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Genieten van het zonnetje
Raadsbijeenkomst

Bezoekadres gemeentehuis

Op donderdag 23 februari 2017 wordt een raadsbijeenkomst gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis. In deze bijeenkomst komen
de volgende onderwerpen aan de orde:
-	Doorontwikkeling Regionale samenwerking West-Brabant
-	Krimp en toekomstbestendig onderwijs
in de gemeente Moerdijk
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is
openbaar.

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

Internet

Gratis budgetcursus
“rondkomen met inkomen”

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

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”.

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 Karla Rohuert

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.

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN ZEVENBERGEN OP
MAANDAG 20 FEBRUARI
Uit de opkomst
bij de eerste
stadsavond
blijkt dat het
gebiedsplan Zevenbergen leeft! Velen willen meedenken over de toekomst van hun woonomgeving.
Het gebiedsplan moet leiden tot het behoud van
de leefbaarheid in Zevenbergen en een nieuwe
vorm van samenwerking tussen de deelnemende
partijen, waaronder u als inwoner.
Op maandag 20 februari vindt de tweede
Stadsavond plaats in de Borgh, IJshof 1
in Zevenbergen. De bijeenkomst start om
19.30 uur. Wij hopen van harte op uw komst.
Tijdens de eerste stadsavond en ook tijdens de daar
opvolgende bijeenkomsten van de stadstafels is in groepjes nagedacht over uitdagin-

gen zoals vergrijzing en vergroening, verkeersveiligheid en openbaar vervoer, de
speelvoorzieningen in de buitenruimte, de ruimte
voor jongeren om elkaar te ontmoeten, de wens
voor een gemeenschapsruimte etc. Tijdens de komende stadsavond op 20 februari gaan we met elkaar
nader in op de uitdagingen en oplossingsrichtingen
als aanzet voor een dynamische uitvoeringsagenda.

Proef woonerf Schuttersweg
In week 8 start de
gemeente
met
een proef om voor
een periode van
drie maanden de
Schuttersweg aan te
wijzen als woonerf. Aan de ingang van de Schuttersweg wordt een bord “woonerf” geplaatst. Dit
houdt in dat parkeren alleen mag in de parkeervakken, er stapvoets gereden moet worden (maximaal 15 km/uur) en voetgangers de gehele breedte van de straat mogen benutten om te lopen.
Wanneer er langs het middenpad en in deze ‘flessenhals’ (de overgang tussen de Schuttersweg en de Gildelaan) wordt geparkeerd is de Schuttersweg niet goed
bereikbaar voor bewoners, bezoekers en bijvoorbeeld
hulpdiensten. Na drie maanden vindt er een evaluatie
plaats en wordt er beslist, aan de hand van de resultaten, of de Schuttersweg definitief een woonerf wordt.

BEKENDMAKINGEN
Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals 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
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 1 februari 2017 tot en met 8 februari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Noordschans 91 in Klundert
Molenstraat 10 in Standdaarbuiten
Middenweg 51 in Moerdijk

Omschrijving project
Bouwen van een woning
Wijzigen van het gebruik van de molen
Wijzigen van de brandcompartimentering en het realiseren van een stralingsscherm

Datum verzonden
1 februari 2017
3 februari 2017
3 februari 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.

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

Begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Verkeersbesluit(en)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:
•Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV
1990, met daaronder een onderbord met kenteken
08-KBS-9, een parkeervak voor de woning Grote
Waard 50 te Zevenbergen, aan te duiden als een
voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde
gehandicapten parkeerplaats;

•Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het
RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 16-HZ-GN, een parkeervak achter de woning
Slingeland 16 te Zevenbergen, aan te duiden als een
voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde
gehandicapten parkeerplaats;

Bovenstaande verkeersbesluiten liggen tot 28 maart
2017 ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden
kunnen tegen het besluit tot 28 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.

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		 Omschrijving project
Fazantweg 5 in Klundert		 Wijzigen van de brandcompartimentering en diverse veranderingen
Patrijsweg 2 in Klundert		 Uitbreiden van de bedrijfshal
Kadedijk 17, 21, 23, 33 t/m 53 en 		 Renoveren van 14 woningen
Kon. Julianastraat 31 in Fijnaart
Krugerstraat 15 in Klundert		 Plaatsen van een uitbouw
Achterdijk 121 in Zevenbergschen Hoek		 Bouwen van een aanbouw aan de keuken

Datum ontvangst
31 januari 2017
1 februari 2017
1 februari 2017
1 februari 2017
3 februari 2017

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

Omschrijving project
Bunkeren van LNG van tankauto naar schip

Datum ontvangst
27 januari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

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
Geboortedatum
Adres 		Datum beslissing
Stolk, W. en minderjarig kind
21-09-1991
De Meeren 24, 4761 SL Zevenbergen		06-02-2017
		Leeuwen, van, J.M.
28-05-1967
Weeldijk 5, 4758 TK Standdaarbuiten		06-02-2017
		Kusiak, V.
28-02-1989
Markt 5 b, 4761 CD Zevenbergen		06-02-2017
		Ichamrach, M.
07-04-1971
Markt 9, 4761 CD Zevenbergen 		06-02-2017
				
		
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.

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Omschrijving project
Het realiseren van een nieuwe pluimveestal

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 februari 2017 tot en met 29 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis in
Zevenbergen.

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.

Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:
Adres
Kastanjelaan 2a in Fijnaart

Omschrijving project
Het veranderen van het gebruik van het perceel

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 9 februari 2017 tot en met 22 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
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
Koekoeksedijk 14 in Zevenbergen
Distriboulevard 5 in Zevenbergen

Omschrijving project
Het wijzigen van de brandcompartimentering
Het uitbreiden van de kantoor- en bedrijfsruimtes

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat de herziende begroting voor 2017 van Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-Groep) op
10 april vastgesteld moet worden. De gemeente heeft
de gelegenheid om een mening daarover te geven en
bespreekt de begroting in de commissievergadering Sociale Infrastructuur van 8 maart 2017. De conceptbegroting
ligt vanaf 14 februari 2017 tot en met 30 maart 2017
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de
receptie ter inzage.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een kleinschalige carnavalsoptocht
in Zevenbergschen Hoek op 24 februari 2017 van
13:30 uur tot 14:30 uur (verzonden 7 februari 2017)
• Het houden van diverse activiteiten tijdens carnaval
in Klundert, waaronder de grote optocht op 25
februari 2017 van 13:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 7 februari 2017)
• Het houden van een vrijwilligersavond in de kantine
aan de Molenvliet 9a in Klundert op 18 februari
2017 van 19:30 uur tot 01:00 uur (verzonden 7 februari 2017)
• Het houden van de carnavalsoptocht in Zevenbergschen Hoek op 27 februari 2017 van 13:00 uur tot
16:30 uur (verzonden 7 februari 2017)
• Het houden van open dagen Railkontakt MSG aan
de Blokweg 15 in Zevenbergen op 25 maart 2017
van 10:00 uur tot 16:00 uur en op 26 maart 2017 van
11:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 7 februari 2017)
• Het houden van de 15de Tractorendag op de parkeerplaats aan de Lantaarndijk in Willemstad op 27
mei 2017 van 10:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 7
februari 2017)
• Het houden van een jubileumfeest op het
middenpad van de Voorstraat in Willemstad op 2 juli 2017 van 11:00 uur tot 00:00 uur
(verzonden 7 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.

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Adres
Zwingelspaansedijk 16 Fijnaart

Zevenbergschen Hoek

Datum ontvangst
21 december 2016
5 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.

Meldingen
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:
Activiteitenbesluit milieubeheer
• Van Krimpen International, Molenstraat 32 in
Standdaarbuiten, voor het oprichten van de
inrichting
• Snackpalace, Zandberg 2 in Zevenbergen,
		 voor het oprichten van de inrichting
• Top Group International B.V., Tradeboulevard
3 in Zevenbergen, voor het veranderen van de
inrichting

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats door een mobiel
onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek
naar borstkanker op de parkeerplaats aan de
Molenbergstraat van 15 juni 2017 tot 15 september
2017 (verzonden 7 februari 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W van de gemeente Moerdijk.

