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Een schitterende bomenweg in Langeweg

Fijnaart

BOUWPLANNEN: MAAK
AFSPRAKEN EN VOORKOM
PROBLEMEN
Heeft u (grootse) bouwplannen of zijn er bouwplannen bij u in de buurt? Ga in gesprek! Door het
maken én vastleggen van goede afspraken kan
schade, ergernis en irritatie worden voorkomen.

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

Overlast of schade als gevolg van heien
Heien tijdens bouwwerkzaamheden kan lawaai
en trillingen veroorzaken. Heien mag op werkdagen en op zaterdagen tussen 07.00 uur en
19.00 uur. Ontstaat er schade aan een huis in
de omgeving van de bouwwerkzaamheden dan
moet degene die schade heeft opgelopen bewijzen
dat die schade er vóór het werk nog niet was.
Maak dus op tijd foto’s, voordat het heien begint.
Ook kunt u een onafhankelijk expertisebureau
inschakelen.

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

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

Internet
www.moerdijk.nl

Schade?
Eventuele schade is formeel een zaak tussen de
benadeelde partij en de aannemer die de bouwwerkzaamheden uitvoert. De aannemer moet voor
eventuele schade aan omliggende panden zijn
verzekerd. De gemeente Moerdijk kan alleen toezicht houden op de voorschriften uit de verleende
vergunningen.

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

Ingezonden door Esther van Praag
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.

Bouwstop
Wanneer beide partijen het ondanks gemaakte
afspraken niet eens kunnen worden kan de rechter
worden gevraagd om de bouw stop te zetten. Dat
zal de rechter alleen doen wanneer de schade
opweegt tegen het belang van de voortgang van de
werkzaamheden.

STADSTAFEL WILLEMSTAD: MAANDAG 11 DECEMBER
De volgende stadstafel is op maandag 11 december
vanaf 19.30 uur in gebouw Irene. Op de agenda staat
onder andere een update over de appartementen en
de aanlegsteiger voor riviercruiseschepen, informatie
over het onderhoud van het groen, de evaluatie van de
blauwe parkeerzone en de verkeersproblematiek aan
de Noordlangeweg. Alle inwoners van Willemstad zijn
welkom op deze tafel.

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.

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is
genomen:
-	Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeervak nabij het zorgcentrum aan de Hoofdstraat 2 te Zevenbergschen Hoek, aan te duiden als een gehandicapten parkeerplaats.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 16 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 16 januari 2018 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.

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

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Sakko Commercial B.V., Markweg ong. in Standdaarbuiten, voor het starten van het bedrijf
• Nord Cargo B.V., Korhoenweg 1 in Klundert, voor het veranderen van de inrichting
• GHS Automotive, Munterij 1 in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
• Tilborghs Granen B.V., voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op de locatie Molenstraat 38 in Standdaarbuiten op 20 november 2017

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 22 november 2017 tot en met 29 november 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Naam en adres inrichting
Middenweg 51 in Moerdijk

Omschrijving project
Realiseren van een stralingsscherm

Datum verzonden
23 november 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

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 burgemeester en wethouders 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:
Naam en adres inrichting
Langeweg-Zuid ong. in Standdaarbuiten
Jan Steenstraat 22 in Fijnaart
			
van Eijckstraat 3 in Fijnaart
Dwarsvliet 5 in Zevenbergen
Buitendijk West 2 in Klundert

Omschrijving project
plaatsen van een uitrit
gedeeltelijk wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen
en uitbreiden van de woning
vergroten van het woonhuis
vervangen van een dak
plaatsen van een schutting op de erfgrens

Datum ontvangst
23 november 2017
22 november 2017
22 november 2017
28 november 2017
24 november 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:
Adres
Eerste Kruisweg 9
in Moerdijk
			

Omschrijving project
Revisievergunning voor onderzoek naar ontwikkeling hoogwaardige groenterassen voor de professionele voedingstuinbouw onder glas,
in tunnels en in de volle grond; middels onderzoek in laboratoria (R&D), veredeling van vollegrondsgroenten en basiszaadvermeerdering,
in kassen, tunnels en de volle grond.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 december tot en met woensdag 17 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis
in Zevenbergen.

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 Zeeland-West-Brabant, team
Bestuursrecht.

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
Gwizdek, D.B.

Geboortedatum
27-12-1964

Adres
Kloosterlaan 2, 4772 RA Langeweg

Datum beslissing
23-11-2017

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.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een kerstviering bij De Stad Klundert aan de Molenstraat 31-33 in Klundert op 20 december 2017 van 17:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 27 november 2017)
• Het houden van koorconcerten in De Stad Klundert aan de Molenstraat 31-33 in Klundert op 9 december 2017 van 14:00 uur tot 22:00 uur en op 10 december 2016 van
14:30 uur tot 18:00 uur (verzonden 27 november 2017)
• Het houden van de Winter Vestingdagen op de Voorstraat en de Benedenkade in Willemstad op 15 december 2017 van 17:00 uur tot 23:00 uur, op 16 december 2017 van
11:00 uur tot 23:00 uur en op 17 december 2017 van 11:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 27 november 2017)
• Het houden van een kerstmarkt in het Activiteitencentrum van SOVAK aan de Niervaartweg 1a in Klundert op 16 december 2017 van 09:30 uur tot 12:30 uur (verzonden
28 november 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.

INTREKKING NOTITIE TERRASSENBELEID UIT 2000
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 2 november 2017 de notitie terrassenbeleid (vastgesteld
d.d. 30 maart 2000) heeft ingetrokken.
Dit besluit treedt in werking op de dag na deze publicatie en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Het 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 verordening kunt u contact opnemen met de heer A. Jansen van de afdeling V&H.

Zevenbergschen Hoek

VASTGESTELDE COLLECTIEVE
FESTIVITEITEN HORECA
In artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) is bepaald dat het college bevoegd is een aantal dagen/evenementen aan te wijzen als collectieve
festiviteit. Op deze dagen gelden de artikelen 2.17,
2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
niet. Inrichtingen die onder dit besluit vallen hoeven
deze dagen geen kennisgeving incidentele festiviteit
in te dienen, zoals bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De aangewezen dagen
zijn; Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Wielerronde
Zevenbergen, Zevenbergen Live, Oud & Nieuw en kermissen in diverse kernen.
Vastgestelde verruimde sluitingstijden tijdens carnaval,
Koningsnacht en 2e kerstdag (grondslag 2.29 lid 5 APV).
De burgemeester heeft besloten om tijdens bepaalde
festiviteiten de sluitingstijden van horeca-inrichtingen
te verruimen zoals hieronder omschreven:
Carnaval:
• De sluitingstijden voor horecabedrijven worden op
zaterdag-, zondag-, maandag-, en dinsdagochtend
met 1 uur verlengd tot 02:00 uur.
• De glijdende sluitingstijd op zondag (de nacht van
zaterdag op zondag) vervalt tijdens de carnavalsdagen. De sluitingstijd van een horecabedrijf is in de
nacht van zaterdag op zondag dan ook 02:00 uur.
• De sluitingstijden van horecabedrijven , waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden
verkocht worden op zaterdag-, zondag-, maandag-, en
dinsdagochtend verlengd tot 03:00 uur.
• Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij
de bepalingen hierover in de APV.
Koningsnacht:
• Tijdens Koningsnacht wordt de glijdende sluitingstijd
gehanteerd. Dit betekent dat het na 02:00 uur niet
meer is toegestaan om nieuwe bezoekers toe te laten
in het horecabedrijf. De sluitingstijd is uiterlijk 05:00
uur. Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten
bij de bepalingen hierover in de APV.
• De sluitingstijden van horecabedrijven, waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden
verkocht wordt verlengd tot 03:00 uur.
Tweede Kerstdag:
• De sluitingstijd voor horecabedrijven wordt verlengd
met 1 uur naar 02:00 uur. Indien 2e kerstdag op zaterdag valt, dan geldt géén glijdende sluitingstijd.
• De sluitingstijden van horecabedrijven, waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden
verkocht worden verlengd tot 03:00 uur.
• Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij
de bepalingen hierover in de APV.
Oud & Nieuw:
• Op 1 januari geldt er geen sluitingstijd voor horecabedrijven (artikel 2.29 lid 2 APV).
• Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij
de bepalingen hierover in de APV.
Wijziging ten opzichte van voorgaande jaren
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het jaar 2017.
Bovenstaande informatie is geldig voor 2018 en voor
alle volgende jaren, tot het moment dat er weer een
nieuw besluit wordt genomen als gevolg van gewijzigde
inzichten en/of nieuwe ontwikkelingen. Een dergelijk
besluit zal dan op dezelfde wijze bekend worden
gemaakt.

GEMEENTE NODIG?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57

