Zevenbergen

Klundert

Standdaarbuiten

Willemstad

FOTO VAN DE WEEK:

Colofon

GEMEENTE MOERDIJK
23 MEI 2018

Zwanen broeden in Zwanengat te
Zevenbergen

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

Prettig ouder worden in uw woning

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
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Campagne ‘Wonen
met Gemak’ start
in Standdaarbuiten
Om mensen er meer van bewust te
maken dat ze op oudere leeftijd comfortabel langer thuis kunnen blijven
wonen, is de campagne 'Wonen met
Gemak' opgezet. Deze campagne
is een samenwerking van gemeente
Moerdijk, woningcorporatie Woonkwartier, Surplus, stichting Groenhuysen, inwoners/dorpstafel en natuurlijk
stichting Wonen met Gemak. De campagne start in juni in Standdaarbuiten.

Bezoekadres gemeentehuis

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

Fijnaart

Ingezonden door Johan Kanters
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.

Fiets mee langs de Zuiderwaterlinie op 26 mei

Informatieochtenden
In juni kunnen belangstellenden informatieochtenden
bijwonen, waar u meer hoort over Wonen met Gemak.
Inwoners van Standdaarbuiten van 60 jaar en ouder
ontvangen hiervoor een uitnodiging met antwoordkaart.

Hoe werkt het?

De oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van
Nederland ligt in Noord-Brabant: de Zuiderwaterlinie. Vijf
schitterende nieuwe fietsroutes voeren fietsliefhebbers
langs de linie voorbij forten, bastions, vestingsteden en
fraaie natuurgebieden dwars door het Brabantse land. Ook
vanuit de gemeente Moerdijk is er een prachtige fietsroute
‘Stelling Willemstad’ ontwikkeld die de contrasten van de
gemeente in beeld brengt. De route loopt vanuit Willemstad-Klundert-Zevenbergen.
Op zaterdag 26 mei worden de routes om 10.30 uur 'geopend', onder andere in
Willemstad (bij het oude Raadhuis). Wethouder Thomas Zwiers geeft daar het
startschot voor de vijf nieuwe fietsroutes langs de Zuiderwaterlinie. Iedereen is
hierbij uiteraard welkom om die dag van start te gaan. Tussen 10.00 uur en 14.00
uur kunnen de routes vanaf alle startlocaties worden opgehaald en is er ook een
verrassing voor alle deelnemende fietsers aanwezig. ANWB-vrijwilligers staan
klaar om de deelnemers welkom te heten in Willemstad, Heusden, Bergen op Zoom,
Geertruidenberg en Ravenstein.

Is uw huis zodanig ingericht dat u er ook nog kunt
wonen als u ouder wordt? Kunt u er gemakkelijk
rondlopen met een rollator? Heeft uw badkamervloer
een antisliplaag, zodat u niet uit kunt glijden? Het
programma van Wonen met Gemak helpt u dat in kaart
te brengen. U kunt als bewoner van Standdaarbuiten
uw huis binnenkort laten controleren op veiligheid en
comfort. En op wat u kunt doen om comfortabel in uw
woning te blijven. Ook als u ouder wordt. Deskundige
vrijwilligers en professionals komen, als u dat wenst,
langs om u te adviseren over de mogelijkheden.
Iedereen van 60 jaar en ouder kan zich aanmelden bij
Wonen met Gemak. Het maakt niet uit of u in een koopof huurwoning woont.

1. U meldt zich aan voor een informatieochtend via de
antwoordkaart. Medewerkers van Wonen met Gemak
nemen contact met u op.
2. Tijdens een informatieochtend hoort u hoe Wonen
met Gemak werkt.
3. U kunt zich aanmelden voor een woonscan. Dan
komt een medewerker van Wonen Gemak bij u langs
om samen met u te bekijken wat u aan uw huis kunt
verbeteren, zodat u er heel lang kunt blijven wonen.
Ook als u ouder wordt.

Meer weten?
Startlocaties
Willemstad: Grasveld bij het Oude Raadhuis aan de Voorstraat. De fietsroute is te
vinden via: https://www.anwb.nl/fietsen/routes/stelling-van-willemstad

Nu al meer weten over Wonen met Gemak? Neem dan
contact op met: Servicepunt Wonen met Gemak op
telefoonnummer 06-839 66 100 of via e-mail servicepunt@wonenmetgemak.nl. Kijk voor meer informatie
ook op: https://wonenmetgemak.nl/moerdijk

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 9 mei 2018 tot en met 16 mei 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Voorstraat 42-44 in Willemstad
Potenblokseweg 4 in Heijningen
Pastoor Coolenplein 5 in Standdaarbuiten
Schansdijk (perceel 23) in Zevenbergen
Ambachtsherenweg 55 t/m 65 in Klundert

Omschrijving project
Realiseren van een interne verbouwing
Wijzigen van de brandcompartimenten
Uitbreiden van de erfscheidingsmuur
Legaliseren van een gereedschapsberging
Renoveren van 6 woningen

Datum verzonden
15 mei 2018
9 mei 2018
16 mei 2018
9 mei 2018
9 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.

GEMEENTE NODIG?

Appen kan ook!
06 - 127 768 57

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

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
Geboortedatum
Adres
Datum beslissing
Buelens, J.M.M.
04-05-1967
Galgenweg 87, 4761 KS Zevenbergen
09-05-2018
Gagea Ciociu, E.A
04-02-1987
Munterij 9 a, 4762 AH Zevenbergen
09-05-2018
						
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.

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege het Zevenbergs Bierfestival is op 27 mei 2018 de Markt in Zevenbergen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Vanwege het Toeterfeest is op 27 mei 2018 van 12:00 uur tot 18:00 uur de Stadhuisring tussen de Voorstraat en de Westerstraat in Klundert afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers.

BESCHIKKING WABO INTREKKEN VERGUNNING OP VERZOEK, UITGEBREIDE PROCEDURE
Omschrijving project
Intrekken omgevingsvergunningen omdat de bedrijfsvoering thans valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het verzoek, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 24 mei tot en met woensdag 4 juli 2018 ter inzage in het gemeentehuis in
Zevenbergen.
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie op woensdag 23 mei 2018. Tot en met woensdag 4 juli 2018 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen
tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de
beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek
kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat
geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

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
Blaaksedijk 26 Fijnaart
Molenstraat 1 in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Het aanleggen van een parkeerplaats in een waterkering
Het wijzigen van de bestemming van detailhandel naar wonen

Datum ontvangst
31 maart 2018
21 maart 2018

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om 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
Rembrandtstraat 30 in Fijnaart
Industrieweg 67 in Zevenbergen
Patrijsweg 6 in Klundert
Benedenkade 12 in Willemstad
De Vang 2 t/m 22 en De Vang 23 t/m 29 in Zevenbergschen Hoek
Willem III straat 3 in Zevenbergen
Oude Heijningsedijk 83 in Heijningen
Kreekdijk 23 in Standdaarbuiten
Stoofstraat in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
Vervangen van het balkon
Uitbreiden van de bedrijfsruimte
Wijzigen van de voorgevel
Renoveren van 15 woningen
Plaatsen van een tuinverblijf aan de zijkant van de woning
Plaatsen van dakkapellen en vervangen van het pannendak
Legaliseren van een dakkapel
Realiseren van een in/uitrit voor werkverkeer

VASTSTELLING NADERE REGEL
NADERE REGELS
INITIATIEFSUBSIDIES
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 8
mei 2018 de Nadere regels Initiatiefsubsidies heeft
vastgesteld. De nadere regel treed in werking op de
dag na publicatie en ligt voor iedereen bij de receptie
in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van
inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/
regelgeving of via www.overheid.nl. De Nadere regels
Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties die in werking is getreden op 12 januari 2018 wordt ingetrokken
Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u
contact opnemen met dhr. P. Wiegel van het domein
Mens en Maatschappij.

STANDPLAATSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, vergunningen in te trekken voor:
Adres
Middenweg 51 Moerdijk
Gooskens Hout Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Datum ontvangst
15 mei 2018
12 mei 2018
7 mei 2018
7 mei 2018
9 mei 2018
11 mei 2018
13 mei 2018
12 mei 2018
14 mei 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

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 29-SB-TL, een parkeervak nabij de woning Esdoornpad 15 te
Fijnaart, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 26 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
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.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
• Het plaatsen van een friteswagen bij de Mauritshof
aan de Prins Willemstraat 2 in Klundert op 26 mei
2018 van 17:00 uur tot 20:00 uur. (verzonden 16
mei 2018)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B & W van de gemeente Moerdijk.

EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een Toeterfeest op de Stadhuisring
26 in Klundert op 27 mei 2018 van 13:00 uur tot
17:30 uur (verzonden 9 mei 2018)
• Het houden van een haringparty voor genodigden bij
het bedrijf aan de Plaza 6 in Moerdijk op 12 juni 2018
van 12:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 14 mei 2018)
• Het houden van een Ondernemersgala in “de Stad
Klundert” aan de Molenstraat 33 in Klundert op 25
mei 2018 van 18:00 uur tot 00:00 uur (verzonden 16
mei 2018)
• Het houden van een verjaardagsfeest in “de Stad
Klundert” aan de Molenstraat 33 in Klundert op 26
mei 2018 van 20:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 16
mei 2018)
• Het houden van de Ronde van de Fendert in Fijnaart
op 10 juni 2018 van 10:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 16 mei 2018)
•
Het houden van theatervoorstellingen op diverse
data in juni 2018 in de kerk van Stichting Emmaus
aan de Kloosterlaan 5 in Langeweg (verzonden 16
mei 2018)
• Het houden van een Ladiesnight in de Niervaert aan
de Molenvliet 7 in Klundert op 29 september 2018
van 19:00 uur tot 23:00 uur (verzonden 16 mei 2018)
• Het houden van een kampioensfeest bij v.v. Klundert
aan de Molenvliet 9 in Klundert op 26 mei 2018 van
16:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 16 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.

VASTSTELLING NADERE REGEL
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 8 mei
2018 de Nadere regel openbare en groene schoolpleinen heeft vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking vanaf 1 april 2018 en
ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis
ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding te
raadplegen op
www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u
contact opnemen met mevr. N. Tolenaars van Domein
Mens en Maatschappij, team jeugd.

