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Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis
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

!Alert|Moerdijk

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

Eind 2015 heeft gemeente Moerdijk !Alert|Moerdijk
opgericht. !Alert|Moerdijk houdt in dat verschillende
wijkgroepen via een Whatsapp-groep met elkaar verbonden zijn. Wanneer een deelnemer een verdachte
situatie signaleert, belt hij/zij eerst de politie. Vervolgens stelt de deelnemer de wijk-whatsappgroep
in kennis. De wijk en eventueel andere wijkgroepen
worden zo snel op de hoogte gebracht. Hierdoor is de
hele wijk of zelfs het dorp alert en waakzaam.

Internet
www.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

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Buurtbus 219 tussen
Etten-Leur en Zevenbergen
is een succes!
Het afgelopen jaar gingen 8.175 mensen met deze
buurtbus naar hun gewenste bestemming. Vooral
scholieren naar bijvoorbeeld het Markland College
maar ook inwoners die in winkels werken of naar het
Werkplein in het gemeentehuis in Etten-Leur willen,
nemen deze bus. Voor 6 euro bent u heen en weer. De
buurtbus valt onder het openbaar vervoer en iedereen
kan hiervan gebruik maken! Kijk voor info dienstregeling buurtbus: www.buurtbuslijnzez.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

Fijnaart

‘’Het aantal keren dat de inwoners !Alert|Moerdijk in
het eerste jaar hebben moeten gebruiken, is gelukkig
beperkt gebleven. Aanmelden is uiteraard nog steeds
mogelijk’’, zegt André van Oers, coördinator buurtpreventie in de wijk Lindonk in Zevenbergen,.

Ingezonden door Ingrid Schaeffer-Verwoerdt
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.

Lid worden?
Bent u geïnteresseerd in buurtpreventie of wilt u deelnemen aan !Alert|Moerdijk? Mail dan uw gegevens
naar veiligheid@moerdijk.nl of bel naar 14 0168 en
vraag naar mevrouw Pors.

Inwoners ontvangen informatie in de brievenbus

Langeweg, Zevenbergschen Hoek en dorp Moerdijk krijgen komende weken
vraag over huisvuilinzameling voorgelegd
In de loop van deze en volgende week ontvangen alle huishoudens in Langeweg, Zevenbergschen Hoek en dorp Moerdijk een enquête in de brievenbus. De
enquête bevat slechts één vraag: welk systeem voor huisvuilinzameling heeft uw voorkeur voor uw dorp? Binnenkort gaan we in de gemeente anders huishoudelijk afval inzamelen. De bovengenoemde dorpen zijn als eerste aan de beurt. Voordat het zover is maken deze kernen eerst een belangrijke keuze. Hierover
worden de inwoners huis aan huis geïnformeerd.
eigenlijk geen afval, maar grondstof. Zoals oud papier,
plastic verpakkingen, etensresten, glazen potjes en
batterijen. Om het u gemakkelijker te maken deze
grondstoffen te scheiden verandert de gemeente het
inzamelsysteem. Alles wat u nog overhoudt na het
scheiden van uw huisvuil is restafval. Hoe u dat restafval moet gaan weggooien straks, daarover beslist u
als inwoner zelf.

Wat en waarom vragen wij u te kiezen?

Restafval weggooien
Het grootste deel van ons huishoudelijk afval is

Voor het weggooien van restafval zijn er twee mogelijkheden. In de hele gemeente kiezen alle dorpen
en steden zelf (afzonderlijk per kern) welk van deze
twee systemen het beste gaat werken voor hun kern.
Dit heeft de gemeenteraad in oktober 2016 besloten.
In de dorpen Langeweg, Zevenbergschen Hoek en

Moerdijk wordt de keuze gemaakt door middel van
een stemming per huishouden. Het systeem met de
meeste stemmen wordt de keuze van de betreffende
kern.

Huishoudens in het buitengebied of in gebieden met
weinig huizen (lintbebouwing) maken geen keuze voor
restafvalinzameling, maar ontvangen wel een brief
met informatie.

Welke informatie krijgt u?

Verdere keuzes

Woont u in Langeweg, Zevenbergschen Hoek of dorp
Moerdijk, dan ontvangt u in de loop van deze of volgende week per huishouden een enveloppe in de brievenbus met een brief en een folder. De brief beschrijft
hoe u moet stemmen (dit kan online of per post), in
de folder staat precies over welke twee systemen het
nou eigenlijk gaat en alle belangrijke informatie die
u hierbij nodig heeft om een keuze te kunnen maken.
De reactietijd is twee weken. Het keuzeproces, de
brief en de folder zijn tot stand gekomen in overleg
en in samenwerking met de verschillende dorpstafels.

Nadat per kern de keuze is gemaakt voor de manier
waarop men daar restafval gaat inzamelen, worden
de inwoners verder geïnformeerd over het nieuwe
inzamelsysteem.
Zo krijgt u nog een brief waarmee u (per huishouden) uw individuele keuzes kunt doorgeven.
Ook ontvangt u nog een handig boekje met alles
wat u verder moet weten over het inzamelen van
afval en het scheiden ervan. Meer informatie over
het veranderende inzamelsysteem vindt u onder
www.moerdijk.nl/afval

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.

VASTSTELLING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MOERDIJK
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 februari 2017 de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Moerdijk heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van
de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met de heer Klasen van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen:
-	Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken VP-502-S , een parkeervak nabij de woning aan Pieter van Oldenborghlaan 43 te Willemstad aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;
-	dat dit besluit van kracht is zolang de mevrouw van Mourik e/v Veenman in staat is met onder 1 genoemd voertuig te rijden en daarbij gebruik moet maken van het onder
1 vermelde parkeervak;
-	dat de aanschaf van een ander voertuig zal leiden tot een wijziging van dit besluit en het op grond hiervan geplaatste onder 1 vermelde onderbord.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 25 april 2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 25 april 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift
vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.
Geslachtsnaam en voorletters
R.G.P.C.M. van Hulten 20-08-1998

Geboortedatum
St. Jozefstraat 11

Adres
21-02-2017

Datum beslissing
4759 BC Noordhoek

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

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
Gildelaan 12 in Zevenbergen
Logistic Boulevard 13 in Klundert
Korhoenweg 1 in Klundert
Kerkring 37 in Willemstad
Prins Bernhardstraat 1 in Zevenbergen
Kuringen 20 in Zevenbergen
Korenbloem 31 in Zevenbergen
Sint Jorisstraat 9 in Zevenbergen

Omschrijving project
realiseren van een wanddoorbraak
plaatsen van nieuwe stellingen
plaatsen van een overheaddeur in de zuidgevel
splitsen van een woning
verbouwen van de centrale entree
verbouwen en optimaliseren van het bestaande woonhuis
plaatsen van dakkapellen
plaatsen van een erker

Datum ontvangst
23 februari 2017
21 februari 2017
24 februari 2017
21 februari 2017
24 februari 2017
21 februari 2017
23 februari 2017
26 februari 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Kwartiersedijk 15 in Fijnaart

Omschrijving project
tijdelijk bewonen van een stacaravan

Datum ontvangst
23 februari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 15 februari 2017 tot en met 22 februari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Westelijke Randweg en Zuidelijke Randweg ong. in Klundert
Hazeldonkse Zandweg 105 in Zevenbergen
Neerhofstraat in Zevenbergen

Omschrijving project
realiseren van een windpark
wijzigen van de bestaande vergunning
bouwen van een nieuwe woning

Datum verzonden
24 februari 2017
1 maart 2017
23 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.

Volg ons ook via facebook www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

Zevenbergschen Hoek

VOORONTWERP
‘’Bestemmingsplan
Buitengebied‘’
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat vanaf 9 maart 2017 tot en met 19 april 2017
voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied” (planidentificatie NL.IMRO.1709.
Buitengebied-BP20) ter inzage ligt. U kunt het plan,
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, inzien
bij het Gemeentelijk Informatiecentrum.
Het plan is daarnaast digitaal te raadplegen op de
website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook
worden ingezien op de gemeentelijke website www.
moerdijk.nl/buitengebied.
Het geldende bestemmingsplan moet vanuit wettelijk
oogpunt geactualiseerd worden. Dit proces is gestart
met het opstellen van de Visie Buitengebied. Deze visie
is samen met bewoners, de gemeenteraad en de klankbordgroep opgesteld. De visie is in juli 2016 door de
gemeenteraad vastgesteld en vormt de basis voor het
voorontwerpbestemmingsplan. Tegelijk is een inventarisatie uitgevoerd van de functies in het buitengebied.
Het plangebied omvat het hele buitengebied van
de gemeente Moerdijk. In november 2016 zijn alle
grondeigenaren in het plangebied aangeschreven met
het resultaat van deze inventarisatie. Bij deze brief
was een bestemmingsvoorstel voor het eigen perceel
gevoegd. Via persoonlijke tafeltjesgesprekken, mail of
telefonisch konden vragen en wensen over dit voorstel
besproken worden.
Dit alles heeft geresulteerd in het voorontwerpbestemmingsplan. In het plan wordt de bestaande legale
situatie vastgelegd. Daarnaast worden kleinschalige
ontwikkelingen met een beperkte invloed op de omgeving meegenomen.

Inspreken
Iedereen kan tot en met 19 april 2017 gebruik maken
van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u
aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of stuurt u aan info@
moerdijk.nl. Voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie kunt u een afspraak maken via het
telefoonnummer 14 0168.
Na de inspraakperiode wordt, met inachtneming van de
eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerpbestemmingsplan
staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om
zienswijzen in te dienen.

Inloopavonden
Op 13 en 21 maart 2017 vinden openbare inloopavonden plaats, waar u de mogelijkheid heeft het
voorontwerpplan te bekijken en vragen te stellen.
Deze bijeenkomsten worden gehouden op maandag
13 maart in het gemeentehuis in Zevenbergen en op
dinsdag 21 maart in de Parel in Fijnaart.
Belangstellenden zijn op deze avonden doorlopend tussen 19 uur en 21 uur van harte welkom.

Meldingen Wet milieubeheer
Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een ¬vergunning verleend voor:
• Het houden van een voorjaarsmarkt in Woonzorgcentrum de Fendertshof aan de Kerkring 21 in Fijnaart op 31 maart 2017 van 10:30 uur tot 17:00 uur (verzonden 1 maart
2017)
• Het houden van een Benefiet(s) concert in de Bartholomeuskerk aan de Markt 19 a in Zevenbergen op 26 maart 2017 van 12:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 1 maart 2017)
• Het houden van een Kapellenfestival in de grote zaal en het café en op het terras van de Standaert aan de Timberwolfstraat 5 in Standdaarbuiten op 20 mei 2017 van
20:00 uur tot 00:00 uur (verzonden 1 maart 2017)
• Het houden van een Stationsstraatfeest op de Stationsstraat in Zevenbergen op 17 juni 2017 van 15:00 uur tot 00:00 uur (verzonden 1 maart 2017)
• Het houden van een boekendriedaagse in de Bartholomeuskerk aan de Markt 19a in Zevenbergen van 16 tot en met 18 maart 2017 (verzonden 1 maart 2017)
• Het houden van een boeken- en curiosamarkt in het gebouw van de Voedselbank aan de Doctor Ariënslaan 84 in Zevenbergen op 25 maart 2017 van 09:00 uur tot 15:00
uur (verzonden 1 maart 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.

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

Activiteitenbesluit milieubeheer
•	 Nuon Wind Development B.V., Westelijke- en Zuidelijke Randweg ong. in Moerdijk, voor het starten van
de inrichting
•	VoogdeRanch, Voogdeweg 1 in Zevenbergschen
Hoek, voor het veranderen van de inrichting

