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GEMEENTE MOERDIJK
30 MEI 2018

Zonsondergang na regenval
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

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

Ingezonden door Bernadette Kannekens

Fijnaart

Prikkelende ontmoetingen:
zaterdagmiddag 9 juni
Prokkelmiddag Lindonk
Veel van de buurtgenoten van de Sovak-vestiging
aan de Lindonk in Zevenbergen weten al wat het
is: een Prokkelmiddag. Een middag vol prokkels,
‘prikkelende ontmoetingen’: ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking en
mensen zonder. Deze middag maakt onderdeel
uit van een landelijk initiatief van Stichting Prokkel (www.prokkel.nl). Voorgaande jaren was de
middag een groot succes; op 9 juni organiseert
Sovak alweer de vierde editie! Aan de Lindonk
wonen, verdeeld over 2 woningen, 20 cliënten
met een (licht) verstandelijke beperking. Na het
succes van de vorige prokkeldagen kijken ze al
maanden uit naar deze nieuwe editie. Iedereen
is welkom op 9 juni om bijvoorbeeld een potje
sjoelen te wagen of een zelfgebakken cupcake of
suikerspin te komen proeven. Verder verkoopt het
Turks centrum Turkse lekkernijen in een kraampje.
De middag start om 13:30 uur met een feestelijke
opening door wethouder Eef Schoneveld.

Afscheid wethouder
Jaap Kamp

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.

Herhaalde 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 weer 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.

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
(ook als u zich al heeft aangemeld bij de Kunst en
Cultuurroute van SCM) 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.

Na een jarenlange loopbaan als raadslid en wethouder neemt Jaap Kamp op donderdag 7 juni afscheid
als wethouder van gemeente Moerdijk. Tijdens een
afscheidsreceptie zetten wij hem in het zonnetje en
bedanken wij hem voor zijn inzet.
De receptie vindt plaats van 16.00 uur tot 18.00 uur in
De Borgh, IJshof 1 in Zevenbergen waarbij u, inwoner
van Moerdijk, van harte welkom bent.
Wij stellen uw komst bijzonder op prijs en nodigen u
van harte uit Jaap persoonlijk de hand te schudden
tijdens de receptie.
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Kent u iemand die een lintje verdient?
De voorbereidingen voor de ‘Lintjesregen’ van april 2019 zijn alweer in volle
gang. Wilt u een inwoner van Moerdijk voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Doe dit dan vóór 15 juli 2018.
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 mevrouw J. Folmer, telefoonnummer:
140168. Het voordrachtformulier kunt u ook bij haar
opvragen. Dit formulier dient uiterlijk 15 juli 2018 (maar

liefst eerder) t.a.v. burgemeester Klijs, postbus 4, 4760
AA Zevenbergen te worden teruggezonden, zodat de
voordrachtprocedure tijdig kan worden opgestart.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

VASTSTELLING NADERE REGELS

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.

Beschikking Wabo intrekken vergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning ingetrokken voor:
Adres
Graanweg 22a Moerdijk
Orcem

Omschrijving project
Intrekken omgevingsvergunning wegens het wijzigen van de bedrijfslocatie waardoor de bouw van een 3e silo
met weegbrug aan de voorzijde van het perceel niet meer uitgevoerd wordt.

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door bekendmaking aan de aanvrager op vrijdag 18 mei 2018. Tot en met vrijdag 29 juni 2018 kunnen belanghebbenden
bezwaar maken op dit besluit.
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de bezwarentermijn, 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.

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
Conservator Zuid B.V., Fazantweg 1 Klundert

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Opleggen van maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden

Datum verzonden
17 mei 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.

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
Omschrijving project
Benedenkade 2 in Willemstad
Plaatsen van informatieborden
Talingkreek richting Steenpad in Willemstad
Realiseren van een duiker met keerwanden
Vlietweg 4-6 in Klundert
Bouwen van een nieuwe loods
Zevenbergsepoort 20 in Klundert
Plaatsen van een schuur met tuinkamer
Prins Johan Frisostraat 11 in Willemstad
Plaatsen van een dakkapel
Voorstraat 22 in Klundert
Veranderen van de winkel met bovenwoning in winkel met 2 appartementen
Dijkstraat 7 in Zevenbergen
Vergroten van het restaurant en verplaatsen toiletgroep
1-Februariweg 8 in Heijningen
Wijzigen van de brandcompartimentering
		
Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Datum ontvangst
16 mei 2018
18 mei 2018
16 mei 2018
21 mei 2018
16 mei 2018
17 mei 2018
22 mei 2018
22 mei 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 16 mei 2018 tot en met 23 mei 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Omschrijving project
Realiseren van een aanbouw aan de woning
Legaliseren van een schuurtje (kavel12)
Legaliseren van een schuurtje en een kas (kavel 36)
Legaliseren van een kas en een tuinhuis (kavel 65 & 67)
Legaliseren van een hobbykas (kavel 45)
Legaliseren van een berging (kavel 78B)

Datum verzonden
17 mei 2018
17 mei 2018
17 mei 2018
17 mei 2018
17 mei 2018
17 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,

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
Omschrijving project
Molenberglaan 2 en Zevenbergsepoort 3 in Klundert Het ontwikkelen van het Kreekgebouw
Megajoule 2 in Klundert
Het realiseren van bedrijfsgebouwen met kantoor

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 15 mei
2018 de Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties heeft vastgesteld.
De beleidsregel treedt 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.
Voor nadere informatie over de nadere regels kunt u
contact opnemen met dhr. P. Wiegel van het domein
Mens en Maatschappij.

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege de festiviteiten tijdens 'Den Hoek Leeft'
vanaf 2 juni 2018, 09:00 uur tot en met 3 juni
23:00 uur de Hoofdstraat vanaf de rontonde tot en
met Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag
de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:
Adres
		
Kerkring 17
Willemstad

Omschrijving
project
Het plaatsen van
een tuinhuis

Datum
ontvangst
28 maart
2018

De beslistermijn wordt verlengd om de aanvrager in
de gelegenheid te stellen tegemoet te komen aan de
bemerkingen.
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.

Meldingen Wet milieubeheer

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Adres
Groenstraat 30 in Willemstad
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen

Zevenbergschen Hoek

Datum ontvangst
27 februari 2018
26 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.

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

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
•		Rotterdam Nut Trading Beheer B.V., Graanweg 15
in Moerdijk, voor het starten van de inrichting

MANDAATVERLENING
Op 15 mei 2018 hebben het college van burgemeester
en wethouders en de burgemeester het volgende
besloten:
Mandaat te verlenen aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) met
betrekking tot de bevoegdheid het nemen van die
besluiten die voortvloeien uit de opdracht van de
gemeente aan de OMWB, vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant d.d. 12 december 2012 of zoals nadien
gewijzigd, de model-dienstverleningsovereenkomst
zoals vastgesteld door het algemeen bestuur eveneens
op 12 december 2012 of zoals nadien gewijzigd, alsmede de tussen gemeente en OMWB overeengekomen
uitvoeringsprogramma’s en bijzondere opdrachten.
De mandaatverlening betekent dat de genoemde functionaris namens het college en namens de burgemeester de genoemde bevoegdheden uitoefent.

