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BEKENDMAKINGEN

Regenboog kleurt Langeweg

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.

GEMEENTE MOERDIJK
18 APRIL 2018

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

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.

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

EVENEMENTENVERGUNNING

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 WILLEM WEVERS
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.

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
Zoetendaal 49 in Zevenbergen
Megajoule 2 in Klundert
Neerhofstraat 1 in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Blaaksedijk 26 in Fijnaart
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Kerkring 17 in Willemstad
Schansdijk in Zevenbergen
Voorstraat 46 in Willemstad
Grintweg 21 in Moerdijk
Molenstraat 18 in Fijnaart
Verzorgingsplaats Keizershof, rijksweg A17 in Klundert
De Hil 26 in Zevenbergen
Langenoordstraat 31 in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen
Schansdijk in Zevenbergen

Omschrijving project
Afsluiting binnenterrein tpv Zoetendaal 5 t/m 49
Realiseren van bedrijfsgebouwen met kantoor
Plaatsen van een erfafscheiding
Legaliseren van een hobbykas (kavel 45)
Legaliseren van 2 schuurtjes en een kas (kavel 73)
Legaliseren van een berging (kavel 13)
Legaliseren van een kas en een tuinhuis (kavel 65 & 67)
Legaliseren van de berging (kavel 71)
Aanleggen van een parkeerplaats
Legaliseren van een tuinschuur (kavel 32)
Legaliseren van een schuurtje en een kas (kavel 36)
Plaatsen van een tuinhuis
Legaliseren van een schuurtje (perceel 12)
Vervangen van de kozijnen
Plaatsen van beschoeiing
Vervangen van de kozijnen
Realiseren van een overkapping voor snelladers
Realiseren van een volumineuze detailhandel
Plaatsen van een stalen balk in een draagmuur
Legaliseren van een berging
Legaliseren van de bestaande bergingen
Legaliseren van een tuinhuis
Legaliseren diverse bouwwerken
Legaliseren van een schuurtje
Legaliseren van een berging met overkapping

Datum ontvangst
29 maart 2018
26 maart 2018
27 maart 2018
4 april 2018
4 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
31 maart 2018
30 maart 2018
28 maart 2018
28 maart 2018
27 maart 2018
5 april 2018
10 april 2018
5 april 2018
3 april 2018
4 april 2018
10 april 2018
5 april 2018
6 april 2018
9 april 2018
9 april 2018
9 april 2018
9 april 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 4 april 2018 tot en met 11 april 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Distriboulevard 27 in Moerdijk
Molenbergstraat 17 in Zevenbergen

Fijnaart

Omschrijving project
Uitbreiden van de laadkuil
Plaatsen van een tuinprieel bij de woning

Datum verzonden
10 april 2018
10 april 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 aanvragen.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•	Het houden van internationale danswedstrijden op
21 en 22 april 2018 in de voormalige kerk aan de
Bisschop Hopmansstraat 1 in Noordhoek (verzonden
29 maart 2018)
•	Het houden van een open toernooi van 21 tot en
met 29 juli 2018, met een feestavond op 28 juli
2018 tot 01:00 uur bij T.V. ’76 aan de Koningin Wilhelminalaan 1c in Willemstad (verzonden 29 maart
2018)
•	Het houden van Koningsdag op diverse locaties in
Standdaarbuiten op 27 april 2018 van 07:00 uur tot
17:00 uur (verzonden 4 april 2018)
•	Het houden van een jeugdkamp op 9 en 10 mei
2018 op sportpark de Fendert aan de Parallelweg
1-3 in Fijnaart (verzonden 4 april 2017)
•Het houden van een Bedrijventoernooi bij v.v.
Kogelvangers aan de Grintweg 2 in Willemstad op
23 juni 2018 van 17:00 uur tot 01:00 uur (verzonden
4 april 2018)
• Het houden van een feest ter gelegenheid van het
einde van het seizoen bij v.v. Kogelvangers aan
de Grintweg 2 in Willemstad op 19 mei 2018 van
18:30 uur tot 01:00 uur (verzonden 4 april 2018)
• Het houden van een Kerkringdag op de Kerkring 22
in Klundert op 9 juni 2018 van 14:30 uur tot 21:00
uur (verzonden 4 april 2018)
• Het houden van de avondvierdaagse in Zevenbergen van 29 mei tot en met 1 juni 2018 (verzonden
10 april 2018)
• Het houden van de avondvierdaagse in Willemstad
van 29 mei tot en met 1 juni 2018 (verzonden 10
april 2018)
• Het houden van een 5 mei-viering op de parkeerplaats van Fine Aerde aan het Jan Punthof op 5
mei 2018 van 13:30 uur tot 17:00 uur (verzonden 10
april 2018)
• Het houden van een fundag voor kinderen met
een beperking op het evenemententerrein op de
parkeerplaats aan de Antoniusstraat in Standdaarbuiten op 15 juni 2018 van 07:00 uur tot 18:00 uur
(verzonden 10 april 2018)
• Het houden van een Ibizamarket op de parkeerplaats van het Havenhoofd in Willemstad op 20
mei 2018 van 11:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 10
april 2018)
• Het houden van een boekenmarkt op de Voorstraat
(westzijde) in Willemstad op 20 mei 2018 van
10:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 10 april 2018)
• Het houden van Koningsnacht en Koningsdag op
26 en 27 april 2018 in het centrum van Willemstad
(verzonden 11 april 2018)
• Het houden van de Dorpsweek met diverse activiteiten van 9 tot en met 13 mei 2018 waaronder
feestavonden op 9, 11 en 12 mei 2018 van 20:00
uur tot 01:00 uur in de feesttent op het evenemententerrein op de parkeerplaats aan de Antoniusstraat in Standdaarbuiten (verzonden 11 april 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.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

ONTWERP-BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

STANDPLAATSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Molendijk 6 Standdaarbuiten
Helsedijk 65 Heijningen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder een zienswijze over de ontwerpen 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, telefoonnummer 0168 373 600.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van voorjaarsplantjes op het schoolplein van basisschool de Arenberg aan de Zandberg 70 in Zevenbergen op 9 mei 2018 van 12:00 uur tot 17:00 uur
(verzonden 29 maart 2018)
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van loempia’s in het centrum van Zevenbergen op
27 april 2018 van 08:00 uur tot 18:00 uur (verzonden
4 april 2018)
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van geraniums op het middenhaventracé in Zevenbergen tussen de Ambachtsgang en de Van de
Putgang op 28 april 2018 van 09:00 uur tot 18:00 uur
(verzonden 4 april 2018)

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
en men belanghebbende is.

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

Omschrijving project
Het legaliseren van het gebruik van een strook groen t.b.v. uitbreiding pallethandel
Het realiseren van een woning in een rijksmonumentale schuur

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 april 2018 tot en met 30 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

ONTWERP-ONTHEFFING HOGERE WAARDE
Om de bouw van de nieuwe woning in de schuur aan de Helsedijk 65 in Heijningen
mogelijk te maken moet ontheffing worden verleend van de hoogst toelaatbare
geluidbelasting op de gevel van 48 dB (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt
bij wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt namelijk overschreden met
14 dB. De procedure voor het verkrijgen van deze ontheffing wordt ook wel “procedure hogere waarde” genoemd.
Deze procedure wordt gevolgd op grond van artikel 3.2 lid 1 sub a van het Besluit
geluidhinder. Het verzoek om een hogere waarde vast te stellen, het daarbij behorende akoestisch onderzoek en het ontwerpbesluit liggen eveneens vanaf 19 april
2018 tot en met 30 mei 2018 ter inzage op het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zevenbergschen Hoek

Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED MOERDIJK
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op
1 maart 2018 het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.1709.Buitengebied-BP40)
gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de gemeente Moerdijk (alle gronden buiten de bebouwde kom). Aanleiding
voor opstellen van het plan was de behoefte aan één nieuw, integraal, uniform, actueel en digitaal bestemmingsplan dat geldt voor (nagenoeg) het gehele buitengebied.
In het buitengebied geldt één plan en daarmee één planologisch regime.
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen hebben onder
andere betrekking op:
-	verduidelijking en aanvulling van de toelichting met name ten aanzien van externe
veiligheidsaspecten;
- diverse aanpassingen in artikel 3 (agrarisch), waaronder:
• toevoeging van afwijkingsmogelijkheid voor het bouwen van bedrijfsgebouwen
voor grondgebonden bedrijfstakken bij een intensieve veehouderij;
• toevoeging van een wijzigingsbevoegdheid voor vormverandering bij een bouwvlak bij een intensieve veehouderij en voor vergroten van het bouwvlak bij een
intensieve veehouderij;
• a anpassing van de regels voor het plaatsen van units voor arbeidsmigranten;
• toevoeging van een afwijkingsmogelijkheid waarmee, onder voorwaarden, de
opslag van agrarische producten op gronden buiten het bouwvlak of bouwstede
mogelijk gemaakt kan worden;
• aanpassing van de regels voor de artikelen met betrekking tot archeologische

verwachtingswaarden, waardoor de regeling versoepeld wordt;
• aanpassing van de verbeelding voor een aantal specifieke locaties mede als
gevolg van ingediende zienswijzen.
Een volledig overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen vindt u op de gemeentelijke
website.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 19 april 2018 tot en met 30 mei
2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage.
Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website
www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html.

Beroep
Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig
zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een
belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het
beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling
van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens
de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een
afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

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 02-KKV-2, een parkeervak nabij de woning Zoetendaal
65, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde

gehandicapten parkeerplaats;
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 29 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 29 mei 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:

de inrichting
• ArcelorMittal Projects Netherlands B.V., Vlasweg 9 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting
• Conservator Zuid B.V., Fazantweg 1 in Klundert, voor het veranderen van de
inrichting
• CCI Leidingsystemen B.V., Fazantweg 5 in Klundert, voor het veranderen van de
inrichting

GELUIDSONTHEFFING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben een geluidsontheffing verleend voor werkzaamheden aan het spoor vanaf Station Lage Zwaluwe
tot en met Zevenbergen tussen 28 april en 7 mei 2018.
Tijdens deze werkzaamheden kan geluidsoverlast ontstaan voor de omwonenden. (verzonden 5 april 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 burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘RIJK ZWAAN – LOCATIE OUDE
HEIJNINGSEDIJK 16B’
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat vanaf 19 april 2018 tot en met 30 mei
2018 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Oude Heijningsedijk 16b’ (planidentificatie
NL.IMRO.1709.BG01OHdijk16b-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter
inzage ligt.
Het plan is digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website
www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Het plangebied heeft betrekking op de locatie Oude
Heijningsedijk 16b in Heijningen. Op deze locatie is een
glastuinbouwbedrijf gevestigd. Het voornemen is de
bestaande kassen en gebouwen te slopen en de locatie
in gebruik te nemen voor de selectie en veredeling van
vollegrondsgroenten.
Het plan voorziet in een regeling waarmee de bestaande proefvelden ontwikkeld kunnen worden en daarnaast 3 hectare aan extensieve kassen gerealiseerd
kunnen worden. Verder voorziet het plan in de realisatie van onder andere een waterbassin, een schuurkas
en een nieuwe boerenschuur.

Bezwaar

Procedure

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.

Iedereen kan tot en met 30 mei 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 Rijk Zwaan – Locatie Oude
Heijningsedijk 16b”.
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.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• P.C. Corstiaensen, Schoolstraat 2 in Langeweg, voor het veranderen van de
inrichting
• Verhoeven Constructie B.V., Looierij 1 in Zevenbergen, voor het veranderen van

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
Brabant AG Industrie, Vlietweg 10 in Klundert

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Opleggen van maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden

Datum verzonden
28 maart 2018

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
Dutschmann, G.H.
12-05-1969
Oostdijk 22, 4797 SC Willemstad
11-04-2018
						
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.

