Controleer en wijzig uw WOZ-gegevens
via Mijn WOZ voormelding
Als eigenaar van een woning in de gemeente Moerdijk kunt u sinds kort gegevens over uw woning bekijken met de tool ‘Mijn
WOZ voormelding’ van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).
U kunt aangeven dat de gegevens kloppen
óf u kunt wijzigingen doorgeven. Handig,
want hierdoor krijgt de BWB betere gegevens
en kan zij de WOZ-waarde van uw woning
nauwkeuriger berekenen. Dat voorkomt
bezwaren en correcties achteraf. Een juiste
WOZ-waarde is belangrijk. Die vormt immers
de basis voor de gemeente-, waterschaps- en
inkomstenbelasting. Geef uw reactie daarom
vóór 31 december 2018 door via de tool. Als
u niet akkoord bent en wijzigingen doorgeeft,
stelt de BWB een onderzoek in. Wijzigingen of
aanvullingen kunnen gevolgen hebben voor het
vaststellen van de WOZ-waarde in februari 2019.
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Hoe werkt Mijn WOZ voormelding?

1. Ga naar de website: www.bwbrabant.nl.
2. Klik op de button ‘Mijn WOZ voormelding’.
3. Daarna kunt u zich aanmelden via uw DigiD.
4.	Vervolgens krijgt u toegang tot Mijn WOZ,
waar de gegevens van uw woning staan.

Meer weten?

Een uitgebreider nieuwsgericht vindt u op onze
website, www.moerdijk.nl, of kijk op de website
van Belastingsamenwerking West-Brabant,
www.bwbrabant.nl. 

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Verkeersbesluiten
-	Door plaatsing van haaientandmarking, de borden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV
1990, een voorrangssituatie in te stellen op het kruispunt Brabantse Bellefleur en Eerste
Kruisweg in Fijnaart, waarbij het verkeer rijdende in de Eerste Kruisweg voorrang heeft op
het verkeer in de Brabantse Bellefleur.
-	Door plaatsing van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een
onderbord met de tekst 'Alleen voor opladen elektrische voertuigen' één parkeerplaats aan
de Perwijs ter hoogte van de Akkerwindestraat aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen
het opladen van elektrische voertuigen.
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Zuidlangeweg 6 in Oudemolen	Het wijzigen van het gebruik van de
voormalige bedrijfswoning en de
cultuurhistorisch waardevolle schuur naar
twee afzonderlijke burgerwoningen
- De Langeweg 11 en 11a in Zevenbergen	Het plaatsen van vijf trekkershutten ten
behoeve van recreatieve doeleinden
- Komeetweg 8 in Moerdijk	Omgevingsvergunning voor diverse
wijzigingen, met name wat betreft de
opgeslagen (gevaarlijke) stoffen
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- Groene Slinger 34 in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Het verbouwen van de carport naar garage

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Callenburghlaan 50 in Willemstad
Bekleden van een gemetselde kopgevel
- Middenweg 45 in Moerdijk
Plaatsen van een kantoorunit
		
(tijdelijk ong. 6 maanden)
- Duivensteen 97 in Zevenbergen	Veranderen van de ramen aan de voorzijde
van het huis
- Bloemendaalse Zeedijk 10
Plaatsen van een tijdelijke kantoorruimte
in Zevenbergschen Hoek
- Driehoefijzersstraat 72
Teelondersteunende voorzieningen
in Zevenbergschen Hoek
- Achterdijk 10 in Zevenbergen
Plaatsen van een schuilstal

Informatieavond bedrijventerrein
Dintelmond
Het bestemmingsplan Bedrijventerrein
Dintelmond is tien jaar oud en moet
geactualiseerd worden. Dat gaat volgens
een wettelijk vastgestelde procedure. Dat
betekent concreet dat u een inspraakreactie
kunt geven. Daarom houden we op maandag
3 december een informatieavond van 19 - 22

uur in restaurant Dintelmond in Heijningen.
U kunt dan binnenlopen met vragen over
het bestemmingsplan, behalve tijdens de
presentatie over het nieuwe bestemmingsplan
en de procedure (van 19.30 tot 19.55 uur).
We zien u graag op 3 december!
Meer informatie, www.moerdijk.nl. 

Gebiedstafel buitengebied
De volgende gebiedstafel is op 3 december om 19.30 uur in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis. 

CENTRUM ZEVENBERGEN

Zo blijft u op de hoogte
Er staat veel te gebeuren in het centrum van Zevenbergen. Wilt u op de hoogte
blijven? Dat kan op verschillende manieren.
Het centrum van Zevenbergen gaat op de
schop. In deze rubriek in de Moerdijkse Bode
leest u de stand van zaken, maar er zijn meer
plaatsen waar u informatie vindt.
•	De website www.centrumontwikkeling
zevenbergen.nl is een verzamelplaats
van informatie over alle projecten in het
centrum.
•	Bent u lid van Facebook, volg dan
de pagina van centrumontwikkeling
voor het laatste nieuws (zoek op
centrumontwikkeling Zevenbergen).
•	Download de BouwApp, zoek op
‘Zevenbergen’ en markeer het
centrumproject als uw favoriet voor
updates over de werkzaamheden.
•	Woont of onderneemt u in het centrum?
Dan krijgt u een brief over werkzaamheden
bij u in de buurt.

•	Loop gerust eens binnen bij het
informatiecentrum aan de Zuidhaven 43
op donderdag tussen 10-12 uur.
•	Ontdek de achtergronden van
het centrumproject tijdens de
informatiemarkt (zo’n 4x per jaar in het
gemeentehuis).

Lopende onderhandelingen

De gemeente Moerdijk voert op dit moment
gesprekken met de samenwerkingspartners
en de aannemerscombinatie om tot
overeenstemming te komen over de kosten
en financiering.
We houden u op de hoogte van de voortgang
van deze gesprekken. Omwonenden en
ondernemers worden tijdig geïnformeerd als
werkzaamheden van start gaan. 

 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Lage Wipstraat 55 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel
- Heliotroop 1 in Zevenbergen
Plaatsen van een carport
- Stoelerij 8-14 in Zevenbergen	Wijzigen van de brandcompartimentering
van het pand
- Bisschopshof 7 in Zevenbergen
Verbouwen van de woning
- Prins Bernhardplein 1 t/m 15 in Willemstad
Renoveren van 8 woningen
- Prinses Irenestraat 10 t/m 32 in Willemstad
Renoveren van 12 woningen
- Noordhaven - Zuidhaven in Zevenbergen
Realiseren van een trap en vlonder
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting	Opleggen maatwerkvoorschriften op
grond van het aspect
- Kievitweg 4G + 9 in Klundert
Maatwerkvoorschrift m.b.t. geluidgrenswaarden
Evenementenvergunning
-	Het houden van de Wintervestingdagen met diverse activiteiten in de vesting van Willemstad
van 14 tot en met 16 december 2018.
-	Het houden van Klundert bij Kaarslicht in het centrum van Klundert op 15 december 2018
van 16:00 uur tot 22:30 uur.
-	Het houden van een kerstmarkt bij Stichting Emmaus aan de Kloosterlaan 6 in Langeweg
op 30 november 2018 van 19:00 uur tot 21:00 uur.
Wijziging evenementenvergunning
-	Het houden van een kerstmarkt op de Voorstraat in Fijnaart op 8 december 2018 van 16:00
uur tot 24:00 uur. De wijziging betreft de eindtijd van het evenement.
 Standplaatsvergunning
-	Het innemen van een standplaats voor de verkoop kerstbomen op de Markt in Zevenbergen
van 1 tot en met 19 december 2018.
 Geheimhouding gegevens basis-registratie persoonsgegevens
Voor het verstrekken van BRP gegevens aan zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat
die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen of particulieren) kunt u bij de gemeente een verzoek tot geheimhouding
indienen.

Contact

 Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
 Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
 facebook.com/GemeenteMoerdijk
 @Moerdijkse_Stem

 info@moerdijk.nl
 www.moerdijk.nl
 14 0168
 06 127 768 57
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