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Bezoekadres gemeentehuis

Raadsbijeenkomst
Op donderdag 9 februari 2017 wordt een raadsbijeenkomst gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis. In deze bijeenkomst komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
- Systematiek Bestemmingsplan
Buitengebied
-	Omgevingswet in relatie tot het
Bestemmingsplan Buitengebied

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

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

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is openbaar.

Internet
www.moerdijk.nl
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
@Moerdijkse_Stem

Volg ons ook via twitter

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 A. Kerkhof
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

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, De Niervaert
in Klundert.

Aanmelden?

@Moerdijkse_Stem

Dorpstafel Helwijk over basisschool De Ruigenhil
Eind vorig jaar heeft het bestuur van basisschool De
Ruigenhil in Helwijk aangegeven dat men de school
wil sluiten met ingang van 1 september 2017. Hierover is op 7 februari om 19.30 uur in De Blokhut een
bijzondere dorpstafel. Op die avond geeft het schoolbestuur toelichting op de voorgenomen sluiting. Alle
inwoners van Helwijk zijn hierbij welkom.

Dorpstafel Standdaarbuiten
dinsdag 7 februari
De volgende dorpstafel is op dinsdag 7 februari om
19.30 uur in De Standaert. Alle inwoners van Standdaarbuiten zijn hierbij welkom.

Aanslag lokale belastingen 2017
Vanaf 18 februari 2017 ontvangen inwoners en bedrijven van de gemeente
Moerdijk de jaarlijkse aanslag voor gemeente- en waterschapsbelastingen. Wie
belasting moet betalen ontvangt de aanslag van de Belastingsamenwerking WestBrabant (BWB). Wie gebruik maakt van de Berichtenbox (uw digitale postbus) van
MijnOverheid, ontvangt via de-mail een bericht dat de aanslag in de Berichtenbox
zit. Wie nog geen Berichtenbox heeft,
ontvangt een papieren aanslag per post.

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.

Uw aanslag voortaan digitaal?

Meer weten?
www.moerdijk.nl/Veiligheid

Informatie over betalen

U kunt zich aanmelden voor de digitale aanslag en
andere correspondentie van de BWB op www.mijn.
overheid.nl met uw DiGiD. Kies bij Instellingen onder
Samenwerkingsverbanden voor Belastingsamenwerking West-Brabant. U krijgt dan de volgende aanslag
voor lokale belastingen in uw Berichtenbox.

Bij uw belastingaanslag zit geen acceptgirokaart meer.
Er zijn verschillende manieren om te betalen.
-	Overmaken met een overschrijving, via internetbankieren of overschrijvingskaart.
-	Contant of per pin bij één van de GWK Travelex kantoren: www.gwktravelex.nl.

Informatie
Kijk voor informatie en vragen en antwoorden op
www.bwbrabant.nl.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

VASTSTELLING VERORDENING

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.

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij op 31 januari 2017 het
volgende verkeersbesluit heeft genomen:
• Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het
RVV 1990, met daaronder een onderbord met
kenteken 41-PZV-8, een parkeervak voor de woning

Zevenbergschen Hoek

koningin Emmastraat 1 te Willemstad, aan te
duiden als een voor het voertuig van de aanvrager
gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 14 maart
2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 14
maart 2017 schriftelijk bij het college van B&W een
bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar
wordt gemaakt.

De raad van de gemeente Moerdijk maakt bekend
dat hij in zijn vergadering van donderdag 12 januari
2017 de verordening op de vertrouwenscommissie, die
de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester
voorbereidt, op de raadscommissies, die klankbordgesprekken met de burgemeester houden en op de
raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming
van de burgemeester voorbereidt, heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op 1 februari 2017
en ligt voor iedereen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding
te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via
www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt u
contact opnemen met de raadsgriffier, de heer H.D.
Tiekstra.

Ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport 'Noordelijke Randweg Zevenbergen'
Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat vanaf 2 februari tot en met 15 maart
2017 voor iedereen tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis het ontwerp van het bestemmings-plan
'Noordelijke Randweg Zevenbergen' (planidentificatie
NL.IMRO.1709.NoordelijkeRandweg-BP30) ter inzage
ligt. Dit ontwerp is opgesteld om de aanleg van een

randweg rondom Zevenbergen mogelijk te maken.

MER
Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan ligt
eveneens het 'MilieuEffectRapport (MER) Noordelijke
Randweg Zevenbergen' voor iedereen ter inzage in het
gemeentehuis. In dit MER zijn de resultaten van het
onderzoek naar de effecten van deze randweg

opgenomen. Beide plannen zijn digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
en kunnen ook worden ingezien op de gemeentelijke
website www.moerdijk.nl/projecten.
Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken
een zienswijze, zowel tegen het ontwerpbestemmingsplan als tegen de MER, indienen bij de gemeenteraad.

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
Plein 1940 7 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Plaatsen van een dakkapel

Datum ontvangst
20 januari 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Markweg Zuid 4A in Heijningen

Omschrijving project
Revisievergunning

Datum ontvangst
19 januari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 18 januari 2017 tot en met 25 januari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Appelweg 5 in Moerdijk
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Marijkestraat 21 in Moerdijk
Noordschans 56 in Klundert

Omschrijving project
Wijzigen van de brandcompartimentering van de loodsen
Nieuw behuizen van de noodstroomaggregaat
Vervangen van een erfafscheiding
Vergraven van een watergang

Datum verzonden
20 januari 2017
20 januari 2017
20 januari 2017
20 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.

Verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 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
Kreekdijk 8 in Standdaarbuiten
Bloemendaalse Zeedijk 8 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Het plaatsen van een erfafscheiding vóór de woning
Het bouwen van een nieuw distributiecentrum

Datum ontvangst
9 december 2016
7 oktober 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.

Vaststelling verordening
De raad van de gemeente Moerdijk maakt bekend
dat hij in zijn vergadering van donderdag 12
januari 2017 het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Moerdijk heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op 1 februari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie
van het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het
moment van inwerkingtreding te raadplegen op
www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt
u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer
H.D. Tiekstra.

VASTSTELLING VERORDENING
De raad van de gemeente Moerdijk maakt bekend
dat hij in zijn vergadering van donderdag 12 januari
2017 de Verordening op de raadscommissie gemeente
Moerdijk heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op 1 februari 2017
en ligt voor iedereen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding
te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via
www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt u
contact opnemen met de raadsgriffier, de heer H.D.
Tiekstra.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van jubileumfeest in de kantine van
VV Kogelvangers aan de Grintweg 2 in Willemstad
op 11 maart 2017 van 18:00 uur tot 01:00 uur. (verzonden 25 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.

Volg ons ook via facebook

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde
tijd voor de verkoop bloemen op de carpoolplaats
tussen Klundert en Zevenbergen wekelijks op zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. Na het ongewijzigd
vaststellen van de nieuwe Winkeltijdenverordening
geldt de standplaatsvergunning ook voor de zondag
van 10:00 uur tot 17:00 uur. Deze vergunning is

geldig vanaf 1 februari 2017. (verzonden 24 januari
2017)
• Het innemen van een standplaats met het spel
'Eendjes vissen' op de Markt in Zevenbergen tijdens
carnaval van 25 tot en met 28 februari van 12:00 uur
tot 20:00 uur. (verzonden 25 januari 2017)
• Het innemen van een standplaats op de Markt in
Zevenbergen voor de verkoop van suikerwaren
tijdens carnaval van 25 tot en met 28 februari van

12:00 uur tot 20:00 uur. (verzonden 25 januari 2017)
• Het innemen van een standplaats op de Voorstraat
in Fijnaart voor de verkoop van oliebollen op 25
februari 2017 van 07:00 uur tot 11:00 uur. (verzonden 25 januari 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W van de gemeente Moerdijk.

www.facebook.com/
GemeenteMoerdijk

