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Opening Pop-up
Store Veilig leven
en Veilig wonen

gemeente moerdijk
1 november 2017

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur
(na 12.00 uur alleen op afspraak)
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

Pop-up Store:
Om bewuster te worden van het altijd aanwezige
brandgevaar in en om huis, heeft de gemeente samen
met de brandweer (Veiligheidsregio) een pop-up store
in Zevenbergen geopend. Inwoners van de gemeente
Moerdijk kunnen hier in totaal zes dagen terecht voor
informatie over brandpreventie, inbraakpreventie en
buurtpreventie. U kunt in deze pop-up store vragen
stellen aan de deskundigen. De pop-up store aan de
Zuidhaven 173a in Zevenbergen naast de Bruna is tot en
met zaterdag 4 november 2017 iedere donderdag tot en
met zaterdag geopend.

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

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

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

Doe mee met de
Pubquiz!
Vindt u het belangrijk dat uw leden
veilig thuiskomen? Wilt u net als
andere organisaties een bijdrage
leveren aan het vergroten van de kennis omtrent verkeersveiligheid, zodat
uw leden veilig de weg op gaan? In
samenwerking met NUL verkeersdoden Brabant en Moerdijk Fit organiseert de gemeente Moerdijk daarom
een leuke en leerzame pubquiz.
Win €250,00 voor uw club!
Tijdens deze gezellige avond wordt de kennis met
betrekking tot alcohol-, drugs-, medicijn en telefoongebruik in het verkeer getest. Deze pubquiz voor
uw 18+ leden is zeer afwisselend en bestaat uit
kennisrondes, fotorondes en zelfs muziekrondes. Dus
niet alleen nuttig, maar zeker ook heel leuk om te
doen! Voor uw vereniging is er deze avond ook nog
een hele leuke prijs te winnen. Het winnende team
gaat namelijk
naar huis met
een cheque
van €250,00 ter
besteding aan
materiaal voor
uw eigen club.

Meedoen? Meld uw team aan!
Wanneer: Dinsdag 21 november
Waar: Café De Bakkerij in Zevenbergen
Tijdstip: 19.00 uur (aanvang quiz 19.30 uur)
Voor wie: Leden van 18 jaar en ouder
Aanmelden: Vóór 14 november 2017 via email:
info@moerdijk.nl
U kunt zich aanmelden met 1 team van minimaal 2 en maximaal 5 personen, maar extra
supporters zijn natuurlijk meer dan welkom!
Denk ook alvast na over een leuke teamnaam in
het kader van verkeersveiligheid!

Ingezonden door: Marjolein Maarsen

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.

Extra ondergrondse
container voor restafval
aan de Achterstraat in
Willemstad
Op de parkeerplaats aan de Achterstraat in
Willemstad komt een extra ondergrondse
container voor restafval. In eerste instantie had
de gemeente deze locatie op het oog.
Tijdens de inloopbijeenkomst ontving de gemeente echter veel negatieve reacties, waarop werd besloten te zoeken naar een alternatief. Dat
werd de plek bij bushalte Steenpad.
Vervolgens kwamen er echter veel teleurgestelde reacties van
omwonenden van de oorspronkelijke locatie aan de Achterstraat. Met
name van inwoners die minder goed ter been zijn of met een hoge leeftijd, vanwege de verre loopafstand.
Dat vond de gemeente een terecht argument voor deze situatie en is
vervolgens in gesprek gegaan met de inwoners die geen voorstander
waren van de locatie Achterstraat. Samen hebben zij overeenstemming
bereikt om toch de container hier te plaatsen, in het bredere belang van
de hele kern.
Inwoners die naar aanleiding van dit bericht hun
voorkeurslocatie(s) op hun
afvalpas nog willen wijzigen,
kunnen dit tot eind november
nog doen via het gratis telefoonnummer 0800-400 20 50.

1-Loket: toegangsdeur voor zowel vraag als aanbod
Het 1-loket is de toegangsdeur voor zowel vraag als aanbod in vrijwilligerswerk, vrijwilligersbeleid, vrijwilligersondersteuning, mantelzorg, mantelzorgondersteuning,
welzijn, wonen en zorg.
Vanaf 1 november 2017 aanstaande kunt u ook terecht bij het 1-loket voor:
• Aanvraag en uitleg van DigiD;
• Uitleg en ondersteuning bij MijnOverheid.nl;
• Ondersteuning bij het lezen en begrijpen van gecompliceerde brieven;
•  Heeft u vragen over het openbaar vervoer (OV) en/of OV-chipkaart dan kunt u terecht bij onze mobiliteitsconsulent van het 1-loket. Zij geeft u graag advies en uitleg over het OV.
U bent van harte welkom tijdens de inloopspreekuren! Deze zijn bij Woonzorgcentrum Fendertshof in Fijnaart op dinsdagen van 09.00 - 12.00 uur en bij het gemeentehuis in Zevenbergen op donderdagen van 13.00
- 16.00 uur. Kunt u niet naar de inloopspreekuren komen? Stuur dan uw vraag of opmerking in een e-mail naar
vrijwilligers.loket1@surpluswelzijn.nl.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

BEKENDMAKINGEN
Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van
belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld 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.

Rectificatie

VASTSTELLING
PRIVACYREGLEMENT
BASISREGISTRATIE PERSONEN

In de Moerdijkse Bode van week 43 (25 oktober 2017) stond de volgende bekendmaking

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
Kerkring 13 in Klundert

Omschrijving project
Slopen van een berging

Datum ontvangst
26 september 2017

Omschrijving project
Slopen van een berging

Datum ontvangst
26 september 2017

Dat had moeten zijn:
Adres
Kerkring 13 in Willemstad

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
Souripet, K.J.             

Geboortedatum
19-11-1953         

Adres
Bloemendaalse Zeedijk 43, 4765 TB Zevenbergschen Hoek

Datum beslissing
  23-10-2017                          

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
Daniëlstraat 1a in Langeweg
Buitendijk Oost ONG. in Klundert
Molenstraat 31 in Klundert
Kadedijk 3 in Fijnaart
Neerhofstraat 3 in Zevenbergen
Koning Haakonstraat in Moerdijk

Omschrijving project
Realiseren van een inrit
Plaatsen van een elektriciteitshuis
Plaatsen van een nooduitgang + interne verbouwing
Plaatsen van 4 nieuwe kozijnen
Plaatsen van een hekwerk
Realiseren van een toegangsluik

Datum ontvangst
19 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
22 oktober 2017
22 oktober 2017
19 oktober 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Oostdijk 22 in Willemstad

Omschrijving project
Brandveilig gebruiken van de inrichting

Datum ontvangst
30 juni 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 11 oktober 2017 tot en met 18 oktober 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Poststraat 13 in Klundert
Zandberg 81 in Zevenbergen
Neerhofstraat 1A in Zevenbergen
Hoofdstraat 84 in Zevenbergschen Hoek
Kleefkruid 1 in Zevenbergen
't Ravelijn 23 in Klundert
Graanweg 28 in Moerdijk
Oude Heijningseweg 1 in Heijningen

Omschrijving project
Vervangen en vergroten van een kapconstructie en het plaatsen van dakkapellen
Plaatsen van een poort en gedeeltelijk overkappen van de ruimte achter de poort
Realiseren van een uitrit
Wijzigen van de voorgevel van het pand
Plaatsen van een dakkapel
Bouwen van een veranda met berging
Uitbreiden van de serveyruimte
Plaatsen van een tijdelijke caravan

Datum verzonden
19 oktober 2017
19 oktober 2017
25 oktober 2017
19 oktober 2017
19 oktober 2017
19 oktober 2017
25 oktober 2017
19 oktober 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning
een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de
vergadering van 17 oktober 2017 het Privacyreglement
basisregistratie personen Moerdijk heeft vastgesteld.
Het privacyreglement treedt in werking op de dag van
de bekendmaking 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 www.moerdijk.nl/
regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over het privacyreglement kunt
u contact opnemen met mevrouw C. van de NoortWagemakers van de afdeling Facilitair en Informatievoorziening.

Beschikking Wabo,
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:
Adres
Vlietweg 10
in Klundert
			

Omschrijving project
Het bouwen van een loods
en het vergroten van
het bedrijfsperceel

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 2 november 2017 tot en
met 13 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis
in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben
gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden
dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen.
Een beroepschrift richt u aan de rechtbank ZeelandWest Brabant.

Gemeente nodig?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57

Bezwaar

Meldingen Wet milieubeheer

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.

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

VASTSTELLING BELEIDSREGELING BRIEFADRES GEMEENTE MOERDIJK

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 17 oktober 2017 de beleidsregel Briefadres gemeente
Moerdijk heeft vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking op de dag van de bekendmaking 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 www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de beleidsregel Briefadres gemeente Moerdijk kunt u contact opnemen met mevrouw C. van de Noort-Wagemakers van de afdeling Facilitair
en Informatievoorziening.

• Maatschap Roelse en Zoon, Noordlangeweg 17 in
Willemstad, voor het veranderen van de inrichting.

