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Willemstad: genieten voor jong en oud

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 Claudia van Dam
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.

Uw privacy
De gemeente Moerdijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Hoe gaan
wij met die gegevens om? In onze vernieuwde privacyverklaring leest u er alles over. U vindt de verklaring op moerdijk.nl.

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.

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
Prinses Margrietstraat 1 t/m 8,
Koningin Julianalaan 7, 9 & 13 in Willemstad
Den Bels ongenummerd in Moerdijk
Fortweg in Heijningen
Lammergors 8 in Zevenbergen
Melassestraat 9a in Zevenbergen
Molenstraat 56 in Fijnaart
Schansweg 23 in Klundert
Markweg Zuid 4A in Heijningen
Middenweg 53 in Moerdijk
Patrijsweg 4 in Klundert

Omschrijving project
Renoveren van 11 woningen

Datum ontvangst
23 mei 2018

Bouwen van 2 nieuwe bedrijfshallen
Realiseren van een tijdelijke op- en afstapplaats voor voetveer/fietsveer Waterpoort
Verbouwen van de bungalow
Plaatsen van een hekwerk
Renovatie woning
Bouwen van een nieuwe woning
Verbindingsgang tussen 2 bedrijfshallen
Uitbreiden van de inrichting
Verbouwen van het kantoor en bedrijfsruimte

25 mei 2018
24 mei 2018
24 mei 2018
28 mei 2018
29 mei 2018
28 mei 2018
22 mei 2018
28 mei 2018
25 mei 2018

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Schansdijk 5 te Zevenbergen’, gemeente Moerdijk
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 7 juni 2018
tot en met 18 juli 2018 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’ (planidentificatie NL.IMRO.1709. BGSchansdijk5-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld
voor het legaliseren van het aanwezige landbouw- en loonwerkbedrijf. Het plan
is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook
worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html. Iedereen kan tijdens
de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Procedure
Iedereen kan tot en met 18 juli 2018 gebruik maken van de mogelijkheid om
een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke
zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4,
4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van 'Zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Schansdijk 5 te Zevenbergen'. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te
maken via het telefoonnummer 14 0168.
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

VASTSTELLING NADERE REGELS Basissubsidie Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering
van 5 mei 2018 de Nadere regels Basissubsidie Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties heeft
vastgesteld.

De nadere regel 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 regel kunt u
contact opnemen met dhr. P. Wiegel van het domein
Mens en Maatschappij.

Fijnaart

KENNISGEVING
VOORBEREIDINGSBESLUIT
'WATERFRONT MOERDIJK'
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken, op
grond van artikel 3.7 lid 7 Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat de gemeenteraad op 31 mei 2018 heeft
besloten:
1.	
te verklaren dat voor het plangebied Waterfront
Moerdijk, zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende verbeelding digitaal vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.1709.WaterfrontMoerdijk-VB01, een nieuw
bestemmingsplan wordt voorbereid;
2.	te verklaren dat het verboden is het gebruik van
gronden of bouwwerken binnen het gebied genoemd
onder 1 te wijzigen;
3.	te verklaren dat het onder 2 genoemde verbod niet
van toepassing is, indien voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit voor de daarin genoemde
activiteiten een omgevingsvergunning is verleend of
nog moet worden verleend op grond van een voor dat
tijdstip ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning;
4.	te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking
treedt met ingang van de dag na vaststelling van
het voorbereidingsbesluit en dat het voorbereidingsbesluit zo spoedig mogelijk na vaststelling bekend
wordt gemaakt;
5.	te bepalen dat burgemeester en wethouders door
middel van een omgevingsvergunning van het onder
2 gestelde verbod kunnen afwijken mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
6.	
te bepalen dat voorafgaand aan besluitvorming
omtrent afwijking als bedoeld onder 5. de procedure
van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht wordt
gevolgd.

Inzien
Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende verbeelding liggen vanaf 6 juni 2018 voor iedereen tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie
ter inzage.
Het voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden
ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/
ruimtelijkeplannen.
Het planindentificatienummer is NL.IMRO.1709.WaterfrontMoerdijk-VB01.
Het voorbereidingsbesluit is op 1 juni 2018 in werking
getreden en geldt voor de periode van 1 jaar.
Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of
beroep open.

GEHEIMHOUDING
VOORBEREIDINGSBESLUIT
'WATERFRONT MOERDIJK'
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31
mei 2018 heeft besloten om de door burgemeester en
wethouders opgelegde geheimhouding te bekrachtigen,
gebruik makend van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
Het gaat om geheimhouding die is opgelegd ten aanzien
van het ‘voorbereidingsbesluit Waterfront Moerdijk’ op
grond van belangen genoemd in artikel 10, tweede lid
onder g, Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding loopt tot het moment waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt (1 juni 2018).

Bezwaar
Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk
een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen zes
weken na deze bekendmaking schriftelijk ingediend
worden en gericht zijn aan de gemeenteraad van de
gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 Aan Zevenbergen.
In het ondertekende bezwaarschrift moet zijn opgenomen:
• Naam, adres, telefoonnummer;
• De datum waarop het bezwaarschrift wordt ingediend;
• Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar
wordt gemaakt;
• De redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.
Als het bezwaarschrift door iemand anders dan de
belanghebbende wordt ingediend, moet een volmacht
mee worden gestuurd.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

VERKEERSBESLUIT(EN)

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege de Taptoe is op 9 juni 2018 tussen 09:00 uur en 01:00 uur de Vestkant in
Klundert tussen de Kerkring en de Verlaatstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve
voetgangers.

Tijdelijke maatregelen m.b.t. afsluitingen, parkeerverbod
en opheffen eenrichtingsverkeer
Vanwege de Ronde van de Fendert zijn op 10 juni 2018 vanaf 07:00 uur tot 21:00
uur de volgende wegen in Fijnaart: Molenstraat, Wilhelminastraat, Vrouwe Jacob-

straat, Jan van Glymesstraat, Valenciennestraat afgesloten voor alle verkeer,
behalve voetgangers.
Daarnaast is het eenrichtingsverkeer op de Prinses Beatrixstraat en de Prinses
Irenestraat in Fijnaart op 10 juni 2018 van 09:15 uur tot 19:00 uur opgeheven en is
er een parkeerverbod ingesteld op 10 juni 2018 van 07:00 uur tot 19:00 uur op de
Molenstraat, Beneden Molenstraat, Wilhelminastraat, Vrouwe Jacobstraat, Jan van
Glymesstraat en Valenciënnesstraat in Fijnaart.
Hierop is de wegsleepregeling van toepassing.

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
Graanweg 22a, 24-26 in Moerdijk

Omschrijving project
Het uitbreiden van de inrichting

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 juni 2018 tot en met woensdag 18 juli 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.

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
Markweg Zuid 1c in Heijningen, Hollandia Structures

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Opleggen van maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden

Datum verzonden
17 mei 2018

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 23 mei 2018 tot en met 30 mei 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Omschrijving project
Plaatsen van een carport en het aanleggen van een uitrit
Bouwen van een nieuwe woning en het maken van een inrit
Verbreden van de inrit
Plaatsen van een veranda aan de voorkant van de woning
Plaatsen van een afrastering
Verbouwen van de supermarkt en de bovenwoning
Legaliseren van een schuurtje (kavel 43)
Legaliseren van de berging (kavel 71)
Legaliseren van een berging met overkapping (kavel 3)
Legaliseren van een berging (kavel 13)
Legaliseren van de bestaande bergingen (kavel 29 en 38)
Legaliseren van een tuinhuisje (kavel 30)

Datum verzonden
24 mei 2018
24 mei 2018
29 maart 2018
29 mei 2018
29 mei 2018
29 mei 2018
29 mei 2018
28 mei 2018
29 mei 2018
28 mei 2018
28 mei 2018
29 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.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Buitendijk West 7 in Klundert

Omschrijving project
Revisievergunning

Datum ontvangst
23 mei 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

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
Schansdijk ong. (kavel 70 en 72) in Zevenbergen

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 6-ZKH-02, een parkeervak nabij de woning
Kloosterlaan 37 te Langeweg, aan te duiden als een
voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde
gehandicapten parkeerplaats;
• Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV
1990, met daaronder een onderbord met kenteken
03-NF-PG, een parkeervak in de Molenstraat (achter
de woning Zuidhaven 151), aan te duiden als een
voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde
gehandicapten parkeerplaats;
De bovenstaande verkeersbesluiten liggen tot 17 juli
2018 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 17 juli
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.
• Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV
1990, met daaronder een onderbord met kenteken
87-TGR-4, een parkeervak nabij de woning Pieter
de Hooghstraat 43 te Fijnaart, aan te duiden als een
voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 10 juli 2018
ter inzage in het gemeentehuis.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Adres
Watermolen 20 in Zevenbergen
Flint 8 in Zevenbergen
Van Puttenstraat 18 in Klundert
Hoge Zeedijk 20 in Zevenbergschen Hoek
Neerhofstraat 3A in Zevenbergen
Markt 19 en 19a in Standdaarbuiten
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen

Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Het legaliseren van 2 schuurtjes en een kas

Datum ontvangst
4 april 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.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 10 juli
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.

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

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
• Kuehne + Nagel, Transitoweg 1 in Moerdijk, voor het
veranderen van de inrichting (2 meldingen)
• Polvo B.V., Tradeboulevard 5a in Zevenbergen, voor
het veranderen van de inrichting

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat d.d. 5 juni 2018 het volgende
verkeersbesluit is genomen:
• 'Door plaatsing van borden E10 en E11 van bijlage 1
van het RVV 1990 met vermelding van een maximale
parkeerduur van 2 uur en aanbrengen van blauwe
strepen als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990
een parkeerschijfzone in te stellen op 11 parkeervakken op het parkeerterrein van Hotel De Borgh aan
IJshof 1 te Zevenbergen (gemeente Moerdijk).'
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 17 juli 2018
ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 17 juli
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.

