Bollen fleuren entrees op
Om de entrees van de dorpen en steden op te fleuren, plant de gemeente Moerdijk begin oktober
bloembollen. Het gaat om een mix van verschillende bloemen. Dat maakt de toegangswegen niet
alleen kleurrijker, ook bijen en andere insecten doen we er een plezier mee omdat ze stuifmeel
en nectar uit de bloemen kunnen halen. Op dit moment wordt bekeken welke bollenmengsels in
aanmerking komen. Het is aan de inwoners om vervolgens te kiezen welke bollenmix ze het mooist
vinden voor hun dorp of stad. Hoe deze verkiezing precies in zijn werk gaat, leest u binnenkort
in de Bode, op de gemeentelijke website en op
Facebook.
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week. Kijk
op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.

Bekendmakingen

Kennisgeving onteigeningsplan
Molenstraat-Markt-Doelstraat Zevenbergen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening
in de gemeente Moerdijk voor de uitvoering van het bestemmingsplan
Molenstraat-Markt-Doelstraat Zevenbergen van de gemeente Moerdijk.
Onteigeningsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat
Zevenbergen
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van de gemeente Moerdijk
deelt mee dat op verzoek van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet,
een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan
ten grondslag liggende stukken ter inzage zal
worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit
wijst op verzoek van die gemeente onroerende
zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de
uitvoering van het bestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat Zevenbergen.
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het gebied in het centrum van
Zevenbergen dat begrensd wordt door de
Molenstraat, Markt en Doelstraat. Doel is de versterking van de centrumfunctie van Zevenbergen. Dit zal concreet vorm krijgen door de sloop
van de bestaande bebouwing binnen het gebied
van de Molenstraat, Markt en Doelstraat en de
bouw van een supermarkt, nieuwe winkelruimten, horecavoorzieningen, een parkeergarage en
woningen (stadswoningen en appartementen).
Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende
zaken is de bestemming Centrum en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3 toegekend.
Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk
besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op
de volgende locaties:
•	gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan
15, te Zevenbergen (openingstijden staan op

de website van de gemeente).
•	Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).
Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 2 augustus
2018 tot en met 12 september 2018.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling
hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk
besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties
worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning,
d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate
Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. 2018-02. Een schriftelijke
reactie kan per post worden verzonden naar
Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail
naar cdloketonteigening@rws.nl.
Voor nadere inlichtingen over de procedure,
voor het maken van een afspraak als u een
zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of
wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt
komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw
F. Rob-Russel, tel.nr. 088-7971351; b.g.g.
tel.nr. 06-13271384.
Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden
gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 26
september 2018 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Moerdijk, Ruimte 0.84 (trouwkamer),
Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen.
Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging
verzonden.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
- Jeugdkamp, Galgenweg 62 in Zevenbergen: 25 en 26 augustus 2018
-	Jubileumfeest, Bloemendaalse Zeedijk 2b in Zevenbergschen Hoek: 18 augustus 2018 tot
01.00 uur
-	Privéfeest, terrein achter Lantaarndijk 12 in Willemstad: 19 augustus 2018 van 17.0022.30 uur
- Jubileumfeest, Dr. Poelsstraat 4 in Standdaarbuiten: 25 augustus 2018 tot 01.00 uur
- Fancy Fair, Kerking 1 (Vijverhof) in Fijnaart: 25 augustus 2018
- Familiefestival, Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart: 15 september 2018 van 13.00-17.30 uur
- Bartholomeuskermis, centrum Zevenbergen: 29 augustus tot en met 2 september 2018.
- Buurtfeest, Julianaplantsoen Zevenbergen: 25 augustus 2018 van 12.00-01.00 uur
- Hockeykamp, Westrand 5 in Zevenbergen: 31 augustus-1 september 2018.
 Vaststelling beheerregeling informatiebeheer West-Brabants Archief 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief in zijn vergadering 7 maart
2018 de Beheerregeling informatiebeheer West-Brabants Archief 2018 heeft vastgesteld.
 Vaststelling archiefverordening West-Brabants Archief 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijk regeling West-Brabants Archief in zijn vergadering van 28
maart 2018 de Archiefverordening West-Brabants Archief 2018 heeft vastgesteld.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum
- Suijkerbuijk,E.A.C.M.
27-04-1969
 Meldingen Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is
ingediend:
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
- Romme Agro, Eerste Kruisweg 1 in Standdaarbuiten, voor het veranderen van de inrichting

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

 Beschikking Wabo intrekken vergunning, reguliere procedure
Adres
Omschrijving project
- Graanweg 22a Moerdijk
Intrekken omgevingsvergunning wegens het
Orcem	wijzigen van de bedrijfslocatie waardoor de
bouw van een fabrieksgebouw met benodigde transportbanden niet meer uitgevoerd
kan worden.
 Drank- en horecavergunning commercieel
- Gasterij ’t Tolhuijs, Zevenbergsepoort 43 in Klundert (verzonden 24 juli 2018)
 Exploitatievergunning commercieel
-	D.M. Anderson voor Gasterij ’t Tolhuijs, Zevenbergsepoort 43 in Klundert
(verzonden 24 juli 2018)
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting	Opleggen maatwerkvoorschriften
op grond van het aspect
- Gentenaar Transport B.V., Fuutweg 8
opleggen van maatwerkvoorschrift
in Klundert
geluidsgrenswaarden en opslagbepalingen
- Rotterdam Nut Trading Beheer,
opleggen van maatwerkvoorschrift
Graanweg 15 in Moerdijk
geluidsgrenswaarden
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
Omschrijving project
- Daniëlstraat 3 in Langeweg	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
 Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Adres
Omschrijving voorgenomen activiteit
- Langeweg-Zuid 4 Standdaarbuiten
overdekte uitloop aan zijkant van beide
P.H. Aarden	stallen realiseren, beide warmtewisselaars
ombouwen zodat fijnstof 13% reduceert.
De dieraantallen en –soorten blijven
ongewijzigd.
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Oostelijke Randweg 48 in Moerdijk
Realiseren van een pyrolyse proeftuin
- Graanweg 22a, 24 en 26 in Moerdijk	Het uitbreiden van een inrichting (meervoudige vergunningsprocedure fase 1 (milieu en
Wet natuurbescherming),
- Graanweg 22a, 24 en 26 in Moerdijk	Het bouwen van diverse bouwwerken t.b.v.
productopslag en productverlading fase 2
(bouw en afwijken bestemmingsplan)
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Distriboulevard 27 in Moerdijk	uitbreiding bestaande bedrijfshal + kantoor
DB27
- Arkelhof 93 in Zevenbergen	plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde
- Markt 9a in Zevenbergen
veranderen van de puien
- Transitoweg 1A in Moerdijk	plaatsen van een frontmet Inspection &
Analysisruimte
- Noordhoeksedijk 12 in Noordhoek
bouwen van een nieuwe woning
- Markiezenlaan 1 t/m 15 in Standdaarbuiten renoveren van 14 woningen
- Hofstraat 28 in Willemstad
uitbreiden van het woonhuis met berging
- Kreekdijk 37 in Standdaarbuiten
plaatsen van een carport
- Kloosterstraat 6 in Moerdijk
realiseren van een in- en uitrit
- Zuidlangeweg 6 in Oudemolen
plaatsen van een tijdelijke woonunit
- Wintervlinder 1 in Standdaarbuiten
bouwen van een woning
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Hofstraat 18 in Willemstad
realiseren van een nieuwe garagedeur
- Molenpad 22 in Willemstad	slopen en herbouwen van een aanbouw aan
de woning
- Dijkstraat 8 in Zevenbergen
wijzigen van een pand in 2 appartementen
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
legaliseren van een tuinhuisje (kavel 44)
- Kadedijk 64 in Fijnaart
verbouwen van de woning
- Fuutweg 8 in Klundert	wijzigen van de constructie ten opzichte van
de eerder verleende omgevingsvergunning
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Koningin Julianalaan 2 t/m 8, Louis de
renoveren van 29 woningen
Colignylaan 1 t/m 7, Koningin Emmastraat
4, 8, 14 t/m 20 en 1 t/m 11, Prins Hendrikstraat 1 t/m 7 en Juliana van Stolbergstraat
6 t/m 12 en 16 in Willemstad		
- Wilhelminastraat 64 in Fijnaart	wijzigen van de reeds verleende vergunning
(toevoegen van ventilatieroosters in een
monumentale muur)
- Vlietweg 4 in Klundert
bouwen van een nieuwe loods
- Molenstraat 1 in Standdaarbuiten	wijzigen van de bestemming van
detailhandel naar wonen

