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Commissievergaderingen

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

-	De commissie Fysieke Infrastructuur
vergadert op dinsdag 24 januari 2017.
-	De commissie Sociale Infrastructuur
vergadert op woensdag 25 januari 2017.
-	De commissie Bestuur en Middelen vergadert
op donderdag 26 januari 2017.

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

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

Inwonerspeiling weer
van start
Het gemeentebestuur van Moerdijk wil graag
weten wat de inwoners vinden van wonen, werken en leven in de gemeente. Zodoende meet
ze door de inwonerspeiling hoe de inwoners
van de gemeente Moerdijk het leefklimaat en
de gemeentelijke dienstverlening beoordelen.
Die informatie wordt gebruikt om het beleid te
toetsen en waar nodig bij te sturen.
Afgelopen weekend ontvingen 2.400 willekeurig
uit het gemeentelijk bevolkingsbestand gekozen
inwoners van 18 jaar en ouder een brief
met een link naar een digitale vragenlijst.
De gemeente hoopt dat die inwoners bereid
zijn om de tijd te nemen om de vragenlijst in te
vullen. Om een goed beeld te krijgen is het van
belang dat zoveel mogelijk inwoners meedoen
met de peiling. De resultaten van de inwonerspeiling worden vóór de zomer bekend gemaakt
via de lokale media.

Ingezonden door Esther Leijten-Kupers
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.

Terrassenbeleid informatieavond 23 januari
Op maandag 23 januari a.s. is er om 19.30 uur in gebouw Irene een speciale
stadstafel over het concept terrassenbeleid. Hierbij zijn alle inwoners van
Willemstad welkom. Tijdens deze bijeenkomst wordt toelichting en antwoord
gegeven op vragen over het concept beleid en de procedures.

De commissievergaderingen zijn openbaar
en beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De agenda kunt u inzien op
www.moerdijk.nl. Wilt u over een onderwerp,
voorkomend op een commissieagenda, gebruik
maken van het inspreekrecht? Laat dit dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag dat de vergadering wordt gehouden weten aan de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra (via tel. 14 0168 of
griffie@moerdijk.nl).
Via de website van de gemeenteraad
http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de commissie-vergadering (ook na afloop) beluisteren.
De schriftelijke besluitenlijsten van de commissieverga-deringen worden na afloop zo snel mogelijk
op de website geplaatst.

BESTEMMINGSPLAN ‘WINDPARK INDUSTRIETERREIN MOERDIJK’
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat de gemeenteraad op 12 januari 2017 het
bestemmingsplan ‘Windpark Industrieterrein Moerdijk’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.WindparkMoerdijk-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld.
Met het bestemmingsplan wordt de aanleg van een
windpark op het industrieterrein mogelijk gemaakt.
Het windpark bestaat uit zeven windmolens met een
maximale tiphoogte van 180 meter, die langs de Westelijke (5) en Zuidelijke Randweg (2) komen te staan.
De wijziging heeft betrekking op de tiphoogte van de
windmolens. Deze hoogte is verlaagd van 196 naar 180
meter. Verder is er een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd die het mogelijk maakt de bestemming ‘BedrijfWindturbine’ te wijzigen in de bestemming ‘Groen’ als
het gebruik ter plaatse duurzaam is beëindigd.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 19 januari 2017 tot en met 1 maart 2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage.
Het plan is digitaal te raadplegen op de website

http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke
website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.
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.

BEKENDMAKINGEN
Hieronder 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.

Beschikking Wabo Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:
Adres
Omschrijving project
Noordlangweg 8 Willemstad	Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (alsmede natuurbeschermingswet): veranderen bestaande pluimveehouderij. De dieren worden gehouden op een ander huisvestingssysteem en het aantal dieren neemt af.
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang donderdag 19 januari tot en met woensdag 1 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis
in Zevenbergen.

Beroep
Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/
zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Breda.

Uitkomsten
raadsvergadering
De gemeenteraad heeft op donderdag
12 januari 2017 besluiten genomen over de
volgende onderwerpen:
- Startdocument Suikerentrepot Standdaarbuiten
-	
Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk
gemeente Moerdijk
-	Voorbereidingskrediet aanpassing gemeentehuis
nieuwe stijl
-	
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan
Windpark Industrieterrein Moerdijk
De volledige besluitenlijsten kunt u vinden op de
website. Neem voor meer informatie contact op
met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via
telefoon 14 0168 of e-mail griffie@moerdijk.nl.

Werkzaamheden vervangen
bomen langs de walsloot
te Willemstad
Van 16 t/m 27 januari worden de lindebomen langs de
walsloot in Willemstad verwijderd. De werkzaamheden
worden tussen 07.30 en 17.00 uur uitgevoerd. Om de
werkzaamheden zo voorspoedig mogelijk te laten
verlopen verzoeken wij u om tijdens het uitvoeren
van de werkzaamheden uw auto elders te parkeren.
Ondanks de maatregelen die genomen worden kan er
toch sprake zijn van enige verkeershinder, wij vragen
uw begrip hiervoor.
Meer informatie: www.moerdijk.nl.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Drogedijk 81 Oudemolen

Zevenbergschen Hoek

Burgemeester en wethouders hebben een
vergunning verleend voor:

Omschrijving project
Het veranderen van het gebruik van het pand van bedrijfswoning naar plattelandswoning.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 januari 2017 tot en met 1 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W van de gemeente
Moerdijk. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 januari 2017 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende
bouwaanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:
Adres
Omschrijving project
Datum ontvangst
Jan van Glymesstraat 2 t/m 22 en Grimhoek
Renoveren van 18 woningen
29 november 2016
1 t/m 13 in Willemstad				
’s-Heerenwei 1 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
17 november 2016
De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo de kans op een positief besluit te vergroten.

• H
 et innemen van een standplaats voor de
verkoop van friet en snacks tijdens carnaval van
24 tot en met 28 februari 2017 van 09:00 uur tot
02:00 uur op de Markt in Zevenbergen (verzonden
11 januari 2017)
• Het innemen van een standplaats voor de
verkoop van loempia’s, snacks en frisdrank tijdens carnaval van 24 tot en met 28 februari 2017
van 09:00 uur tot 02:00 uur op het middenhaventracé in Zevenbergen (verzonden 11 januari 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het
college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Meldingen Wet milieubeheer

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.

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

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

• C afé De Bakkerij, Markt 7 en Zuidhaven 53 in
Zevenbergen, voor het oprichten van de inrichting
• Lidl Logistics, Middenweg 35a in Moerdijk, voor het
oprichten van de inrichting

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Touwslagerij 10 in Zevenbergen
Molenstraat 6 in Zevenbergen
Zuidhaven 53 in Zevenbergen
Zuidhaven 53 in Zevenbergen

Omschrijving project
wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning
plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde
wijzigen van de voorgevel
starten van een kleinschalige brouwerij (milieuactiviteit)
starten van een kleinschalige brouwerij (bouwactiviteit)

Datum ontvangst
9 januari 2017
9 januari 2017
9 januari 2017
4 januari 2017
4 januari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 4 januari 2017 tot en met 11 januari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Tradeboulevard 2 in Zevenbergen
Fazantweg 5 in Klundert
Dr. Jan van den Tempellaan 22 in Willemstad
Zuster Lankhaarlaan 35 in Willemstad
Zuidhaven 93 in Zevenbergen

Omschrijving project
wijzigen van de brandcompartimentering
wijzigen van de inrichting
wijzigen van de reeds verleende vergunning
wijzigen van de reeds verleende vergunning
vervangen van aluminium kozijnen (fictief besluit)

Datum verzonden
11 januari 2017
4 januari 2017
9 januari 2017
9 januari 2017
10 januari 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Bezwaar

Activiteitenbesluit milieubeheer

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een openingsgebedsdienst van
Carnaval 2017 in gymzaal de Waai aan de Kloosterlaan 12 in Langeweg op 24 februari 2017 van 19:30
uur tot 21:30 uur (verzonden 11 februari 2017)
• Het houden van een carnavalsoptocht in Langeweg
op 25 februari 2017 van 13:00 uur tot 16:00 uur
(verzonden 11 februari 2017)
• Het houden van diverse activiteiten tijdens carnaval
in Fijnaart van 24 tot en met 28 februari 2017 met
onder andere de jaarlijkse optocht op 25 februari
2017 (verzonden 11 februari 2017)
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.

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.

Wet milieubeheer opleggen
maatwerkvoorschriften

Rectificatie

Burgemeester en Wethouders van Moerdijk maken
bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting,
op grond van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

In de Moerdijkse Bode van week 52 (26 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
Marijkestraat 21 in Moerdijk

Omschrijving project
Het vervangen van een erfafscheiding

Datum ontvangst
27 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.

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
Marijkestraat 21 in Moerdijk

Omschrijving project
Het vervangen van een erfafscheiding

Datum ontvangst
27 oktober 2016

De beslistermijn wordt verlengd met maximaal 6 weken wegens het aanleveren van tekenwerk.
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.

Naam inrichting en locatie
Eurosupply Hoogwerkers B.V.,
Oostelijke Randweg 16 in Moerdijk
Opleggen maatwerkvoorschriften
Stellen van geluidsgrenswaarden
Datum verzonden
4 januari 2017
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.

