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Bezoekadres gemeentehuis

Op donderdag 2 februari 2017 wordt een raadsbijeenkomst gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis. In deze bijeenkomst komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
- Presentatie Beeldkwaliteit
-	Informatieverstrekking
Groenbeheersplan

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

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is openbaar.

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

Internet

Gratis budgetcursus
'rondkomen met
inkomen'

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 Dennis Neeleman
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.

Veiligheidsavond voor inwoners en
bedrijven uit Klundert in de Niervaert
7 februari: Veiligheid in Klundert centraal
Wat wordt er gedaan om inbraken te voorkomen en wat kan ik als inwoner
zelf doen? Hoe en waar word ik op de hoogte gehouden van de belangrijke
informatie in het geval van bijvoorbeeld een brand? En welke vluchtroutes
neem ik wanneer ik bij een incident Klundert uit wil? Deze, en nog een aantal
andere onderwerpen komen aan de orde op de Veiligheidsavond op dinsdag
7 februari in de Niervaert in Klundert. Alle inwoners en bedrijven uit Klundert
zijn daar welkom.
Bedoeling is om de Klundertenaren op deze themaavond zo goed mogelijk te informeren over veiligheidsrisico’s in de eigen omgeving, wat gemeente
en veiligheidspartners doen wanneer er toch iets
gebeurt en wat de inwoners zelf kunnen doen.

Vier thematafels
Centraal tijdens de avond staan vier zogenaamde
thematafels. Aan elke tafel wordt een onderwerp
behandeld dat een relatie heeft met veiligheid in
Klundert: ‘Wat doe ik in het geval van een incident?’ (uitleg over o.a. vluchtroutes en opvanglocaties), ‘Incidenten thuis en in de buurt’ (inbraakpreventie, burenoverlast, zware criminaliteit), ‘Veilig
leven’ (brandpreventie, gezondheid) en ‘(Ernstige)
hinder’ (stank- en geluidoverlast). De onderwerpen
zijn bepaald in overleg met de stadstafel Klundert
en zijn de veiligheidskwesties die het meest
spelen in Klundert. Inwoners kunnen zich opgeven
voor één of twee thematafel-sessies naar keuze.

Maart: dorp Moerdijk
De Veiligheidsavond is een initiatief van de
gemeente Moerdijk. Bedoeling is om dit jaar in
een aantal dorpen en steden van de gemeente als
er behoefte aan is zo’n avond te houden, steeds

Raadsbijeenkomst

toegespitst op de plaatselijke veiligheidskwesties.
Klundert bijt op 7 februari het spits af; in maart volgt
een Veiligheidsavond in dorp Moerdijk. De avonden
passen in het beleid van de gemeente Moerdijk om
extra aandacht te besteden aan veiligheid. In dat kader
ontving elke inwoner afgelopen najaar al een informatieve Veiligheidswijzer en introduceerde de gemeente
een speciale web applicatie voor mobiel, pc en tablet
(Veilgheidsdashboard) die alle benodigde informatie
biedt bij een (dreigend) ongeval op het spoor.

Veiligheidsavond Klundert
Dinsdag 7 februari, 19.15 uur - 22.15 uur, in De Niervaert
in Klundert.

Aanmelden?
Dan kan voor 1 februari per e-mail: veiligheid@moerdijk.nl, waarbij u aangeeft met hoeveel personen u
aanwezig bent. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marian Pors van de Veiligheidsstaf van de
gemeente Moerdijk, te bereiken via 14 0168. Heeft u
geen mail, dan kunt u natuurlijk ook even bellen om u
aan te melden.
Meer weten?
www.moerdijk.nl/Veiligheid

Verkiezing
Tweede Kamer 2017
Op 15 maart 2017 vindt de
verkiezing Tweede Kamer plaats.
Stemmen bij volmacht:
Moerdijkse kiezers kunnen bij volmacht stemmen.
De manieren waarop bij volmacht gestemd kan
worden zijn hieronder vermeld.
• Als u een andere kiezer binnen de gemeente
Moerdijk voor u wilt laten stemmen kunt
u, na ontvangst van uw stempas, samen
de achterzijde van de stempas invullen. De
gemachtigde moet ook in Moerdijk wonen
en moet uw stempas meenemen naar het
stembureau, samen met een fotokopie van uw
geldig legitimatiebewijs.
• Als u een kiezer wilt machtigen vóórdat u uw
stempas heeft ontvangen, of als u een kiezer
wilt machtigen die niet in de gemeente Moerdijk woont, moet u dit schriftelijk aanvragen.
Dit kan tot en met 10 maart 2017. Voor de
verkiezing Tweede Kamer kunt u een kiezer
machtigen die woonachtig is in een andere
gemeente binnen Nederland.
De gemachtigde kan hoogstens voor twee andere
kiezers stemmen en moet deze stemmen tegelijk
met zijn eigen stem uitbrengen.

Stemmen met een kiezerspas
Als u uw stem in een stembureau buiten de
gemeente Moerdijk wilt uitbrengen, kunt u uw
stempas laten omzetten in een kiezerspas. Na
ontvangst van uw stempas kunt u hiervoor een
schriftelijk verzoek doen tot en met 10 maart
2017. U kunt ook het verzoek doen in persoon
tot en met 14 maart 2017 tot 12.00 uur. Met de
kiezerspas kan de kiezer bij elke gemeente in
Nederland zijn stem uitbrengen.
Meer informatie over de verkiezingen kunt u lezen
op de website van de kiesraad www.kiesraad.nl en
op www.elkestemtelt.nl en op www.moerdijk.nl.
Bij vragen kunt u ook bellen naar telefoonnummer
14 0168.

Wilt u een beter inzicht in uw inkomsten en uitgaven? Wilt u graag uw
administratie ordenen zodat u beter
grip krijgt op uw financiën? Wilt u
iedere maand rond kunnen komen met
uw inkomen? De gemeente Moerdijk
organiseert twee maal per jaar de budgetcursus 'Rondkomen met inkomen'.
In deze cursus krijgt u tips aangereikt en leert u onder
andere:
• Een goede administratie: Hoe en waarom?
• Het maken van een overzicht van uw maandelijkse
inkomsten en uitgaven.
• Welke (financiële) regelingen en voorzieningen zijn
er?
• Bewuster keuzes maken binnen én met uw budget.
• Het voorkomen en/of oplossen van financiële problemen.
Over uw persoonlijke financiële situatie hoeft u niets
toe te lichten. Voor iedere deelnemer is het doel om
rond te leren komen met de beschikbare financiële
middelen.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur
en deelname is gratis. De minimale groepsgrootte is
8 personen en maximaal 15 personen. Iedereen kan
in principe meedoen. Wel is het belangrijk dat u wilt
meedoen in groepsverband en dat u de Nederlandse
taal voldoende beheerst.

Cursusdata
Donderdag 9, 16, 30 maart en 6, 13, 20 april 2017. Alle
bijeenkomsten zijn van 18:30 uur tot 20:30 uur.

Locatie
Gemeentehuis in Zevenbergen, Pastoor van Kessellaan 15.
U kunt zich tot en met maandag 27 februari 2017
aanmelden op de volgende manieren:
• Digitaal via de website www.moerdijk.nl/budgetcursus.
• Telefonisch op werkdagen tussen 08.30 en 12.00
uur bij team Schuldhulpverlening van de gemeente
Moerdijk op telefoonnummer: 14 0168.
Na uw aanmelding wordt telefonisch contact met u
opgenomen om te bepalen of de inhoud van de budgetcursus aansluit bij uw wensen.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met team Schuldhulpverlening van de gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

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.

Zevenbergschen Hoek

Kappen bomen
Langenoordstraat
Zevenbergen
Gemeente Moerdijk gaat in week 5 de berkenbomen
in de Langenoordstraat in Zevenbergen kappen i.v.m.
grootte en overlast. De werkzaamheden zullen twee
dagen in beslag nemen. De gemeente gaat samen met
de bewoners overleggen over een nieuwe groeninvulling in hun straat.

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
Von Kropffplein 2a in Klundert
Buitendijk 9 in Noordhoek
Noordlangeweg nabij 14 in Willemstad
Specht 23 in Fijnaart
't Walletje 7 in Klundert
De Langeweg 12a in Zevenbergen
Bloemendaalse Zeedijk 4 in Zevenbergschen Hoek
Zomerland 6 in Zevenbergen
Neerhofstraat in Zevenbergen

Omschrijving project
Aanleggen van een uitrit
Bouwen van een hobbyruimte
Aanleggen van een inrit
Plaatsen van een dakopbouw op de garage
Verhogen van de nok
Plaatsen van een waskiosk
Plaatsen van een nieuwe dakkapel
Renoveren van het dak en dakkapellen aan de achterzijde
Bouwen van een nieuwe woning

Datum ontvangst
10 januari 2017
10 januari 2017
12 januari 2017
11 januari 2017
13 januari 2017
11 januari 2017
11 januari 2017
11 januari 2017
11 januari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 11 januari 2017 tot en met 18 januari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Houtsnipweg 1 in Klundert
Apolloweg 12 in Moerdijk
Gouden Regenhof 1 t/m 14 en Parelstraat 14 t/m 24 in Fijnaart
Kadedijk 19 in Fijnaart
Blauwe Hoefsweg 26p in Klundert
Kreekdijk 9 in Standdaarbuiten
Derde Weg 5 in Zevenbergschen Hoek
Steenweg in Moerdijk

Omschrijving project
Plaatsen van een erfafscheiding
Bouwen van een bedrijfshal
Renoveren van 20 woningen
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Plaatsen van een nieuwe woonwagen
Bouwen van een bedrijfspand
Bouwen van een open veldschuur
Oprichten van een antenne opstelpunt t.b.v. telecommunicatie

Datum verzonden
11 januari 2017
13 januari 2017
16 januari 2017
16 januari 2017
16 januari 2017
13 januari 2017
16 januari 2017
16 januari 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

De burgemeester heeft een vergunning verleend
voor:
• Het houden van diverse activiteiten tijdens carnaval 2017 in Zevenbergen van 25 tot en met 28
februari 2017, waaronder de grote optocht op 28
februari 2017 (verzonden 18 januari 2017)
• Het houden van diverse activiteiten tijdens carnaval in Standdaarbuiten van 24 tot en met 28
februari 2017, waaronder de Lichtjesoptocht op
25 februari 2017 (verzonden 18 januari 2017)
• Het houden van diverse activiteiten in een feesttent op de parkeerplaats aan de Antoniusstraat
in Standdaarbuiten, waaronder de prijsuitreiking van de Lichtjesoptocht, met aansluitend
een feestavond op 25 februari 2017 van 18:00
uur tot 02:00 uur (verzonden 18 januari 2017)
• Het houden van een sponsor-vrijwilligersavond
in de kantine van v.v. DHV aan de Bloemendaalse Zeedijk 2b in Zevenbergschen Hoek op 1 april
2017 van 20:30 uur tot 01:00 uur (verzonden 18
januari 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.

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

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.

Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:
Adres
Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten

Evenementenvergunning

Omschrijving project
Het bouwen van een woning

Activiteitenbesluit milieubeheer
• S urplus Welzijn, Kristallaan 25D in Zevenbergen,
voor het veranderen van de inrichting
• B. Dane, Zuidlangeweg 1A in Oudemolen, voor het
veranderen van de inrichting
• Otto Techniek, Touwslagerij 1 in Zevenbergen, voor
het oprichten van de inrichting

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Ontheffing hogere waarde
Om de bouw van de nieuwe woning aan de Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten 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 5 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 besluit liggen eveneens vanaf donderdag 26 januari 2017 tot en met woensdag 8 maart 2017 ter inzage.

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 Zeeland-West-Brabant, team
Bestuursrecht.

Appen kan ook!

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
Noordschans 13 in Klundert
Kwartiersedijk 46 in Fijnaart

Omschrijving project
Het vervangen van de voordeur door een kozijn
Het vervangen van de aluminium kozijnen in houten kozijnen

Gemeente nodig?

Datum ontvangst
1 december 2016
3 december 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.
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.

06 - 127 768 57

