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Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

-	De commissie Fysieke Infrastructuur vergadert op
dinsdag 7 maart 2017
-	De commissie Sociale Infrastructuur vergadert op
woensdag 8 maart 2017
-	De commissie Bestuur en Middelen vergadert op
donderdag 9 maart 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

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).

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

Ingezonden door Teun Verhoeven
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.

Buurtpreventie: Samen zorgen voor
een schone en veilige buurt
De gemeente Moerdijk ziet de inwoner als belangrijkste partner bij het zorgen voor een veilige en leefbare buurt. Bij buurtpreventie zetten inwoners
zich op vrijwillige basis in voor hun eigen buurt. Het doel? Vergroten van
het informele toezicht, oftewel de sociale controle. 700 inwoners verspreidt
over 23 buurtpreventieteams nemen op deze manier hun verantwoordelijkheid, en met succes! Zo is het aantal inbraken in de gemeente Moerdijk op
de peildatum 12 december 2016 gehalveerd ten opzichte van het jaar 2015.
Wilt u hier ook uw steentje aan bijdragen? Dat kan! De gemeente Moerdijk is
nog altijd op zoek naar buurtpreventisten. Of geef u op voor !Alert|Moerdijk.
Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is samen met de gemeente, politie,
woningstichting en andere maatschappelijke organisaties zorgen voor een leefbare en veilige buurt waar
het fijn is om te wonen. Het is een vorm van sociaal
toezicht door inwoners in de eigen buurt. Taken hierbij zijn onder andere:
•In gesprek gaan met (hang)jeugd;
•Signaleren en melden van onveilige of verdachte
situaties in en rond woningen;

Commissievergaderingen

•Signaleren van drugsoverlast;
•Signaleren en melden van onveilige verkeerssituaties;
•Toezicht op woningen bij langdurige afwezigheid
van bewoners;
•Signaleren van langdurig (fout) geparkeerde auto’s.
Zoals de taken hierboven beschrijven, is het niet de
bedoeling dat de buurtpreventist het heft in eigen
handen neemt, zonder afstemming met de wijkagent.

Dorpstafel Fijnaart:
2 maart
De volgende dorpstafel is op donderdag 2 maart
vanaf 19.30 uur in De Parel. Op de agenda staat
het nieuwe afvalinzamelingssysteem, de woningbouw in Fijnaart, een terugkoppeling van de pilot
speelvoorzieningen en de actiepunten van de werkgroepen.

De buurpreventie signaleert en maakt een melding.
Dit wordt bevestigd door coördinator buurtpreventie in de wijk Lindonk in Zevenbergen, André van
Oers. Hij legt uit: ‘’Een buurtpreventist signaleert en
alarmeert vervolgens de politie als dat nodig is. Het
regelmatig zichtbaar aanwezig zijn in de wijk levert
een merkbaar positief effect op".

!Alert|Moerdijk
Eind 2015 heeft de gemeente Moerdijk !Alert|Moerdijk
opgericht. !Alert|Moerdijk houdt in dat verschillende
wijkgroepen via een Whatsapp-groep met elkaar verbonden zijn. Wanneer een deelnemer een verdachte
situatie signaleert, belt hij/zij eerst de politie. Vervolgens stelt de deelnemer de wijk-whatsappgroep
in kennis. De wijk en eventueel andere wijkgroepen
worden zo snel op de hoogte gebracht. Hierdoor is de
hele wijk of zelfs het dorp alert en waakzaam.
‘’Het aantal keren dat de inwoners !Alert|Moerdijk in
het eerste jaar hebben moeten gebruiken, is gelukkig
beperkt gebleven. Aanmelden is uiteraard nog steeds
mogelijk’’, eindigt André van Oers.

Lid worden?
Bent u geïnteresseerd in de buurtpreventie voor
uw wijk en wilt u graag geïnformeerd worden
over de vervolgstappen, of wilt u deelnemen aan
!Alert|Moerdijk? Mail dan uw gegevens naar
veiligheid@moerdijk, of bel naar 14 0168.

Via de website van de gemeenteraad
http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de commissie-vergadering (ook na afloop) beluisteren. De
schriftelijke besluitenlijsten van de commissievergaderingen worden na afloop zo snel mogelijk op
de website geplaatst.

Verplaatsing weekmarkt
Willemstad
Door de herinrichting van de Benedenkade in Willemstad wordt er een omleidingsroute ingesteld. Hierdoor
zal de weekmarkt van 6 maart 2017 tot en met 10 april
2017 verplaatst worden van de Voorstraat naar de
parkeerplaats van het Mauritshuis.

Aanleg bushaltes
Zevenbergen
Op dinsdag 7 maart worden de zes nieuw aangelegde bushaltes aan de Westrand en Kristallaan
in Zevenbergen voorzien van een deklaag. Tijdens
deze werkzaamheden wordt de rijbaan afgesloten
voor het doorgaande verkeer. Deze afsluiting zal
steeds in gedeeltes plaatvinden. De omleiding zal
lopen via de Lindonk – de Meeren – Keizersweerd.
Een uitloop van de werkzaamheden naar woensdag
8 maart is mogelijk. Een kaart met de omleidingen
kunt u bekijken op www.moerdijk.nl.

Stadstafel Willemstad:
6 maart
De volgende stadstafel is op maandag 6 maart
vanaf 19.30 uur in gebouw Irene. Alle inwoners van
Willemstad zijn hierbij van harte welkom. Op de
agenda staat onder andere uitleg over het nieuwe
afvalinzamelingssysteem, de aanpak van de parkeerproblemen, de toekomst van het Mauritshuis, het
terrassenbeleid, onderhoudsmaatregelen openbare
gebied en de scholenproblematiek. Wilt u ook meedenken over de ontwikkelingen in uw stad? Kom dan
naar de stadstafel.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Wist je dat?
De deeltaxi een mooi alternatief is voor
als het openbaar vervoer ontbreekt.
Goede bereikbaarheid is belangrijk. Zeker als je qua oppervlakte één van Nederlands grootste gemeenten bent.
Iedereen kan van de deeltaxi gebruik maken tegen een OV-deeltaxitarief (instaptarief van € 3,05 plus € 0,46 per
kilometer).
De deeltaxi rijdt van maandag tot en met donderdag van 07.00-00.00 uur. En van vrijdag tot en met zondag en op
feestdagen van 07.00-01.30 uur.
Inwoners met een beperking die niet met de bus of ander openbaar vervoer kunnen reizen, kunnen tegen gereduceerd (Wmo-) tarief reizen. Reserveren gebeurt vooraf telefonisch of online, minimaal één of twee uur voor
vertrek. Er is een mogelijkheid om vijf á tien minuten voor vertrek een telefoontje of sms te krijgen dat de Deeltaxi
onderweg is. Met de MijnTaxiApp is daarnaast exact te volgen waar de Deeltaxi zich bevindt en wanneer die
voor de deur staat.
Meer informatie: www.moerdijk.nl/Deeltaxi-alternatief-openbaar-vervoer.

Noordhoek

Moerdijk

Dorpstafel Langeweg: 9 maart
De volgende dorpstafel is op donderdag 9 maart vanaf
20.00 uur in Ons Stedeke. Op de agenda staan de actiepunten waar de werkgroepen mee bezig zijn: bijvoorbeeld
woningbouw, voorzieningen voor de jeugd en verkeersproblemen. En de laatste stand van zaken over de windmolens en 380kV wordt gedeeld.

Buurtbus 219 tussen Etten-Leur en
Zevenbergen is een succes!
Het afgelopen jaar gingen 8.175 mensen met deze buurtbus naar hun gewenste bestemming. Vooral scholieren
naar bijvoorbeeld het Markland College maar ook inwoners die in winkels werken of naar het Werkplein in het
gemeentehuis in Etten-Leur willen, nemen deze bus. Voor 6 euro bent u heen en weer. De buurtbus valt onder het
openbaar vervoer en iedereen kan hiervan gebruik maken!
Kijk voor info dienstregeling buurtbus: www.buurtbuslijnzez.nl.

Exploitatievergunning
commercieel

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.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Omschrijving project
Bouwen van een woonhuis
Milieuneutraal veranderen van de inrichting
Vervangen van de schuur
Vergroten van de propaantank en het plaatsen van een hekwerk eromheen
Plaatsen van nieuwe kozijnen
Plaatsen van een schutting

Datum ontvangst
17 februari 2017
14 februari 2017
15 februari 2017
17 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 15 februari 2017 tot en met 22 februari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Middenweg 35A in Moerdijk
Noordlangeweg nabij 14 in Willemstad
St. Janstraat 7 in Standdaarbuiten
s Heerenwei 1 in Zevenbergen
Bloemendaalse Zeedijk 8 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Bouwen van een parkeerdek
Aanleggen van een inrit
Bouwen van 4 woningen
Plaatsen van een dakkapel en isoleren van de kap
Bouwen van een nieuw distributiecentrum

Datum verzonden
21 februari 2017
21 februari 2017
21 februari 2017
21 februari 2017
21 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.

Verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende bouwaanvraag de
beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:
Adres
Distriboulevard 27 in Moerdijk
Molenstraat 27a in Klundert
Zomerland 6 in Zevenbergen
Bloemendaalse Zeedijk 4 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal
Het vestigen van een sportgezondheidscentrum
Het renoveren van het dak en het plaatsen van dakkapellen
Het plaatsen van een dakkapel

Datum ontvangst
30 december 2016
16 november 2016
11 januari 2017
11 januari 2017

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.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor het uitdelen van eieren tijdens een actie van Scouting Zevenbergen op het middenhaventracé in Zevenbergen op 8 april 2017 van
09:30 uur tot 16:00 uur (verzonden 23 februari 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:
• M.J. van Uffelen, Galgenweg 62 in Zevenbergen
(verzonden 16 februari 2017)

Bezwaar

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Kastanjelaan 2c in Fijnaart
Hokkenberg 8 in Langeweg
Kerkring 7 in Willemstad
Oostdijk 22 in Willemstad
Blauwe Hoefsweg 1 in Klundert
Kleefkruid 2 in Zevenbergen

Zevenbergschen Hoek

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit
schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van
de gemeente Moerdijk.

Meldingen Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:
Activiteitenbesluit milieubeheer
• Joop Roodenburg Sloopwerken en Puinrecycling
B.V., Graanweg 4 in Moerdijk, voor het in werking
hebben van een mobiele puinbreker
• ABP Den Hartog, Bloemendaalse Zeedijk 8 in Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van de inrichting
•  Romme Agro, Eerste Kruisweg 1 in Standdaarbuiten, voor het veranderen van de inrichting.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•  Het houden van een Ibizamarket op de Voorstraat
in Willemstad op 4 juni 2017 van 11:00 uur tot 18:00
uur (verzonden 21 februari 2017)
• Het houden van “den Hoek Leeft” op de Hoofdstraat,
het Kerkplein en de Bloemendaalse Zeedijk in Zevenbergschen Hoek op 10 en 11 juni 2017 (verzonden 23
februari 2017)
• Het houden van het Foodfestival ’n Bietje Koekoek
aan de Blokweg 15c in Zevenbergen op 25 en 26
maart 2017 van 09:00 uur tot 24:00 uur (verzonden
23 februari 2017)
•  Het houden van internationale danswedstrijden in
de voormalige kerk aan de Bisschop Hopmansstraat
1 in Noordhoek op 1 april 2017 van 10:20 uur tot
23:00 uur en op 2 april 2017 van 10:00 uur tot 19:00
uur (verzonden 23 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.

