Zevenbergen

Klundert

Standdaarbuiten

Willemstad

Fijnaart

FOTO VAN DE WEEK:

Colofon

gemeente moerdijk
29 maart 2017

Een ijsvogel in Zevenbergen
Raadsbijeenkomst

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Hoe komt de nieuwe 380 kV verbinding te lopen
tussen Borssele en Tilburg? Dit is een al jaren
lopende discussie. Minister Kamp heeft de betrokken gemeenten gevraagd op korte termijn met een
eenduidig advies te komen.

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

De milieueffecten van de verschillende tracés zijn
onderzocht. Deze rapporten komen binnenkort
beschikbaar. Netbeheerder Tennet komt op 6 april
a.s. de gemeenteraad bijpraten over de stand van
zaken rond de 380 kV-verbinding.
Deze bijeenkomst begint om 19:30 uur en vindt
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

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

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

De verschillende stads- en dorpstafels zullen de
komende periode afzonderlijk worden geïnformeerd over de gevolgen voor de inwoners van hun
stad of dorp.

@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 Carla van der Hout
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.

Het Moerdijkse Ondernemersontbijt 2017: Shi(f)t happens!
Donderdag 13 april van 8.00 tot 10.00 uur organiseert de gemeente Moerdijk weer het jaarlijks terugkerende Ondernemersontbijt in Hotel de Borgh in Zevenbergen.
Gastspreker deze dag is Jan van Setten: medeoprichter van Business Innovation Group Unlimited en in 2012 uitgeroepen tot beste gastspreker bij de 'Week van de
Ondernemer'.
Buiten de verschillende toespraken heeft u deze morgen uiteraard voldoende mogelijkheid om te netwerken en te genieten van een heerlijk ontbijt. Aanmelden is gratis
en kan tot 6 april 2017 via www.moerdijk.nl/Ondernemersontbijt.

Wilt u op 6 april al weten wat de stand van zaken
is, kom dan naar Zevenbergen. In verband met de
beperkte ruimte in de raadszaal, willen wij weten
hoeveel belangstelling er is voor deze bijeenkomst. Laat uw komst dus graag even weten met
een berichtje aan: griffie@moerdijk.nl, of bel even
met de griffier: 0168-373428.

Stadstafel Willemstad:
maandag 3 april
De volgende stadstafel is op maandag 3 april
vanaf 19.30 uur in gebouw Irene. Op de agenda
staat de actualisatie van het bestemmingsplan
voor de vesting, de waterbus, het initiatief voor een
appartementengebouw aan het Havenfront en de
privatisering van de jachthaven. Alle inwoners van
Willemstad zijn hierbij van harte welkom.

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

Gemeente nodig?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer
• Cafetaria-Brasserie Family GP, Molenstraat 17 in Fijnaart, voor het starten van de inrichting

VERKEERSBESLUIT(EN)
Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen:
• Door plaatsing van haaientanden in de Gaasbeek een voorrangssituatie in te stellen op het kruispunt Keizersweerd – Gaasbeek te Zevenbergen;
• Door plaatsing van de borden B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV 1990, een voorrangssituatie in te stellen op het kruispunt Keizersweerd – Gaasbeek te Zevenbergen,
waarbij het verkeer rijdende in de straat Keizersweerd voorrang heeft op het verkeer in de Gaasbeek.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 9 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 9 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.

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
Apolloweg 15 in Moerdijk

Omschrijving project
Het wijzigen van de brandcompartimentering

Datum ontvangst
25 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.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van (broodjes) haring, zuurwaren, gerookte vissoorten en frisdrank op de Benedenkade in Willemstad,
wekelijks op zondag van 1 juni 2017 tot en met 17
september 2017 (verzonden 23 maart 2017)
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde
tijd door een mobiele kap- en pedicuresalon op de
Stadhuisring in Klundert vanaf 1 mei 2017, wekelijks
op woensdag van 12:00 uur tot 18:00 uur en op vrijdag
van 09:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 23 maart 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Beschikking Wabo, uitgebreide voorbereidingsprocedure

Evenementenvergunning

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van de Oranjeloop in Fijnaart op 27 april
2017 van 10:30 uur tot 15:00 uur (verzonden 21 maart
2017)
• Het houden van een Boeken- en Platenmarkt op de
Voorstraat in Willemstad op 5 juni 2017 van 09:00 uur
tot 17:00 uur (verzonden 16 maart 2017)
• Het houden van een Internationaal toernooi bij v.v. de
Fendert aan de Parallelwet 1 en 3 in Fijnaart op 20
mei 2017 (verzonden 21 maart 2017)
• Het houden van een bazaar en rommelmarkt in het
Trefpunt aan de Wilhelminastraat 66 in Fijnaart op
27 april 2017 van 10:00 uur tot 20:00 uur (verzonden
21 maart 2017)
• Het houden van de 69ste Wielerronde van Standdaarbuiten op 7 mei 2017 van 10:00 uur tot 18:00 uur
(verzonden 21 maart 2017)
• Het houden van het Zevenbergs Bierfestival op de
Markt in Zevenbergen op 28 mei 2017 van 11:00 uur
tot 21:00 uur (verzonden 21 maart 2017)
• Het houden van de Ronde van Moerdijk in Moerdijkdorp op 4 juni 2017 van 11:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 22 maart 2017)
• Het houden van een muziekoptreden in een loods aan
De Langeweg 13a in Langeweg op 4 november 2017
van 20:00 uur tot 23:30 uur (verzonden 22 maart 2017)
• Het houden van het Artfestival the Old Mill op diverse
locaties in Oudemolen op 28 mei 2017 van 11:00 uur
tot 17:00 uur (verzonden 22 maart 2017)
• Het houden van de opening van een nieuw bedrijfspand aan de Plaza 22b in Moerdijk op 7 en 8 april
2017 (verzonden 22 maart 2017)
• Het houden van een badeendjesrace in de Bottenkreek in het centrum van Klundert op 27 april 2017
van 12:00 uur tot 15:00 uur (verzonden 22 maart 2017)
• Het houden van een kinderkledingbeurs in de voormalige kerk aan de Bisschop Hopmansstraat 1 in
Noordhoek op 8 april 2017 van 10:30 uur tot 13:30 uur
(verzonden 22 maart 2017)
• Het houden van Koningsdag 2017 in Standdaarbuiten
met onder andere een fietsoptocht door het dorp en
diverse spellen rondom de kerk op 27 april 2017 van
07:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 22 maart 2017)
• Het houden van Koningsnacht (26 april 2017 van 20:00
uur tot 01:00 uur) en Koningsdag (27 april 2017 van
10:00 uur tot 20:00 uur) op de Bisschop Hopmansstraat 1-9 in Noorhoek (verzonden 22 maart 2017)
• Het houden van Koningsdag in Moerdijk met onder
ander een fietsoptocht door het dorp en aansluitend
diverse activiteiten op het terrein van TPO aan de
Wethouder Mattheestraat 8 in Moerdijk op 27 april
2017 van 09:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 22 maart
2017)
• Het houden van Koningsdag op diverse locaties in
Heijningen op 27 april 2017 van 07:30 uur tot 24:00
uur (verzonden 22 maart 2017)
• Het houden van een Oranjemarkt en rommelmarkt in
en om het Pestalozzihuis aan de Hoge Heijningsedijk
4a in Heijningen op 8 april 2017 van 08:00 uur tot
17:30 uur (verzonden 22 maart 2017)

Adres
Logistic Boulevard 9 in Klundert
			
Fazantweg 2 in Klundert
			

Omschrijving project
Omgevingsvergunning opslagloodsen voor opslag en distributie van milieugevaarlijke stoffen en ongevaarlijke
koopmansgoederen
Omgevingsvergunning handel in voertuigen/materieel en demonteren van voertuigwrakken zoals vrachtwagens,
trailers, (rups-)kranen, heftrucks, shovels en bobcats, niet zijnde autowrakken of wrakken van tweewielige voertuigen

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang donderdag 30 maart tot en met woensdag 10 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 Zeeland-West Brabant.

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
Amer 7 in Zevenbergen
Valkenbergse Amer 4 in Willemstad
Industrieweg 2D in Zevenbergen
Rembrandtstraat 2d in Fijnaart
Molenvliet 9 in Klundert
Molendijk 4a in Standdaarbuiten
Oostelijke Randweg 5 in Moerdijk
Galgenweg 39 in Zevenbergen
Appelweg in Moerdijk

Omschrijving project
Uitbreiden van schuur tot een garage/berging/hobbyruimte
Plaatsen van een dakkapel op de voorgevel
Aanleggen van een in- en uitrit
Bouwen van een veranda in de achtertuin
Aanleggen van een pannakooi
Bouwen van een woonhuis
Milieuneutraal veranderen
Vervangen van oude houten kozijnen door kunststof kozijnen
Bouwen van een nieuw distributiecentrum

Datum ontvangst
18 maart 2017
16 maart 2017
16 maart 2017
20 maart 2017
18 maart 2017
21 maart 2017
21 maart 2017
20 maart 2017
13 maart 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 15 maart 2017 tot en met 22 maart 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Talingkreek 20 in Willemstad
Sint Jorisstraat 9 in Zevenbergen
Blauwe Hoefsweg 1 in Klundert
Molendijk 7 in Standdaarbuiten
Witte Arend 13 in Zevenbergen
Noordschans 13 in Klundert
Kwartiersedijk 46 in Fijnaart
		

Omschrijving project
Verbreden van de inrit bij de woning
Plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning
Plaatsen van nieuwe kozijnen
Gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning voor het oprichten van een loods
Plaatsen van een aanbouw aan de voorgevel
Vervangen van de voordeur door een kozijn met vast glas in voorgevel
Vervangen van de aluminium kozijnen in houten vensters en aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde
van de gevels en stucen van de gevels

Datum verzonden
17 maart 2017
17 maart 2017
21 maart 2017
22 maart 2017
21 maart 2017
16 maart 2017
17 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.

STRAATNAAMGEVING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben besloten voor de
kernen, Fijnaart, Heijningen, Klundert, Langeweg, Moerdijk, Standdaarbuiten, Willemstad, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek met ingang van 1 april 2017 nieuwe
benaming vast te stellen:

A59
A59
A59

Fijnaart
Heijningen
Standdaarbuiten

Kilojoule Klundert (industrieterrein Moerdijk)
Vanwege onjuiste spelling in het Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG)
Prins Willem-Alexanderstraat
Fijnaart
Wethouder Trompersstraat
Langeweg
Carel van Boetzelaerstraat
Willemstad
Dr. Jan van den Tempellaan
Willemstad
Pieter van Oldenborghlaan
Willemstad
Prins Willem Alexanderstraat
Willemstad
Koningin Wilhelminastraat
Zevenbergen
Nieuwe benaming:
A4 		
A16
A16
A16
A17
A17
A17
A17
A29

Heijningen
Langeweg
Moerdijk
Zevenbergschen Hoek
Klundert
Moerdijk
Standdaarbuiten
Zevenbergen
Willemstad

De volgende straatnaam worden met ingang van 1 april 2017 ingetrokken:
Vanwege onjuiste spelling in het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Pr Willem Alexanderstr
Fijnaart
Wethouder Trompersstr
Langeweg
Carel van Boetzelaerstr
Willemstad
Dr. Jan van den Tempelln
Willemstad
Pieter van Oldenborghln
Willemstad
Pr Willem Alexanderstr
Willemstad
Koningin Wilhelminastr
Zevenbergen
Vanwege het niet uitvoeren van het vastgestelde besluit d.d. 16 december 2002
Koperstraat
Zevenbergen
IJzerstraat
Zevenbergen
Chroomstraat
Zevenbergen
Staalstraat
Zevenbergen
Verduidelijkend kaartmateriaal ligt vanaf 1 april 2017 gedurende twee weken
tijdens de openingstijden op het gemeentehuis ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Deze termijn gaat
in na de dag van verzending van het besluit aan de
aanvrager.

Volg ons ook via twitter
@Moerdijkse_Stem

