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Een foto gemaakt tijdens een
mooie wandeling in Willemstad

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

De gemeenteraad vergadert op donderdag
16 februari 2017. De vergadering is
openbaar en begint om 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis. In deze
vergadering komen o.a. de volgende
onderwerpen aan de orde:
-	Het Mauritshuis als uitvalsbasis voor de
Stelling van Willemstad
- Landschappelijke inpassing Windpark Oud-Dintel
- Lokaal Educatieve Agenda
- Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk
Via moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de
raadsvergadering (ook na afloop) bekijken
en beluisteren. De besluitenlijst wordt achteraf zo snel mogelijk op de website geplaatst.
Neem voor meer informatie contact op met de
raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon
14 0168 of e-mail griffie@moerdijk.nl.

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

Toegankelijk maken
bushalte Fijnaart
Op maandag 6 maart starten de werkzaamheden
voor het toegankelijk maken van de bushalte
aan de Edvard Griegstraat in Fijnaart. De firma
Schapers voert deze werkzaamheden uit in opdracht
van de gemeente Moerdijk. Tijdens de werkzaamheden, die drie weken in beslag zullen nemen,
kan men van deze halte geen gebruik maken.
Hiervoor komt er een tijdelijke halte bij de rotonde
aan de Wilhelminastraat. De tijdelijke halte bij
de rotonde is voor de lijnen 117 en 200. Lijn 103
stopt op de reguliere halte Langeweg. Op vrijdag
27 maart omstreeks 17.00 uur wordt de halte aan
de Edvard Griegstraat weer in gebruik genomen.

Uitnodiging
raadsvergadering

Nieuwe invulling
dorpstafel Noordhoek?
Ingezonden door Matthijs Kannekens
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.

Samen anders doen met water en groen
Iedereen is waterbeheerder

De gemeente organiseert samen Samenwerking Water West-Brabant op 15 februari een kennissessie
'Samen anders doen met water en groen - Iedereen is waterbeheerder'. De locatie van deze sessie is Sieben
Recreatie, De Stok 4 Roosendaal. Het doel van de middag (15.30 - 19.30 uur) is om iedereen die werkzaam
is in de tuinbranche handvatten en tools te geven voor het ontwerpen van duurzame, klimaatbestendige
en mooie tuinen voor de consument. Geïnteresseerd en werkzaam in de tuinbranche? Meer informatie en
aanmelden kan via kennisbijeenkomstWG@gmail.com.
De kennisbijeenkomst is bedoeld voor hoveniersbedrijven, stratenmakersbedrijven en/of tuincentra.
Zij kunnen hun klanten adviseren over de mogelijkheden voor duurzame, klimaatbestendige tuinen. Indien na
aanmelding blijkt dat men tot de doelgroep behoort, ontvangt men het uitgebreide programma.

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.

De volgende dorpstafel is op dinsdag 14 februari
vanaf 19.30 uur in d’Ouwe School. Op deze avond
gaan we in op de vraag: hoe kunnen we een nieuwe
invulling geven aan de dorpstafelavonden? Aan alle
inwoners van Noordhoek wordt gevraagd om hierover mee te praten. U bent van harte uitgenodigd
om ook uw mening te laten horen.

Stadstafel Klundert:
maandag 13 februari
De volgende stadstafel op maandag 13 februari
vanaf 19.30 in De Niervaert.
Alle inwoners van Klundert zijn welkom.

Dorpstafel
Zevenbergschen Hoek:
woensdag 15 februari
De volgende dorpstafel is op woensdag
15 februari vanaf 19.30 uur in De Zevensprong.
De tafel bespreekt deze keer o.a. het nieuwe afvalinzamelsysteem, de vorming van omgevingstafel
Havenbedrijf en het Windenergiepark A16. Als u
mee wil praten over de toekomst van uw dorp bent
u van harte welkom. Maar ook als u een kijkje wil
komen nemen hoe het er aan toe gaat op zo’n avond
kunt u gerust langskomen.

Vastgestelde collectieve festiviteiten horeca
In artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat het college bevoegd is een
aantal dagen/evenementen aan te wijzen als collectieve festiviteit. Op deze dagen gelden de artikelen 2.17,
2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
niet. Inrichtingen die onder dit besluit vallen hoeven
deze dagen geen kennisgeving incidentele festiviteit
in te dienen, zoals bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De aangewezen dagen
zijn; Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Wielerronde
Zevenbergen, Zevenbergen Live, Oud & Nieuw en
kermissen in diverse kernen.
Vastgestelde verruimde sluitingstijden tijdens
carnaval, koningsnacht en 2e kerstdag (grondslag 2.29 lid 5 APV)
De burgemeester heeft besloten om tijdens bepaalde
festiviteiten de sluitingstijden van horeca-inrichtingen
te verruimen zoals omschreven:

Carnaval:
• De sluitingstijden voor horecabedrijven worden op
zaterdag-, zondag-, maandag-, en dinsdagochtend
met 1 uur verlengd tot 02:00 uur.
• De glijdende sluitingstijd op zondag (de nacht van
zaterdag op zondag) vervalt tijdens de carnavalsdagen. De sluitingstijd van een horecabedrijf is in de
nacht van zaterdag op zondag dan ook 02:00 uur.
• De sluitingstijden van horecabedrijven, waar
uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken
worden verkocht worden op zaterdag-, zondag-,
maandag-, en dinsdagochtend verlengd tot 03:00
uur.
• Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten
bij de bepalingen hierover in de APV.
Koningsnacht:
• Tijdens Koningsnacht wordt de glijdende sluitingstijd gehanteerd. Dit betekent dat het na 02:00 uur

niet meer is toegestaan om nieuwe bezoekers toe
te laten in het horecabedrijf. De sluitingstijd is
uiterlijk 05:00 uur. Voor wat betreft de terrassen
wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de
APV.
• De sluitingstijden van horecabedrijven, waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden verkocht worden wordt verlengd tot 03:00 uur.
Tweede Kerstdag:
• De sluitingstijd voor horecabedrijven wordt verlengd met 1 uur naar 02:00 uur. Indien 2e kerstdag
op zaterdag valt, dan geldt géén glijdende sluitingstijd.
• De sluitingstijden van horecabedrijven, waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden verkocht worden verlengd tot 03:00 uur.
• Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten
bij de bepalingen hierover in de APV.

Oud & Nieuw:
•Op 1 januari geldt er geen sluitingstijd voor horecabedrijven (artikel 2.29 lid 2 APV).
•Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij
de bepalingen hierover in de APV.
Wijziging ten opzichte van voorgaande jaren
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn nu niet alleen
voor het jaar 2017 de collectieve festiviteiten en verruimde sluitingstijden vastgelegd. Deze vastlegging
is nu geldig voor alle volgende jaren, tot het moment
dat er weer een nieuw besluit wordt genomen en
bekendgemaakt als gevolg van gewijzigde inzichten
en/of nieuwe ontwikkelingen.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.
Geslachtsnaam en voorletters
Verstraeten, P.W.C.
Kossen, J.
Fessem, van, R.

Geboortedatum
22-06-1963
04-11-1944
14-07-1995

Adres
Raadhuisstraat 6, 4797 AX Willemstad			
Raadhuisstraat 6, 4797 AX Willemstad			
Hertogendal 8, 4761 LP Zevenbergen			

Datum beslissing
26-01-2017
26-01-2017
26-01-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van B&W. Voor meer informatie, zie
de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda

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
Flint 4 in Zevenbergen
Apolloweg 15 in Moerdijk
Westelijke Randweg en Oostelijke Randweg ong. in Klundert
Markweg Zuid 34 in Heijningen
Hokkenberg 8 in Langeweg
Noordhoeksedijk 20 in Noordhoek
Kwartiersedijk 1a in Fijnaart

Omschrijving project
Bouwen van een woonhuis
Wijzigen van de brandcompartimentering
Realiseren van een windpark
Vergroten van een bedrijfspand en milieuneutraal veranderen
Bouwen van een opslagloods
Bouwen van een vrijstaande woning
Plaatsen van een berging

Datum ontvangst
26 januari 2017
25 januari 2017
26 januari 2017
27 januari 2017
25 januari 2017
26 januari 2017
26 januari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 25 januari 2017 tot en met 1 februari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Trondheim 32 in Klundert
Sluisweg 12 in Heijningen
Molenstraat 32 in Standdaarbuiten
Molenstraat 32 in Standdaarbuiten
t Hooft 44 in Klundert
Pelikaan 17 in Klundert
Neerhofstraat in Zevenbergen

Omschrijving project
Uitbreiden van de woning
Plaatsen van een destillatie unit (milieu)
Verbouwen en uitbreiden van een Bestaand bedrijfspand
Oprichten van een bedrijf (milieu)
Realiseren van een inrit
Vernieuwen van een kapconstructie
Bouwen van een woonhuis

Datum verzonden
26 januari 2017
30 januari 2017
23 januari 2017
26 januari 2017
31 januari 2017
26 januari 2017
26 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.

Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:
Adres
Wallen in Willemstad en Koekoekendijk in Moerdijk

Omschrijving project
Het kappen van bomen en het terugplanten van walnootbomen

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 februari 2017 tot en met 15 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 Zeeland-West-Brabant, team
Bestuursrecht.

Verlenging beslistermijn Wabo

Zevenbergschen Hoek

Onherroepelijk bestemmingsplan kern Moerdijk
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat het bestemmingsplan Kern Moerdijk
(planidentificatie NL.IMRO.1709.KernMoerdijk-BP40)
voor iedereen tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage
ligt. Het plan is digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan
ook worden ingezien op de gemeentelijke website
www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Ruimtelijke-plannen-Bestemmingsplannen.html. Het bestemmingsplan is opgesteld om tot een actualisatie van
de voorheen geldende regeling te komen. Tegen het
besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit
bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.

Verkeersbesluit(en)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende
verkeersbesluit heeft genomen:
1.	Het instellen van een verbod stil te staan aan
de Singel, tussen de Folke Bernadottelaan en
het parkeerterrein bij de Singel, middels het
plaatsen van de borden E2 van bijlage 1 van het
RVV 1990;
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 21 maart
2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
21 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.

Onherroepelijk
bestemmingsplan kleinschalige bouwlocaties
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat het bestemmingsplan Kleinschalige
bouwlocaties gemeente Moerdijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kleinschalig Bouwen-BP40) voor
iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt.
Het plan is digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan
ook worden ingezien op de gemeentelijke website
www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Ruimtelijkeplannen-Bestemmingsplannen.html.
Met het bestemmingsplan wordt de bouw van acht woningen mogelijk op zes locaties verspreid door de gemeente.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.

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
Prins Bernhardstraat 1 in Zevenbergen
Benedekade in Willemstad

Omschrijving project
Het wijzigen van de reeds verleende vergunning
Het herinrichten en onderhoud wegen

Datum ontvangst
6 december 2016
20 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

Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:
Naam en adres inrichting
Lidl Logistics Middenweg 35 Moerdijk

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Geluidsgrenswaarden

Datum verzonden
26 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.

Vaststelling beleidsregels
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering
van 24 januari 2017 het 'Vergunning-, Toezichten Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk' hebben
vastgesteld. Dit beleid wordt aangehaald als het
'VTH-Programma'. Het VTH-programma treedt in
werking op 8 februari 2017 en ligt voor iedereen
bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage
en is vanaf inwerkingtreding te raadplegen op
www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met dhr. de Bruijn van de afdeling Vergunning en
Handhaving via telefoonnummer 14 0168.

