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De bollenvelden van Zevenbergen

Bezoekadres gemeentehuis
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

Fijnaart

Dorpstafel Zevenbergschen
Hoek: woensdag 29 maart
De volgende dorpstafel is op woensdag 29 maart
vanaf 19.30 uur in De Zevensprong. Op de agenda
staat de laatste stand van zaken rondom de windmolens en 380kV. Ook kunt u kennismaken met
de projectleider voor het project voor de school en
mogelijke ontwikkeling van een multifunctionele
accommodatie. Als u mee wil denken of ideeën hebt
voor uw dorp: alle inwoners van Zevenbergschen
Hoek zijn van harte welkom op de dorpstafel!

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

Uitnodiging
raadsvergadering
Ingezonden door Eef van der Kleij
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.

Gratis compost bij het milieustation vanaf a.s. maandag
Vanaf maandag 27 maart 10:00 uur kunnen alle inwoners van de gemeente Moerdijk met een ingevulde coupon gratis
een zak compost ophalen bij het milieustation in Klundert (maximaal één zak per huishouden). Met deze actie wil de
gemeente u bedanken voor de inspanning om groente-, fruit- en tuinafval te scheiden. Zo kan het goed gerecycled
worden en wordt er onder andere deze compost van gemaakt. De actie loopt t/m zaterdag 15 april 15:00 uur. Op = op!
Tegen inlevering van onderstaande, ingevulde coupon, krijgt u een zak compost. Eén zak per huishouden. Het kan
druk zijn op het milieustation, houdt u alstublieft rekening met elkaar. De compost is gecertificeerd en onder andere
geschikt voor de aanleg en onderhoud van tuinen en gazons.
Coupon compostactie
Goed voor 1 gratis zak compost
In te leveren t/m 15 april 2017 bij
het milieustation Fuutweg 4,
Klundert

Straat en huisnr.: ______________________________________
Woonplaats: ___________________________________________
Eén zak per huishouden. Geldig t/m 15 april 2017 zolang de voorraad strekt. Op = op.

Wat is gft-afval? En wat is het niet?
Kijk daarvoor op mijnafvalwijzer.nl of in de AfvalWijzer-app bij Scheidingsinformatie.

Tips voor het prettig scheiden van gft-afval:
•Verpak vlees- en visresten eventueel in een krant of in een biologisch afbreekbaar zakje;
•Het gebruik van afbreekbare plastic- of papieren gft-zakken voorkomt dat de
container vuil wordt (als u dat niet wilt);
•Zet uw container, indien mogelijk, niet in de volle zon;
•De klimop Hedera is giftig voor maden. Leg een tak in de container om maden te
bestrijden;
•Af en toe een handje zout of kalk in de bak zorgt dat maden uitdrogen;
•De geur van mottenballen houdt vliegen op afstand. Doe ze in een panty en hang
die aan het handvat van de container. Haal de panty en de mottenballen er uit
voordat de container geleegd wordt;
•Plaats een stokje tussen de deksel en de container om te luchten;
•Leg een prop kranten onderin de container;
•Spuit de container in met azijn, dat voorkomt ongedierte;
•Gooi zo min mogelijk vochtig afval in de container: laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat etensresten in het gootsteenbakje uitlekken;
•Gebruik voor het schoonmaken van uw container geen chloor, desinfecterende
middelen of insecticiden: dat is schadelijk voor het milieu en verstoort het composteringsproces. Gebruik indien nodig groene zeep.

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.

Meldingen Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:
Activiteitenbesluit milieubeheer
•Kwekerij Peeters B.V. in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting

De gemeenteraad vergadert op donderdag 30
maart 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:
- Vaststellen gebiedsvisie Zevenbergen-Noord;
-	Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Vesting
Willemstad – terrassen.
Via https://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.

Laatste kans om mee te
praten over gebiedsplan
Zevenbergen
Op maandagavond 27 maart vindt de laatste stadstafelbijeenkomst plaats over het gebiedsplan voor
Zevenbergen. U bent vanaf 19.30 uur van harte
welkom in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis.
Het is uw laatste kans om uw inbreng te leveren
voor het gebiedsplan, dat na deze bijeenkomst wordt
afgerond en in juni aan de bewoners van Zevenbergen wordt aangeboden.
Op 27 maart zetten de stadstafelaars gezamenlijk de
puntjes op de i. Het is dan ook de laatste kans om
uw bijdrage te leveren. Als u mee wil praten op die
avond, mail dan naar lex.bezemer@moerdijk.nl. Dan
krijgt u het resultaat tot nu toe, toegemaild om u
voor te bereiden op de stadstafelavond. De deelnemers van de vorige sessies krijgen dit stuk sowieso
toegezonden. Grijp uw laatste kans om invloed uit te
oefenen op het gebiedsplan voor Zevenbergen. Kom
op 27 maart om 19.30 uur naar het gemeentehuis.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

VERKEERSBESLUIT(EN)

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
Bosselaar Zuid in Zevenbergen
Distriboulevard 5 in Zevenbergen

Omschrijving project
Het bouwen van 64 grondgebonden woningen
Het uitbreiden van de opslagruimten, kantine en kantoorruimte

Datum ontvangst
22 december 2016
30 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.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning

Omschrijving project
Vernieuwen van de voorgevel en het verhogen van de kap
Verbreden van de oprit
Bouwen van een woonhuis
Plaatsen van een ponton met loopbrug
Plaatsen van 3 scheidingswanden
Plaatsen van 16 woningen

Datum ontvangst
9 maart 2017
9 maart 2017
10 maart 2017
13 maart 2017
7 maart 2017
9 maart 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Vlasweg 19 in Moerdijk

Omschrijving project
Realiseren van een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen

Datum ontvangst
8 maart 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 2
mei 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.

Beschikking Wabo, Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:
Adres
Olavstraat 29 in
Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Het brandveilig gebruik
van De Zevensprong

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 8 maart 2017 tot en met 15 maart 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Flint 4 in Zevenbergen
Vlakkekreek & Kleine Amer in Willemstad
Talingkreek 6 in Willemstad
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Jan van Glymesstraat 2 t/m 22 en Grimhoek 1 t/m 13 in Willemstad
Kadedijk 17, 21, 23, 33 t/m 53 en Kon. Julianastraat 31 in Fijnaart
Noordhoeksedijk 20 in Noordhoek
Achterdijk 121 in Zevenbergschen Hoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen:
- Intrekken van GPP met kenteken 62-KLV-4 aan de
Hofstraat 22 te Willemstad;
- Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV
1990, met daaronder een onderbord met kenteken
62-KLV-4, een parkeervak nabij de woning Prinses
Beatrixstraat 31 te Willemstad, aan te duiden als een
voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde
gehandicapten parkeerplaats.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 2 mei ter
inzage in het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Hazeldonkse Zandweg 12 in Zevenbergen
Talingkreek 20 in Willemstad
Wintervlinder ong. in Standdaarbuiten
Westelijke insteekhaven nabij Chemieweg 25 in Moerdijk
Oostelijke Randweg 46 in Moerdijk
Bosselaar Zuid in Zevenbergen

Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Bouwen van een woonhuis
Bouwen van 23 woningen
Verbreden van een uitrit
Wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning
Renoveren van 18 woningen
Renoveren van 14 woningen
Bouwen van een vrijstaande woning
Bouwen van een aanbouw aan de keuken

Datum verzonden
9 maart 2017
9 maart 2017
14 maart 2017
9 maart 2017
9 maart 2017
9 maart 2017
9 maart 2017
9 maart 2017

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang donderdag 23 maart tot en met
woensdag 3 mei 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 Breda.

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:

Vuurwerkbesluit; betreffende het stellen van maatwerkvoorschriften
Burgemeester en Wethouders van Moerdijk maken bekend dat zij, gelet op het Vuurwerkbesluit, maatwerkvoorschriften heeft opgelegd aan:
Naam en adres inrichting
Provak Campagneweg 3 Zevenbergen

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Deuren bufferbewaarplaatsen mogen geopend blijven; hiertoe kleefmagneten toepassen.

Datum verzonden
9 maart 2017

De beschikking wordt gedurende 6 weken na bekendmaking ter inzage gelegd bij de gemeente Moerdijk tijdens openingstijden.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met en einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. 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.

Adres
Drogedijk 81
Oudemolen
				

Omschrijving project
Het veranderen van het gebruik
van het pand van bedrijfswoning
naar plattelandswoning

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden
verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 23 maart 2017 tot en met 3 mei
2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.
Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften

Beroep

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
Top Group International B.V, Tradeboulevard 3 in Zevenbergen

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Geluidsgrenswaarden

Datum verzonden
3 maart 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.

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 ZeelandWest-Brabant, team Bestuursrecht.

