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Voorpret openbreken van de haven
in Zevenbergen!

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

Fijnaart

FEESTELIJKE OPENING
SPEELPLEK KONINGIN
JULIANASTRAAT FIJNAART
In 2018 nemen we de verouderde speelplekken in
Fijnaart onder handen. In overleg met inwoners is de
speelplek aan de Koningin Julianastraat inmiddels
opnieuw ingericht. Wethouder Jaap Kamp opent deze
eerste nieuwe speelplek officieel op woensdag 23 mei
om 13.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Denk mee
De volgende speelplekken die we gaan vernieuwen
zijn die aan de Westkreekweg en Prinses Christinastraat. Dat doen we zoveel mogelijk samen met onze
inwoners. Benieuwd naar de plannen? Kijk dan op
www.moerdijk.nl en geef uiterlijk 31 mei uw voorkeur
of suggesties door!

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

Internet
www.moerdijk.nl

Volg ons ook via twitter

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:

Ingezonden door Elizabeth Broekmeulen
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.

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Oproep voor Open Monumentendag
De gemeente Moerdijk roept eigenaren van Rijks- of gemeentelijke monumenten op om zich uiterlijk 1 juni aanstaande aan te melden voor deelname
aan de Open Monumentendag. De gemeente neemt hier dit jaar ook weer
actief aan deel. De Open Monumentendagen vallen op 8 en 9 september
2018. Het thema is dit jaar: In Europa.
Samenwerking met Stichting Cultuur
Moerdijk
De Open Monumentendagen vallen deels samen met
de data waarop Stichting Cultuur Moerdijk (SCM)
jaarlijks de Kunst & Cultuur Route organiseert. De
gemeente en SCM slaan weer de handen ineen om
er een mooi programma van te maken. Naast de
Kunst & Cultuur Route, waarin veel monumentale
panden zijn opgenomen, wordt er dit jaar wederom
extra aandacht besteed aan de monumenten in de
gemeente Moerdijk.

Wat zoeken we?
Wij zoeken met name monumenten die opvallen
vanwege hun architectuur of kunstzinnige details.
Verder kunt u ook woningen of gebouwen aanmelden

waaruit handwerk en vakmanschap spreekt, bijvoorbeeld met ambachtelijk stuc- en metselwerk, fraaie
gevelstenen, wandbeschilderingen, tegeltableaus,
houtwerk of glas-in-lood. Ook panden die alleen van
de buitenkant te bezichtigen zijn, kunt u aanmelden.

Aanmelden
U bent monumenteneigenaar of beheerder en wilt
(weer) deelnemen aan de Open Monumentendag?
Meldt u dan uiterlijk 1 juni 2018 aan via de website www.openmonumentendag.nl: Opgaveformulier
monumenteigenaar - Open Monumentendag

Contact
Heeft u nog vragen of ideeën? Neem dan contact
op met de organisatie via defie.dierks@moerdijk.nl.

@Moerdijkse_Stem

Hoe zorg ik dat iemand een lintje krijgt?
De voorbereidingen voor de Lintjesregen van april 2019 zijn alweer in volle
gang. Wilt u een inwoner van Moerdijk voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Dat kan! Doe dit dan vóór 15 juli 2018.
Traditiegetrouw worden aan de vooravond van Koningsdag koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor
de samenleving. Hoewel de Lintjesregen van 2018 nog
niet zo heel lang achter ons ligt, zijn de voorbereidingen
voor 2019 alweer gestart. Burgemeester Jac Klijs nodigt
inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke
organisaties dan ook uit om inwoners van de gemeente
Moerdijk voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding.

Wie kunt u voorstellen?
Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een lintje verdient, of uw vader, of een vrijwilliger bij uw sportclub?
Degene die u wil voordragen moet wel aan een aantal
eisen voldoen. Een belangrijk criterium is dat de kandidaat zich voor een langere tijd op een bijzondere wijze en
belangeloos heeft ingezet voor de samenleving.

Procedure
Aan de feitelijke uitreiking van een koninklijke onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd
voor de burgemeester. De burgemeester brengt advies
uit aan de Commissaris van de Koning over alle ingediende decoratievoorstellen. Ook de Commissaris van de
Koning geeft zijn oordeel over het voorstel. Vervolgens
vindt de eindbehandeling plaats door een onafhankelijk
college: het Kapittel voor de Civiele Orden. De uiteinde-

lijke beslissing ligt bij de minister onder wiens ambtsgebied de bijzondere maatschappelijke verdiensten vallen.
Er wordt dus zeer zorgvuldig gekeken naar de voordracht.

Indienen van een voordracht
Meer informatie over koninklijke onderscheidingen is
te vinden op www.moerdijk.nl/onderscheidingen en
op www.lintjes.nl. Op deze laatste website is ook het
voordrachtformulier te downloaden. Voor meer informatie over de voordracht kunt u telefonisch contact
opnemen met Julia Folmer van de gemeente Moerdijk,
telefoonnummer: 140168. Het voordrachtformulier kunt
u ook bij haar opvragen. Dit formulier dient uiterlijk
15 juli 2018 (maar liefst eerder) t.a.v. burgemeester
Jac Klijs, postbus 4, 4760 AA Zevenbergen te worden
teruggezonden, zodat de voordrachtprocedure tijdig kan
worden opgestart.

BEKENDMAKINGEN
Hieronder 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.
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.

STANDPLAATSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:
•		Het innemen van een standplaats voor de vlees en vleeswaren op de Voorstraat in Fijnaart van 8 mei 2018 tot
en met 7 mei 2021, wekelijks op dinsdagmiddag van 12:00 uur tot 16:30 uur (verzonden 3 mei 2018)

Huize Roville’ in Langeweg

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B &
W van de gemeente Moerdijk.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

WEGAFSLUITINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:

Moerdijk

Adres
St. Jozefstraat 4 in Noordhoek
Gruttostraat 4 in Fijnaart
Gruttostraat 4 in Fijnaart
Oudendijk 6 in Standdaarbuiten
Edvard Griegstraat 8 in Fijnaart
Rollaaf 27 in Zevenbergen
Molendijk 4 in Standdaarbuiten
Wilhelminastraat 9 in Fijnaart
Apolloweg 1 in Moerdijk
Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk

Omschrijving project
Plaatsen van een schutting
Plaatsen van schutting
Verbreden van de oprit
Aanlegvergunning
Aanleggen van een inrit
Vervangen en vergroten van de bestaande kozijnen
Aanleggen van een inrit en aanlegvergunning
Aanleggen van een inrit
Veranderen van de inrit
Plaatsen van 4 recreatieverblijven

Datum ontvangst
6 mei 2018
4 mei 2018
4 mei 2018
1 mei 2018
4 mei 2018
3 mei 2018
3 mei 2018
3 mei 2018
7 mei 2018
3 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
Langeweg-Zuid 4 in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Realiseren van een uitloop aan de pluimveestallen

Datum ontvangst
4 mei 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

ONTWERPBESCHIKKING 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
Arbeidsweg 21 in Heijningen
Het actualiseren (revisie) van de vergunning voor de puinbreekinrichting
Middenweg 53 in Moerdijk	Veranderingen gerelateerd aan indirecte lozing m.b.t. centraal opslagpunt en distributienetwerk van tankcontainers.
Tevens werkzaamheden aan tankcontainers zoals: inspectie; reinigen; stomen; keuren; onderhouden; repareren e.d.
Oostelijke Randweg 48 in Moerdijk
Het realiseren van een pyrolyse proeftuin
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 17 mei 2018 tot en met woensdag 27 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.

RECTIFICATIE INGEDIENDE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

In de Moerdijkse Bode van week 18 (2 mei 2018) werd onderstaande aanvraag bekendgemaakt.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Markweg Zuid 4A in Heijningen

Omschrijving project
Plaatsen van een verbindingsgang tussen de bedrijfshallen

Datum ontvangst
24 april 2018

Dit had moeten zijn:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, fase 2 hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Markweg Zuid 4A in Heijningen

Omschrijving project
Plaatsen van een verbindingsgang tussen de bedrijfshallen

Datum ontvangst
24 april 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 1 mei 2018 tot en met 8 mei 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Omschrijving project
Wijzigen van de brandcompartimentering

Willemstad
Vanwege de festiviteiten in het centrum van Willemstad is tijdens de Pinksterdagen de Voorstraat (westzijde) afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend
voor:
•		Het houden van de doortocht van de Roparun
door Heijningen en Willemstad en het instellen van een wisselplaats op Industrieterrein
Dintelmond op 21 mei 2018 van 06:00 uur tot
14:30 uur (verzonden 3 mei 2018)
•		Het houden van scoutingkampen vanaf 18 mei
tot en met 5 oktober 2018 bij de Scouting aan
de Niervaartweg 4 in Klundert (verzonden 3 mei
2018)
•		Het houden van Graanpop op het evenemententerrein en achter de Graanbeurs aan de
Kadedijk in Fijnaart op 19 mei 2018 van 20:00
uur tot 01:00 uur en op 20 mei 2018 van 13:00
uur tot 23:00 uur (verzonden 3 mei 2018)
•		Het houden van de jaarlijkse Braderie (22 juni
tot en met 24 juni) in het centrum van Klundert
en voor het paalzitten (21 juni 2018 vanaf 17:00
uur tot en met 24 juni 2018 ook in het centrum
van Klundert). (verzonden 8 mei 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.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is
genomen:
•		Door plaatsing van het bord E4 van bijlage 1 van
het RVV 1990, met daaronder een onderbord met
de tekst 'alleen voor het opladen van elektrische
voertuigen' één parkeerplaats bij de laadpaal in de
Arembergstraat, nabij de woning Doctor Ariënslaan
32, te Zevenbergen aan te wijzen als parkeerplaats
voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 26 juni 2018
ter inzage in het gemeentehuis.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Adres
Plaza 3 in Moerdijk

Vanwege de jeugdronde van Moerdijk zijn op 20 mei
2018 van 10:00 uur tot 18:30 uur de Havendijk, het
Wilhelminaplein, de Grintweg (gedeeltelijk), de Kloosterstraat en de Steenweg (gedeeltelijk) in Moerdijk
afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Datum verzonden
3 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

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 26 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.

GEMEENTE NODIG?

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.

VERLENGING BESLISTERMIJN WABO
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
Kadedijk 2 in Fijnaart

Omschrijving project
Het restaureren van de voor- en rechtergevel

Datum ontvangst
7 mei 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.

Appen kan ook!
06 - 127 768 57

