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Jonge meerkoeten in Zevenbergen,
net uit het ei

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

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

Internet
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:

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

VERVOLG HERINRICHTING
STEENWEG DORP MOERDIJK
GESTART
De gemeente Moerdijk is gestart met de tweede
fase van de herinrichting van de Steenweg in
dorp Moerdijk. “Met deze reconstructie willen
we de snelheid terugbrengen en de route minder
aantrekkelijk maken voor sluipverkeer. Daarnaast
draagt deze herinrichting ook bij aan de uitstraling
van het dorp”, vertelt wethouder Thomas Zwiers.
•		Sinds maandag 23 april is de Steenweg voor
al het verkeer afgesloten;
•		De werkzaamheden duren tot medio juli. De
weg blijft tijdens de werkzaamheden voor al
het verkeer afgesloten;
•		Doelen van de reconstructie: het tegengaan
van sluipverkeer door het dorp en de uitstraling van het dorp verbeteren.

Sluipverkeer

www.moerdijk.nl

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

Fijnaart

Ingezonden door Cocky Verhoeven
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.

Eerste reisdocument thuisbezorgd

HEMELVAARTSDAG:
AANPASSINGEN WEEKMARKTEN
ZEVENBERGEN EN KLUNDERT

Vorige zomer is fase 1 van de herinrichting afgerond. Tijdens die fase was de weg gedeeltelijk
afgesloten, waardoor de sluiproute door een
doseersysteem minder aantrekkelijk werd. “Deze
proef leverde niet het gewenste resultaat”, legt
Thomas Zwiers uit. “Samen met de werkgroep
Openbare ruimte en verkeershinder zijn we in
gesprek om passende maatregelen te treffen
tegen het sluipverkeer. Deze herinrichting draagt
zeker bij aan het verminderen van de snelheid
van het doorgaande verkeer waardoor het minder
aantrekkelijk wordt om deze route als sluipweg
te nemen.”

Uitstraling
Sinds maandag 23 april is de Steenweg afgesloten voor al het verkeer. Via borden wordt
het verkeer omgeleid. De tweede fase betreft
het stuk vanaf de spoorwegovergang tot aan de
kruising met de J.W. Frisostraat. Thomas Zwiers:
“De werkgroep heeft ook als aandachtspunt om
de uitstraling van het dorp te verbeteren. Deze
herinrichting draagt daar aan bij.”

Omdat het donderdag 10 mei Hemelvaartsdag is gaat
de weekmarkt in Klundert niet door. De weekmarkt in
Zevenbergen wordt een dag vervroegd.
•		De Zevenbergse weekmarkt wordt verplaatst naar woensdag 9 mei. Deze markt zal kleiner zijn dan de gebruikelijke weekmarkt, omdat een aantal kraamhouders er niet is. De kramen bevinden zich dan aan één kant van
de parkeerplaats van het gemeentehuis. Tijdstip blijft hetzelfde: van 10.00-16.00 uur;
•		De Klundertse weekmarkt van 10 mei gaat niet door.

Schrijf u nu in voor de gratis budgetcursus
‘Rondkomen met Inkomen’

Handig en veilig bezorgd, waar en
wanneer het inwoners van Moerdijk
het beste uitkomt. Reisdocumenten
(paspoorten en ID-kaarten) kunnen
in de gemeente Moerdijk voortaan
ook thuis, op het werk of elders worden afgeleverd. Wethouder Jack van
Dorst bezorgde 23 april persoonlijk
officieel het eerste reisdocument bij
Judith den Bakker uit Klundert.
“Met deze service willen we onze dienstverlening nog verder uitbreiden”, legt Van Dorst uit.
“Inwoners hoeven nog maar één keer naar het
gemeentehuis te komen voor een nieuw geldig
reisdocument. Men heeft nu in elk geval een
keuzemogelijkheid. Want naast bijvoorbeeld thuis
of op het werk laten bezorgen is het natuurlijk ook
nog steeds mogelijk om het paspoort of de ID kaart
zelf te komen ophalen op het gemeentehuis.”

Kosten
Laten bezorgen kost € 15 per reisdocument. De

levering kan in heel Nederland, met uitzondering van
de Waddeneilanden. De bezorging wordt uitbesteed
aan Dynasure, een gespecialiseerd bedrijf, dat voldoet
aan alle veiligheids- en privacy eisen. Zelf afhalen blijft
uiteraard mogelijk, dan zonder extra kosten.

Bezorging
Bezorging van het paspoort of identiteitskaart kan op
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 22.00
uur en op zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur. Ontvangers hoeven niet de hele dag thuis te blijven voor de
bezorging van hun document. Zij kunnen kiezen voor
bezorging in een dagdeel van vier uur. Dit tijdvak wordt
op de dag van bezorging verkleind naar een tijdvenster
van twee uur. Dertig tot zestig minuten voor aankomst
hoort men de exacte aankomsttijd van de bezorger. De
aanvrager moet het document wel persoonlijk in ontvangst nemen. De (thuis)bezorging is een proef, na een
jaar besluit de gemeente of de service blijft.
Kijk voor meer informatie op
www.moerdijk.nl/bezorgen-reisdocument of
neem contact op met het Klant Contact Centrum
via 14 0168.

Heeft u geen goed overzicht van uw
inkomsten en uitgaven? Zijn uw papieren niet geordend, waardoor u soms
door de bomen het bos niet meer ziet?
Houdt u nooit geld over aan het einde
van de maand? Meldt u zich dan aan
voor de budgetcursus ‘Rondkomen
met Inkomen’.
In deze cursus krijgt u tips aangereikt en leert u onder
andere:
•		Een goede administratie: hoe en waarom?
•		Een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en
uitgaven te maken
•		Welke (financiële) regelingen en voorzieningen zijn
er?
•		Bewuster keuzes maken binnen en met uw budget
•		Het voorkomen en/of oplossen van financiële problemen
Over uw persoonlijke financiële situatie wordt cijfermatig niet gesproken. Voor iedere deelnemer is het
doel om beter rond te leren komen.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van elk twee
uur en deelname is gratis. De minimale groepsgrootte
is 8 personen en maximaal 15 personen. Iedereen kan
in principe meedoen. Wel is het belangrijk dat u wilt
meedoen in groepsverband en dat u de Nederlandse
taal voldoende beheerst.

Cursusdata
Donderdag 17, 24, 31 mei en 7, 14 en 21 juni 2018. Alle
bijeenkomsten zijn van 18:30 uur tot 20:30 uur.

Locatie
Multifunctioneel Centrum De Kristal in Zevenbergen,
Kristallaan 25C.

Aanmelden
U kunt zich tot en met maandag 7 mei 2018 aanmelden:
•		Digitaal via de site www.moerdijk.nl/budgetcursus
•		Telefonisch op werkdagen tussen 08.30 en 12:00
uur bij de afdeling Schuldhulpverlening via telefoonnummer: 14 0168.
Na uw aanmelding nemen we telefonisch contact met
u op om te bepalen of de inhoud van de budgetcursus
aansluit bij uw wensen.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de afdeling Schuldhulpverlening via telefoonnummer:
14 0168.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Dodenherdenking 2018:
bijeenkomsten in onze gemeente
Vrijdag 4 mei herdenken we ook in de gemeente Moerdijk de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Welke
bijeenkomsten kunt u bijwonen?
Zevenbergen: 19.00 uur, bezinningsbijeenkomst in
de RK Kerk, Markt Zevenbergen. Daarna om 20.00 uur
Dodenherdenking, Julianaplantsoen.
Willemstad: 19.30 uur, Koepelkerk, ontvangst. Daarna
rond 19.50 uur start stille tocht vanuit de Koepelkerk
naar het monument bij het Mauritshuis.
Standdaarbuiten: 19.00 uur, herdenkingsdienst in de
Standaert. 20.00 uur, herdenking bij het monument.
Klundert: 19.40 uur, stille tocht vanaf het Stadhuisplein naar het herdenkingsmonument.

Fijnaart en Heijningen: 19.00 uur. Herdenkingsdienst
in de RK Kerk Fijnaart.
Zevenbergschen Hoek: 19.15 uur, herdenkingsdienst
in de plaatselijke kerk, daarna stille tocht naar het
herdenkingsmonument.
Dorp Moerdijk: 19.40 uur, herdenking bij de Klokkenstoel aan de Steenweg.
Noordhoek: 19.30 uur, herdenkingsdienst in de (voormalige) kerk.

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.

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
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Appelaarseweg 43 in Fijnaart
Dijkstraat 8 in Zevenbergen
De Vier Uitersten 18 in Zevenbergschen Hoek
Zwingelmolen 11 in Zevenbergschen Hoek
Galgenweg 45 in Zevenbergen
Korhoenweg 1 in Klundert
Campagneweg 10 in Zevenbergen
Markweg Zuid 4A in Heijningen
Prins Johan Frisostraat 3 in Willemstad
Markdijk 1 in Klundert
Oude Heijningsedijk 37 in Heijningen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen

Omschrijving project
Milieuneutraal wijzigen
Plaatsen van vlaggenmasten
Wijzigen van het woon- winkelpand in 2 appartementen
Plaatsen van een container
Plaatsen van 2 dakkapellen en zonnepanelen
Plaatsen van een dakkapel
Wijzigen van een overheaddeur naar loadingdock
Uitbreiden van de machinefabriek
Plaatsen van een verbindingsgang tussen de bedrijfshallen
Het plaatsen van een dakkapel
Realiseren van een nieuwe werktuigberging
Legaliseren van een dakterras
Legaliseren kas en gereedschapberging
Legaliseren van de berging (kavel 79)
Legaliseren van een berging (perceel 35 en 39)
Legaliseren berging perceel 74
Legaliseren van 2 bouwwerken (kavel 9)

Datum ontvangst
18 april 2018
10 april 2018
18 april 2018
17 april 2018
23 april 2018
23 april 2018
23 april 2018
23 april 2018
24 april 2018
24 april 2018
18 april 2018
24 april 2018
18 april 2018
18 april 2018
18 april 2018
24 april 2018
25 april 2018

ONTWERP BESCHIKKING
FASE 2 WABO UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Omschrijving project
Graanweg 22a
Het bouwen van diverse
in Moerdijk 	bouwwerken t.b.v. product			
opslag en productverlading
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 3 mei
2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 ter inzage in
het gemeentehuis in Zevenbergen.

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.

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLENGING
BESLISTERMIJN WABO

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 18 april 2018 tot en met 25 april 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Klundertseweg 25a in Zevenbergen
Wintervlinder 4 in Standdaarbuiten
Stadhuisring 18 in Klundert
Hazeldonk 9 in Langeweg
Predikherenstraat 45 in Standdaarbuiten
Landpoortstraat 19 in Willemstad
Wilhelminastraat 64 in Fijnaart
Bosselaar Zuid

Omschrijving project
Realiseren van een betonnen vijver
Realiseren van een uitrit
Veranderen van de woning in 2 appartementen
Realiseren van een weegbrug (van rechtswege)
Realiseren van een nieuwe dakkapel (van rechtswege)
Plaatsen van een reclamebord
Realiseren van een rouwcentrum
Gewijzigd uitvoeren bluswatervoorzieningen

Datum verzonden
19 april 2018
19 april 2018
24 april 2018
25 april 2018
17 april 2018
24 april 2018
18 april 2018
18 april 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 burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6
weken:
Adres
			
Stadhuisring 1
in Klundert

Omschrijving
project
Herstel glas-inloodbeglazing

Datum
ontvangst
5 februari
2018

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de
aanvraag wordt verlengd met maximaal 4 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, Postbus 4 4760
AA Zevenbergen.

