaskeren. Maar echte inbrekers zijn wel te ontmoedigen. Daarom is het
zaak om ook in de week voor en tijdens carnaval goed op te letten. Als veel mensen
van huis zijn, slaan inbrekers immers hun slag. Het is bekend dat juist in deze periode
het aantal woninginbraken stijgt. Hou aan carnaval geen kater over en neem voorzorgsmaatregelen.

Tijdens carnaval wordt uw duobak gewoon op de
gebruikelijke inzameldag geleegd. Vanwege de optocht
in Zevenbergen wordt de dinsdagroute wel iets anders.
Het kan dus zijn dat uw bak eerder of later op de dag
wordt geleegd dan normaal. Zorg daarom altijd dat uw
bak voor 7:30 uur buiten staat!

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege festiviteiten tijdens carnaval, waaronder
ook de jaarlijkse optochten, worden in alle dorpen
en stadjes in onze gemeente op verschillende
dagen wegen afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers. De gemeente en de organiserende
carnavalsverenigingen vragen om uw begrip en
medewerking.

Nep de echte boeven

Bel bij onraad

Zorg dat iemand een extra oogje in het zeil houdt. Geef uw woning tevens een
bewoonde indruk:
• Laat een paar bekers en borden op aanrecht en eettafel staan.
• Zorg dat iemand de post opruimt.
• Gebruik verlichting en tijdschakelaars.

Blijft u thuis, wees dan ook alert. Ziet of hoort u iets vreemds? Zoals een onbekende auto? Of een persoon op de uitkijk?

IKPAS! een maand zonder
alcohol

Aarzel dan niet en bel direct de politie. Bij spoed of heterdaad belt u 112 en anders
0900-8844. Zo kunnen we samen inbrekers de pas afsnijden!

Wil je voelen wat een maand zonder alcohol met je
doet? Ga dan de uitdaging IKPAS aan en ga in maart
bewust om met alcohol. Je kunt je nu inschrijven op
www.ikpas.nl.

Verkiezing Tweede Kamer - Woensdag 15 maart 2017
Waarom stemmen?
Nederland is een democratie. In een democratie zijn alle mensen met elkaar de
baas. We mogen namelijk zelf kiezen wie er in de Tweede Kamer komen. En de
mensen in de Tweede Kamer beslissen over de wetten in Nederland. De Tweede
Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017.

Waarover beslist de Tweede Kamer?
1. Beslissen over wetten
De Tweede Kamer vertegenwoordigt samen met de Eerste Kamer het volk. De
Kamerleden nemen besluiten over belangrijke onderwerpen, zoals onderwijs,
zorg of werk. Deze besluiten noemen we wetten. Een nieuwe wet gaat alleen
door als de Kamerleden de wet goedkeuren. De ministers moeten er daarna voor
zorgen dat de wet uitgevoerd wordt.
2. Controleren van de regering
Ministers zitten in de regering. De regering moet de besluiten van de Kamerleden uitvoeren. Mensen in de Tweede Kamer controleren of de regering de
besluiten goed uitvoert. Zij stellen daarom altijd heel veel vragen aan de ministers. Als de Tweede Kamer vindt dat een minister zijn werk niet goed doet, dan
kunnen ze hem wegsturen.

Overzicht stembureaus.
Het is mogelijk bij één van onderstaande stembureaus te stemmen
(van 7.30 tot 21.00 uur):
		 Theater de Schuur, Kerkstraat 23, Zevenbergen
 De Zeven Schakels, Kasteelweg 1, Zevenbergen
		 Kruisgebouw, van der Markstraat 40, Zevenbergen
 Pluspunt Serena, Zandberg 1, Zevenbergen

		
		 OBS De Boemerang, De Meeren 1, Zevenbergen
		 Sportgezondheidscentrum Zevenbergen, Galgenweg 62, Zevenbergen
 Sportplaza Moerdijk De Kristal, Kristallaan 25 c, Zevenbergen
		 Stationsrestauratie Happy Dees, Stationslaan 1a, Zevenbergen
Ons Stedeke, Kloosterlaan 22, Langeweg
		 De Zevensprong, Olavstraat 29, Zevenbergschen Hoek
 Mauritshof, Prins Willemstraat 2, Klundert
 De Niervaert, Molenvliet 7, Klundert
		 SBO Het Palet, Mauritsweg 20, Klundert
De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk
		 GSch.huis Noordhoek, Bisschop Hopmansstraat 1, Noordhoek
 De Standaert, Timberwolfstraat 5, Standdaarbuiten
		 Mauritshuis, Hofstraat 1, Willemstad
 De Blokhut, Prins Bernhardplein 2, Helwijk
 De Parel, Prinses Margrietstraat 15, Fijnaart
 Fendertshof, Kerkring 21, Fijnaart
OBS De Springplank, Lijsterstraat 2, Fijnaart
 Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a, Heijningen
De stemlokalen met  zijn toegankelijk voor mindervaliden.
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Overige informatie.
Op het gemeentehuis kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de
verkiezing. Algemene informatie over de Tweede Kamerverkiezing kunt u vinden
op de website van de kiesraad www.kiesraad.nl en www.tweedekamer.nl en
www.elkestemtelt.nl en www.moerdijk.nl.

Besluit tot vervanging
van papieren
archiefbescheiden door
digitale reproducties in
Zaaksysteem.nl
Burgemeester en wethouders van gemeente
Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering
van 14 februari 2017 het ‘Handboek vervanging,
vervanging van papieren archiefbescheiden door
digitale reproducties Zaaksysteem.nl’ hebben vastgesteld.

Volg ons ook via twitter
@Moerdijkse_Stem

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Versoepeling
welstandscriteria

BEKENDMAKINGEN
Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten
worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige
informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of
bellen met tel. 14 0168.

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 8 februari 2017 tot en met 15 februari 2017 de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Kreekdijk 8 in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Bouwen van een schutting aan de voorzijde van de woning

Datum verzonden
13 februari 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Bezwaar
Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Middenweg 53 in Moerdijk
Molendijk 7 in Standdaarbuiten
Mauritiusstraat 2 in Langeweg
Witte Arend 13 in Zevenbergen
Witte Arend 13 in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van tijdelijke units
Oprichten van een loods
Plaatsen van een overkapping
Plaatsen van een aanbouw aan de voorgevel
Plaatsen van een aanbouw aan de voorgevel

Datum ontvangst
9 februari 2017
13 februari 2017
9 februari 2017
9 februari 2017
9 februari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 8 februari 2017 tot en met 15 februari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Omschrijving project
Kievitweg 2 in Klundert
Wijzigen van de brandcompartimentering
Graanweg 10 in Moerdijk
Aanleggen van een entresolvloer in een bestaande bedrijfshal
Benedenkade in Willemstad
Herinrichting en onderhoud wegen in Willemstad
Boerendijk 8 in Fijnaart
Vervangen van een raam en dichtmetselen van een ander raam
Beukenlaan 6 in Klundert
Realiseren van een kapsalon aan huis
‘t Walletje 7 in Klundert
Verhogen van de nok
Markt 25 in Standdaarbuiten
Maken van een uitweg
Plein 1940 7 in Zevenbergschen Hoek
Plaatsen van een dakkapel
Prins Bernhardstraat 1 in Zevenbergen
Wijzigen van de reeds verleende vergunning
Molenstraat 6 in Zevenbergen
Wijzigen van de voorgevel
Zoetendaal, Zandberg en Burgemeester
Renoveren van 107 woningen
Reijndersstraat in Zevenbergen		

Datum verzonden
10 februari 2017
9 februari 2017
15 februari 2017
14 februari 2017
14 februari 2017
14 februari 2017
8 februari 2017
14 februari 2017
15 februari 2017
15 februari 2017
14 februari 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Bezwaar
Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 januari 2017 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende
bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:
Omschrijving project
Het bouwen van 23 woningen

Datum ontvangst
13 december 2016

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo de kans op een positief besluit te vergroten.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Rectificatie
In de Moerdijkse Bode van week 6 (8 februari 2017) stond de volgende bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht een vergunning verleend voor:
Adres
Wallen in Willemstad en
Koekoekendijk in Moerdijk

Voor een aantal gebieden heeft de gemeente Moerdijk
de welstandscriteria versoepeld.
De gemeente gaat er vanuit dat de mensen daar prima
in staat zijn zelf te zorgen dat een verbouwing of eventuele nieuwbouw goed past in de omgeving.
Wel blijft voor deze gebieden, net zoals voor de rest
van de gemeente, de excessenregeling in stand.
De excessenregeling helpt bij het voorkomen van
uitwassen en verrommeling. De regeling houdt eenvoudig gezegd in dat het gemeentebestuur iemand kan
verzoeken zijn (voorgenomen) bouwwerk aan te (laten)
passen aan redelijke eisen van welstand. Dat kan dan
bijvoorbeeld bij buitensporige dingen zoals het gebruik
van erg felle of contrasterende kleuren, ernstig verval
van bouwwerken of opdringerige reclames.

De welstandscriteria zijn versoepeld
voor:
• D
 elen van de bedrijventerreinen Dintelmond,
Zwanegat in Zevenbergen en het Zeehaven en
industrieterrein Moerdijk.
• Het buitengebied, zoals begrensd door het bestemmingsplan buitengebied van 2004. Uitgezonderd
monumenten en cultuurhistorisch waardevolle
gebouwen en objecten.
• De achtererven van woningen met een woonbestemming.
De versoepelde criteria zijn per 1 maart 2017 van
kracht en zijn te verkrijgen bij de gemeente.

Verleende omgevingsvergunningen

Adres
Vlakkekreek & Kleine Amer in Willemstad

Zevenbergschen Hoek

Dat had moeten zijn:
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

Omschrijving project
Het kappen van bomen en het
terugplanten van walnootbomen

Adres
Omschrijving project
Wallen in Willemstad
Het kappen van bomen en het terug
			
planten van walnootbomen
De locatie Koekoekendijk in Moerdijk is komen te vervallen.

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•  Het houden van diverse activiteiten tijdens carnaval in Moerdijk waaronder de optocht op
25 februari 2017 van 14:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 13 februari 2017)
• Het houden van een kleinschalige scholenoptocht in Fijnaart op 24 februari 2017 van
13:00 uur tot 15:30 uur (verzonden 15 februari 2017)

• Het houden van een carnavalsavond in het Stedeke aan de Kloosterlaan 22 in Langeweg op
24 februari 2017 van 20:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 15 februari 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester
van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit
aan de aanvrager.

Evenementenvergunning

Verkeersbesluit(en)
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:
• D
 oor plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het
RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 46-FB-DD, een parkeervak nabij de woning
Burgemeester Reijndersstraat 51 te Zevenbergen,
aan te duiden als een voor het voertuig van de
aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 4 april 2017
ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
4 april 2017 schriftelijk bij het college van B&W een
bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar
wordt gemaakt.

Meldingen Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer
• E nexis, Middenweg 53 in Moerdijk,
		 voor het veranderen van de inrichting
• Bouwbedrijf Vrolijk, Huizersdijk 20 in Zevenbergen,
voor het oprichten van de inrichting
• Provak, Campagneweg 3 in Zevenbergen,
		 voor het veranderen van de inrichting
• Garage van Aart, Industrieweg 11 in Zevenbergen,
voor het veranderen van de inrichting
• Heros Vastgoed B.V., Graanweg 12 in Moerdijk,
voor het veranderen van de inrichting
• S. Ooms, Campagneweg 14C in Zevenbergen,
		 voor het oprichten van de inrichting

