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Ochtendvorst levert mooie plaatjes op

Bezoekadres gemeentehuis

Gezocht:
leden buurtpreventieteam
Centrum - Zuid Zevenbergen

Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur
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

Woont u in het zuidelijke centrumgedeelte van Zevenbergen (Zuidhaven,
Noordhaven, van Steelandstraat, Merodestraat, Kerkstraat, Brouwerstraat)?
En wilt u kijken of u kunt helpen uw
buurt leefbaar en veilig te houden?
Dan is lid worden van het buurtpreventieteam misschien iets voor u!

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 Esther van Praag
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.

Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door
inwoners in de eigen buurt. Onder andere gemeente
en politie werken samen met de buurtbewoners om de
woonomgeving veilig, schoon en leefbaar te houden.
Het genoemde deel van het centrum van Zevenbergen
heeft nog geen buurtpreventie, maar een aantal initiatiefnemers heeft aangegeven dit graag te willen realiseren. Het bestaande buurtpreventieteam organiseert
samen met de gemeente en politie een bijeenkomst
op woensdag 11 januari van 19.30 uur – 21.15 uur een
speciale informatiebijeenkomst in hotel 'Bij Verhoeven'
aan de Kerkstraat 8 in Zevenbergen. Vertegenwoordigers van betrokken organisaties vertellen alles over
buurtpreventie en hoe u daaraan een bijdrage kunt
leveren. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer weten? Kijk op www.moerdijk.nl/buurtpreventie.

De Moerdijkregeling: een unieke verkoopgarantie
De Moerdijkregeling is een garantieregeling voor huizenbezitters in het dorp
Moerdijk. Zij krijgen een verkoopgarantie van 95% van de waarde van hun huis.
De Moerdijkregeling is bedoeld voor huidige én toekomstige huizenbezitters
in het dorp Moerdijk.

Door deze regeling is het extra aantrekkelijk om in het dorp een woning te
kopen omdat ook nieuwe huiseigenaren gebruiken kunnen maken van de
Moerdijkregeling. Kijk voor meer informatie over wonen in het dorp Moerdijk
en de Moerdijkregeling op www.komwonenindorpmoerdijk.nl.

Steenweg 44 in Moerdijk
€ 425.000,- k.k.

Grintweg 51 in Moerdijk
€ 259.000,- k.k.

Goed onderhouden en keurig afgewerkte vrijstaande woning op een perceel van maar liefst 1.035 m².
Op de begane grond is er een ruime woonkamer,
een heerlijk lichte tuinkamer en keuken. Boven
bevinden zich 4 slaapkamers en de badkamer. De
ruimte en rust zelf ervaren? Vraag een vrijblijvende
bezichtiging aan via www.qmakelaars.nl.

Twee-onder-één kap woning met garage en ruime
oprit, aan de rand van het dorp en het buitengebied.
Deze eengezinswoning beschikt over een woonkamer
met half-open keuken en extra kamer aan de achterzijde, 3 slaapkamers, 2 badkamers en naast de garage
over een ruime berging. Neem gerust contact op met
verkoopmakelaar Q Makelaars voor meer informatie
via www.qmakelaars.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.

Verleende omgevingsvergunningen

Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 28 december 2016 tot en met 4 januari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

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

Adres
Doelstraat 38 in Zevenbergen
Molenstraat 19 in Standdaarbuiten
			
Groeneweg 64 in Noordhoek

Omschrijving project
plaatsen van een overkapping aan de achterkant van het huis
aanleggen van een inrit en kappen van bomen ter hoogte van de Molendijk
in Standdaarbuiten met betrekking tot de locatie Molenstraat 19 te Standdaarbuiten
verzoek tot afwijken van het bestemmingsplan

Datum verzonden
29 december 2016
2 januari 2017
29 december 2016

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.

Ontheffing Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders hebben een ontheffing verleend voor het plaatsen van een laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locatie:
• Nabij de woning aan Twintighoven 10 in Zevenbergen (verzonden 4 januari 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Activiteitenbesluit milieubeheer
• C CI Leidingensystemen B.V., Fazantweg 5 in Klundert, voor het veranderen van de inrichting
• Euroslat Handelmaatschappij B.V., Plaza 6 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting
• SMB Buchinhoren, Campagneweg 14A in Zevenbergen, voor het oprichten van de inrichting

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Evenementenvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een nieuwjaarsreceptie voor genodigden in een loods aan de Oostelijke Randweg 48
in Moerdijk op 13 januari 2017 van 16:30 uur tot
19:30 uur (verzonden 3 januari 2017)
• Het houden van een feest voor genodigden op de
Brugstraat in Zevenbergen op 16 januari 2017 van
18:30 uur tot 21:30 uur (verzonden 2 januari 2017)

Adres
Zeehavenweg 8 in Zevenbergen
Graanweg 10 in Moerdijk
Distriboulevard 5 in Zevenbergen
Distriboulevard 27 in Moerdijk
Distriboulevard 27 in Moerdijk
Molenstraat 32 in Standdaarbuiten
1-Februariweg 8 in Heijningen
Helsedijk 5 in Willemstad
Vlietweg 10 in Klundert
Beukenlaan 6 in Klundert
Molenstraat 16 en 18 in Fijnaart
Krugerstraat 6 in Klundert
Noordschans 13 in Klundert
Oude Heijningsedijk 21 in Heijningen
Energieweg in Klundert

Omschrijving project
bouwen van een nieuwe bedrijfshal
aanleggen van een entresolvloer
uitbreiden van de opslagruimten, kantine en kantoorruimte
bouwen van een nieuwe bedrijfshal
bouwen van een bedrijfshal met voorzieningen
oprichten van een bedrijf
uitbreiden van opslagruimte
potdekselen van de voorkant van de aanbouw
vergroten van de inrichting
realiseren van een kapsalon aan huis
verbouwen van de voorgevel van het pand
bouwen van een carpoort met schuttingen
vervangen van de voordeur door een kozijn
vervangen van een schapenschuilstalletje
bouwen van een opslaggebouw

Datum ontvangst
31 december 2016
2 januari 2017
30 december 2016
30 december 2016
30 december 2016
27 december 2016
3 januari 2017
30 december 2016
29 december 2016
30 december 2016
30 december 2016
29 december 2016
1 december 2016
28 december 2016
23 december 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart

Omschrijving project
revisie omgevingsvergunning milieu

Datum ontvangst
30 december 2016

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. Als u over
een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente
Moerdijk. U kunt ook de voorzieningenrechter van de
rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een
voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een
dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus
90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de
vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningen en Handhaving.

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Standplaatsvergunning
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Burgemeester en Wethouders van Moerdijk maken bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting, op grond van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn
gesteld:
Naam inrichting en locatie
Arcelor Mittal Projects Netherlands B.V., Vlasweg 9 in Moerdijk

Opleggen maatwerkvoorschriften
Stellen van geluidsgrenswaarden

Datum verzonden
22 december 2016

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.

Verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 december 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende
bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:
Adres
1-Februariweg 13 in Heijningen
Zoetendaal, Zandberg en Burgemeester Reijndersstraat in Zevenbergen

Omschrijving project
Aanvraag omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging
Het renoveren van 107 woningen

Datum ontvangst
24 oktober 2016
21 oktober 2016

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om extra informatie te kunnen verkrijgen en beoordelen.
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.

Rectificatie
In de Moerdijkse Bode van week 51 (19 december 2016) is abusievelijk het volgende gepubliceerd:

Verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 december 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende
bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:
Adres
Molenstraat 32 Standdaarbuiten

Omschrijving project
Het verbouwen en uitbreiden van een bestaand bedrijfspand

Datum ontvangst
21 oktober 2016

De beslistermijn wordt verlengd met maximaal 6 weken vanwege nader uit te voeren onderzoek naar een mogelijke
asbestverontreiniging in de bodem.
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.
Dit moet zijn:

Verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 december 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende
bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:
Adres
Molenstraat 32 Standdaarbuiten

Omschrijving project
Het verbouwen en uitbreiden van een bestaand bedrijfspand

Datum ontvangst
21 oktober 2016

De beslistermijn wordt verlengd met maximaal 6 weken vanwege een verzochte aanpassing van de geluidsrapportage.
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 hebben een vergunning verleend voor:
• H
 et innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd voor de verkoop van friet, snacks, ijs
en frisdrank, dagelijks van 10:00 uur tot 21:00
uur op de parkeerplaats aan de Markweg/
Molenstraat in Standdaarbuiten. Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017. (verzonden
3 januari 2017)
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd voor de verkoop van groente en fruit
op de Grintweg in Moerdijk, wekelijks op vrijdag
van 10:00 uur tot 17:00 uur. Deze vergunning is
geldig vanaf 1 januari 2017 (verzonden 3 januari
2017)
• Het innemen van een standplaats voor de
verkoop van vis op de parkeerplaats aan de
Westerstraat in Klundert, wekelijks op dinsdag
van 13:30 uur tot 17:00 uur. Deze vergunning is
geldig vanaf 1 januari 2017 en vervalt als met
de werkzaamheden van Bouwlust wordt gestart.
(verzonden 28 december 2016)
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd voor de verkoop van vis op de Markt
in Standdaarbuiten, wekelijks op dinsdag van
09:00 uur tot 13:00 uur. Deze vergunning is
geldig vanaf 1 januari 2017 (verzonden 28
december 2016)
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop van friet, snacks, ijs en frisdrank, wekelijks
van maandag tot en met zaterdag van 11:00
uur tot 23:00 uur en op zondag van 12:00 uur
tot 23:00 uur op de Zuidhaven in Zevenbergen.
Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017
en vervalt als met de werkzaamheden in het
centrum van Zevenbergen wordt gestart. (verzonden 28 december 2016)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het
college van B&W van de gemeente Moerdijk.

