DE RAAD AAN DE SLAG
Actuele informatie over de gemeenteraad in Moerdijk
kunt u vinden op : https://ris2.ibabs.eu/Moerdijk.
Hier vindt u wie de raadsleden zijn; wanneer de
gemeenteraad vergadert, wanneer de fracties bij
elkaar komen, wanneer er andere bijeenkomsten zijn,
welke brieven er naar de raad zijn gestuurd, etc.

De gemeenteraad gaat weer
aan het werk
Het is even rustig geweest op het raadsfront, maar
de komende week begint het weer echt. Op 16
en 17 mei staan er weer vergaderingen van de
commissies gepland. De agenda’s staan in het
raadsinformatiesysteem.

Commissievergaderingen
Op 16 mei praat de commissie o.a. over een
verordening voor de aanlegsteiger voor de
Waterbus in Willemstad, de uitvoering van
de instandhoudingsplicht van ons erfgoed en de
aanpassing van de verordening maatschappelijke
ondersteuning. Op 17 mei komen aan de orde de
archiefverordening en het liquidatieplan van
de regionale milieudienst. Ben u geïnteresseerd?
U kunt deze vergaderingen bezoeken, maar ook live
volgen via: www.moerdijk.raadsinformatie.nl

Collegevorming
Na twee verkenningsrondes is het formatieproces

in een volgende fase terechtgekomen. De partijen
die in de raad zijn vertegenwoordigd zijn op zoek
gegaan naar een kandidaat om in deze fase na
te gaan of partijen tot overeenstemming kunnen
komen voor de vorming van een college, met een
bijbehorend programma. Mevrouw Van Rijnbach is
door de drie beoogde coalitiepartijen gevraagd dit
proces te begeleiden.

Kennismakingsprogramma
De gemeenteraad heeft weer een aantal nieuwe
raadsleden. Partijen hebben ook weer burgerleden
naar voren geschoven die de fracties komen
ondersteunen. Ook onder de burgerleden zien we een

groot aantal nieuwe gezichten. Voor deze mensen
organiseert de griffie een aantal bijeenkomsten
waarin kennis kan worden gemaakt met onderwerpen
die voor hen van belang zijn.
Op 24 mei staan drie onderwerpen op de agenda,
namelijk: een kennismaking met de Rekenkamer
West-Brabant, waar de gemeente Moerdijk
bij is aangesloten; komt er een presentatie over
de financiële instrumenten en vertelt de griffier
raadsleden over de rollen en het voor hen beschikbare
instrumentarium.
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in Fijnaart

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
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

Internet

Hoe staat het met de hoeveelheid zwerfvuil in de
plantsoenen in uw buurt? En is er sprake van (teveel)
onkruid op en langs wegen en stoepen? Elk jaar voert
de gemeente Moerdijk een uitgebreide controle uit: de
Buurtcheck. We ‘meten’ dan of de beeldkwaliteit (in
hoeverre een plek schoon en veilig is) nog voldoet aan
de eisen zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

www.moerdijk.nl
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Omdat het donderdag 10 mei Hemelvaartsdag is gaat
de weekmarkt in Klundert niet door. De weekmarkt in
Zevenbergen wordt een dag vervroegd.

BETROKKEN INWONERS GEZOCHT
VOOR DE BUURTCHECK!

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

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

HEMELVAARTSDAG:
AANPASSINGEN WEEKMARKTEN
ZEVENBERGEN EN KLUNDERT

• 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.

Openingstijden gemeentehuis

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 Jan Gorter
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.

Dat doen we echter niet alleen, daar hebben we uw
hulp bij nodig. Want niemand kent de stand van zaken
in uw buurt beter dan uzelf natuurlijk. Zo kunnen we
samen zorgen voor een prettige leefomgeving. Meld
u dus aan, want uw blik is belangrijk. Samen zien we
meer!
Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op:
www.moerdijk.nl/buurtcheck

Welkom in de weekends in het Mauritshuis Willemstad
de geschiedenis kunt reizen en je kunt er toeristische informatie halen. Goed
om dat juist in de weekends ook te kunnen bieden. Zeker in combinatie
met de Waterbus Haringvliet vanuit Willemstad naar Tiengemeten, die vanaf
zondag 3 juni in de weekends weer gaat varen en in de zomervakantie (10
juli tot en met 26 augustus) ook doordeweeks van dinsdag tot en met vrijdag
(www.waterbus.nl/bestemmingen/haringvliet)”.

Zakelijk en persoonlijk gebruik
Bovendien zijn veel musea ook op maandag gesloten. Voor huwelijken, geregistreerd partnerschappen, vergaderingen of workshops zijn mogelijkheden buiten
de openingstijden te overleggen.

Nieuwe openingstijden

Een langgekoesterde wens gaat in vervulling: het Mauritshuis in Willemstad
gaat vanaf het komende Pinksterweekend (zondag 20 mei 2018) op zaterdag en
zondag open. Het hele jaar. Daarvoor wordt geruild met doordeweekse dagen: op
maandag (en in de wintermaanden ook op dinsdag) is het rijksmonument gesloten.
“De weekend-opening is een belangrijke zet voor de ontvangst van toeristen”,
licht wethouder Thomas Zwiers toe. “Immers, de meeste toeristen komen in
het weekend naar Willemstad. Ze kunnen dan mooi een kijkje nemen in het
Mauritshuis. Dat is inmiddels een goed bezocht bezoekerscentrum geworden
waar je de Stelling van Willemstad kunt beleven, op een leuke manier door

Dit zijn de openingstijden van het Mauritshuis in Willemstad vanaf 20 mei 2018:
			
Zomer (1 april - 1 oktober) Winter (1 oktober - 31 maart)
Maandag
Gesloten
Gesloten
Dinsdag
11.00 uur - 17.00 uur
Gesloten
Woensdag
11.00 uur - 17.00 uur
11.00 uur - 17.00 uur
Donderdag
11.00 uur - 17.00 uur
11.00 uur - 17.00 uur
Vrijdag
11.00 uur - 17.00 uur
11.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag
12.00 uur - 17.00 uur
13.00 uur - 17.00 uur
Zondag
12.00 uur - 17.00 uur
13.00 uur - 17.00 uur

15 MEI DORPSTAFEL
STANDDAARBUITEN
Op 15 mei wordt er weer een dorpstafel georganiseerd in De Standaert te Standdaarbuiten.
Onderwerpen zijn o.a. overlast lokaal bedrijventerrein en introductie ‘wonen met gemak’ in Standdaardbuiten.
Aanvang 19.30 uur.

Contact
Om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te sluiten in het Mauritshuis, een
ruimte te reserveren voor workshops of vergaderingen of andere informatie op te
vragen blijft het telefoonnummer hetzelfde: 0168-755 211.

BEKENDMAKINGEN
Hieronder en hiernaast 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, met daaronder een onderbord met kenteken
KR-368-V, een parkeervak nabij de woning Kazernestraat 10 te Willemstad, aan te duiden als een voor het
voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 19 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 19 juni 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.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

VERLENGING BESLISTERMIJN WABO

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

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:

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

Adres
Oslo 10 in Klundert
Steenweg 49 in Moerdijk

Omschrijving project
Het bouwen van een nieuwe woning en het plaatsen van een inrit
Het gedeeltelijk slopen van de kerk

Datum verzonden
7 maart 2018
7 maart 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.

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
St. Janstraat 22 in Standdaarbuiten
Transitoweg 9 in Moerdijk
Stadsedijk 53 in Heijningen
Munterij 2 in Zevenbergen
Moye Keene 3 in Klundert
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Voorstraat 57 in Willemstad
Schansdijk ong. in Zevenbergen

Omschrijving project
Uitbreiden van de woning
Uitbreiden van de magazijnen
Bouwen van een nieuwe loods
Legaliseren van het tuinhuis
Plaatsen van een tuinhuis
Legaliseren van een tuinhuis (kavel 34)
Slopen van de keukenmuur
Legaliseren van een tuinhuis

Datum verzonden
30 april 2018
1 mei 2018
30 april 2018
1 mei 2018
30 april 2018
26 april 2018
28 april 2018
1 mei 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Molenweg 17 in Langeweg

Omschrijving project
Verandering milieu

Datum ontvangst
30 april 2018

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
• PMS Hekwerken B.V., Roodevaart 42 in Moerdijk,
voor het starten van de inrichting
• Palletcentrale B.V., Houtsnipweg 2 in Klundert, voor
het veranderen van de inrichting

Melding Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval
• Sando Puinrecycling B.V., voor het plaatsen en in
werking hebben van een mobiele puinbreker op de
locatie Zeehavenweg 8 in Moerdijk. De puinbreker
zal maximaal 5 dagen in werking zijn, in de periode
vanaf week 19 tot en met week 31 van 2018.

BEGROTINGEN
GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELINGEN
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat de conceptbegrotingen voor 2019 van
onderstaande gemeenschappelijke regelingen vóór 1
augustus 2018 aangeboden moeten worden aan Gedeputeerde Staten. De gemeente heeft de gelegenheid
om een mening daarover te geven en bespreekt de
begrotingen in de raadsvergadering van 14 juni 2018.
Deze conceptbegrotingen liggen vanaf 2 mei en met 14
juni 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage.

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 25 april tot en met 2 mei 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Naast Barlaaksedijk 4 in Standdaarbuiten
Vogelwikkestraat 4 in Zevenbergen
Achterdijk 145 in Zevenbergschen Hoek
Molenstraat 18 in Fijnaart

Omschrijving project
Restaureren van de Keenesluis
Plaatsen van een dakkapel
Vervangen van de gevel en interne verbouwing
Vervangen van de kozijnen van de woning op de eerste verdieping

Datum verzonden
1 mei 2018
25 april 2018
25 april 2018
1 mei 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.

RECTIFICATIE ONTWERPBESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Deze rectificatie is noodzakelijk omdat bij de eerdere bekendmaking van deze ontwerpbeschikking op 19 april 2018 de ontwerpbeschikking niet op de website van www.
ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd. Hierdoor is het noodzakelijk om de ontwerpbeschikking met de hierbij behorende stukken opnieuw ter inzage te leggen.
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Molendijk 6 Standdaarbuiten

Omschrijving project
Het legaliseren van het gebruik van een strook groen t.b.v. uitbreiding pallethandel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 10 mei 2018 tot en met woensdag 20 juni 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.

•	Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
•Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ);
•	
Regionale Ambulancevoorziening Brabant MiddenWest-Noord (GR RAV MWN);
•West-Brabants Archief (WBA)
•Havenschap Moerdijk
•Regio West-Brabant (RWB);
•Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL);
•Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB);
•Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB);
•Werkplein Hart van West-Brabant;
•Werkvoorzieningschap (WVS groep)
•Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB);
•ICT samenwerking West-Brabant West (ICTWBW)

BESCHIKKING WABO
UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
omgevingsvergunning verleend voor:
Adres
Omschrijving project
Oostdijk 22
Het legaliseren van diverse
in Willemstad wijzigingen die hebben plaatsge			vonden, alsmede het intrekken
			
van onderdelen van de
			
bestaande vergunning
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
donderdag 10 mei 2018 tot en met woensdag 20 juni
2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

ONTWERPBESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Zienswijzen

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

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.

Adres
Voorstraat 15 in Fijnaart

Omschrijving project
Het wijzigen van de brandcompartimentering en het brandveilig gebruik van een kinderopvang

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 10 mei 2018 tot en met woensdag 20 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.

