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GEMEENTE MOERDIJK
4 APRIL 2018

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Gefeliciteerd!
Kampioen C1 Handbal Groene Ster
Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

Ingezonden door Kittie Verdaas-Dekker

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
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

Fijnaart

Gratis compost op
milieustraat van
17 maart tot en met
7 april
Vanaf zaterdag 17 maart 2018 08.30
uur tot en met 7 april 2018 16.00 uur
(let op: OP = OP) kunnen alle inwoners van de gemeente Moerdijk gratis
compost ophalen op de milieustraat
in Klundert aan de Fuutweg 4. Met
deze actie wil de gemeente u bedanken voor de inspanning om groente-,
fruit en tuinafval te scheiden. De compost is gecertificeerd en onder andere
geschikt voor aanleg en onderhoud
van tuinen en gazons. De zakken zijn
te verkrijgen als 40 liter zakken en
met het inleveren van de bon ontvangt u een zak. Meer informatie over
het scheiden van afval kunt u vinden
op www.moerdijk.nl onder het thema
afvalsoorten.

COUPON COMPOSTACTIE
Goed voor 1 gratis zak compost. In te leveren
t/m 7 april 2018 bij het milieustation Fuutweg 4,
Klundert.

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.

Alle tussenwoningen Zomervlinder verkocht

Straat en huisnummer:
Woonplaats:
Één zak per huishouden. Geldig t/m 7 april 2018
zolang de voorraad strekt. Op = op.

Wat is gft-afval? En wat is het niet?
Kijk daarvoor op mijnafvalwijzer.nl of in de AfvalWijzerapp bij Scheidingsinformatie.
meegenomen in het ontwerpproces. De tussenwoningen
worden aangeboden voor € 175.000 vrij op naam. Op dit
moment worden de koopovereenkomsten klaargemaakt
voor ondertekening, waarna de bouw wordt ingepland.

Alle tussenwoningen in het startersproject Zomervlinder in Standdaarbuiten zijn verkocht! Wel zijn er zijn nog
twee hoekwoningen beschikbaar.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via
www.timek.nl.
Het project is op initiatief van de gemeente Moerdijk

opgestart. De woningen worden ontwikkeld door Timek
volgens de Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO) gedachte. Zo worden ze samen met de kopers
bedacht. Een unieke methode, waar de kopers zijn

Een bijzonder resultaat aangezien de woningen niet op
Funda zijn geplaatst of bij een makelaar zijn aangeboden.
De kracht van het plan en het doorvertellen binnen het
dorp worden hiermee bevestigd.

In gesprek met mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie
In de gemeente Moerdijk werken wij samen met
verschillende organisaties om mensen met dementie
en hun naasten beter te ondersteunen. Om beter
inzicht te krijgen in hoe wij mantelzorgers kunnen
ondersteunen, waar zij informatie zoeken en hoe zij op
zoek gaan naar ondersteuning en begeleiding, gaan
we graag met hen in gesprek. Zij kunnen uiteraard het

beste aangeven waar behoefte aan is. Daarom organiseren we samen met onze partners Alzheimer Nederland, Zorgverzekeraar CZ, HOOM, Surplus en Thebe
op donderdagavond 12 april 2018 een bijeenkomst
van 19.00 uur tot 21.30 uur in de Moerdijkzaal van
het gemeentehuis.

Welke onderwerpen willen wij deze avond bespreken? Waar zoekt men informatie als men te maken
krijgt met:
• Niet pluis gevoel
• De diagnose dementie
• Op zoek naar begeleiding en ondersteuning
• Opname

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

BEKENDMAKINGEN
Hiernaast en op de volgende pagina 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.

Alleen met uw verhalen kunnen we de ondersteuning
verbeteren. Daarom nodigen wij u graag uit om aan
deze bijeenkomst deel te nemen! Graag aanmelden
bij Arjan Koreman via arjan.koreman@surplus.nl of
telefonisch via 0612063491.

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.

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

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
• I. Oosthoek, Allenweg 36 in Zevenbergen, voor het
veranderen van de inrichting.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

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
Steenweg 56 in Moerdijk
Megajoule 1-7 in Klundert
Molenstraat 1 in Standdaarbuiten
Hoge Zeedijk 20 in Zevenbergschen Hoek
St. Janstraat 7 in Standdaarbuiten
Potenblokseweg 4 in Heijningen
			

Omschrijving project
Vervangen van de garage
Milieuneutraal veranderen
Wijzigen van de bestemming van detailhandel naar wonen
Plaatsen van een veranda aan de voorkant van de woning
Uitbreiden van de erfscheidingsmuur
Wijzigen van brandcompartimenten in het gebouw en actualiseren van de
aanwezige situatie

Datum ontvangst
22 maart 2018
23 maart 2018
21 maart 2018
22 maart 2018
22 maart 2018
22 maart 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

ONTWERPBESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:
Adres
Omschrijving project
Glasweg 7-9 Heijningen	Het actualiseren van de vergunningssituatie (milieu-revisie, bouw-verlengen schoorsteen, afwijken
			
bestemmingsplan - verhogen buitenopslag van 6,5 naar 12 meter).
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 5 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:
Naam en adres inrichting
Transportbedrijf Adriana Voiaj Estron
Suleava Romenia, Appelweg 2d in Moerdijk

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Opleggen van maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden

Datum verzonden
21 maart 2018

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.

De juiste tekst moet zijn:
De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:
• Café Biljart Ons Thuis, Dijkstraat 11 in Zevenbergen (verzonden 13 maart 2018)

Beroep
Er kan beroep worden ingesteld door 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. Een
beroepschrift richt u, binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, aan

de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht.

Exploitatievergunning commercieel
De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:
• P.W.T.M.A. Spierings voor Café Biljart Ons Thuis, Dijkstraat 11 in Zevenbergen
(verzonden 13 maart 2018)
• C. Kaloudis voor het horecabedrijf aan de Dijkstraat 4 in Zevenbergen (verzonden
13 maart 2018)

Bezwaar
Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van
verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de
gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 20 maart 2018 tot en met 27 maart 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Wethouder Trompersstraat 52 in Langeweg

Omschrijving project
Realiseren van een logiesfunctie

BESTEMMINGSPLAN
ZEEHAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat de gemeenteraad op 18 januari 2018 het
bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan
is opgesteld om de planologische regeling voor het
zeehaven- en industrieterrein te actualiseren en aan
te passen aan de huidige wet- en regelgeving. Verder
is er meer ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen en
uitbreiding gegeven. Het bestemmingsplan is gewijzigd
vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen.
De wijziging heeft met name betrekking op een verduidelijking op en aanvulling van de regeling ten aanzien
van bestaande en nieuwe risicovolle inrichting en de
gevolgen hiervan voor de omgeving.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 5 april
2018 tot en met 16 mei 2018 tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het
plan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.moerdijk.nl/projecten.

Beroep
Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van
de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen
van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of
haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft
gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont
hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep
worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de
vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.
Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van
het ingediende beroepschrift worden overlegd.

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE

RECTIFICATIE
In de Moerdijkse Bode van week 12 (21 maart 2018) is onder de kop Drank- en
horecavergunning commercieel en Exploitatievergunning commercieel een
foutief adres opgenomen.

Zevenbergschen Hoek

Datum verzonden
27 maart 2018

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 B&W van de gemeente Moerdijk.

EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een circus op 6 augustus 2018 op de Lantaarndijk in Willemstad (verzonden op 27 maart 2018)
• Het houden van Koningsdag 2018 van 08:30 uur tot 23:30 uur op verschillende locaties in Heijningen (verzonden 27 maart 2018)
• Het houden van Koningsdag 2018 van 05:30 uur tot 20:00 uur in het centrum van Zevenbergen (verzonden 27 maart 2018)
• Het houden van Koningsdag 2018 van 09:00 uur tot 19:00 uur op de Voorstraat in Fijnaart (verzonden 27 maart 2018)
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 hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
omgevingsvergunning verleend voor:
Adres
Zuiddijk 37, Langeweg
			

Omschrijving project
Het realiseren van
vier woningen.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag 5 april
2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 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, team Bestuursrecht, Postbus 90.006,
4800 PA Breda. De vergunninghouder kan, ondanks een
beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de
vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee
eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen
van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus
90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over
het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website
‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.

