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Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

De gemeenteraad heeft op donderdag 30 maart
2017 besluiten genomen over de volgende
onderwerpen:
•  Vaststellen gebiedsvisie Zevenbergen-Noord;
•  Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Vesting
Willemstad – terrassen;
•  Motie investeringen in woningen in Moerdijk.

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 volledige besluitenlijsten kunt u vinden op de
website. Neem voor meer informatie contact op
met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via
telefoon 14 0168 of e-mail griffie@moerdijk.nl.

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

Stadstafel Klundert:
maandag 10 april

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 Peter Verstraaten
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.

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

Dorpstafel Standdaarbuiten:
dinsdag 11 april
De volgende dorpstafel is op dinsdag 11 april
vanaf 19.30 uur in De Standaert. Op de agenda
staat de toekomst van het afval inzamelen in
Standdaarbuiten, de laatste ontwikkelingen rondom
het Suikerentrepot en de eerste ervaringen met
de nieuwe verkeerssituatie aan de Molenstraat/
Molendijk. Alle inwoners van Standdaarbuiten zijn
van harte welkom op de dorpstafel.

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.

5 april inloopavond over
windenergie A16

BuitenBeter app
Overhangend groen, een lantaarnpaal die kapot is, een vies bushokje, vuilniszakken die ergens gedumpt zijn of een fietspad met enorme gaten. Laat het snel en
makkelijk weten met de BuitenBeter app op uw smartphone. Voordeel van deze
app is dat u meteen op de plek en het moment dat u het probleem signaleert de
melding kan doen. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl.

De volgende stadstafel op maandag 10 april vanaf
19.30 uur in De Niervaert. De onderwerpen of
thema’s die aan de dorpstafel besproken worden,
komen van de dorpstafeldeelnemers zelf. Alle
inwoners van Klundert zijn altijd welkom aan de
tafel om mee te denken en doen.

BUITEN
BETER.NL

MAKKELIJK MELDEN MET JE SMARTPHONE

De inwoners uit Moerdijk en Drimmelen zijn op
woensdag 5 april a.s. welkom in Plexat in Wagenberg. Bewoners kunnen binnenlopen tussen 19.00 en
21.00 uur. Op deze avond presenteren de provincie
en vier gemeenten de mogelijke opstellingen van
windmolens langs de A16. Zie voor meer informatie
www.brabant.nl/windenergiea16.

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.

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.

Exploitatievergunning commercieel
De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:
• P.C.M. Heinerman voor Broodjeszaak “het Groene Theater” aan de Schanspoort 3b in Klundert

Bezwaar
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.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Verkeersbesluit Klundertseweg

Verkeersbesluit
Jan Punthof in Fijnaart

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen:
•  Door het plaatsen van de verkeersborden A0130zb en A0230ze van bijlage 1 van het RVV 1990, een maximale snelheid van 30 km/uur in de Klundertseweg in te stellen
tussen de ingang van de bebouwde kom tot aan de Westrand.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 16 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 16 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.

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
Bliekendaal, G.B.
  De Ruiter, R.

Geboortedatum
08-03-1989
18-03-1982

Adres
Oostdijk 22, 4797 SC Willemstad
Zeestraat 82, 4761 HM Zevenbergen

Datum beslissing
23-03-2017
24-03-2017

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.  

Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit
heeft genomen:
•  Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV
1990, met daaronder een onderbord met kenteken
NL-063-N, een parkeervak nabij de Jan Punthof in
Fijnaart, aan te duiden als een voor het voertuig van
de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 16 mei 2017
ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 16 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.

Evenementenvergunning

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

Activiteitenbesluit milieubeheer
•  KIVA Warehousing B.V., Bloemendaalse Zeedijk 8B in Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van de inrichting

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
Hazebrouckstraat 4 in Fijnaart
Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen
Toutenburg 50 in Zevenbergen
De Langeweg 22 in Langeweg
Achterdijk 87 in Zevenbergen

Omschrijving project
Vergroten van de woning
Revisie van bestaande bouwvergunning en gebruiksmelding
Plaatsen van een tuinhuis en erfafscheiding
Legaliseren van een herbouw van de monumentale schuur
Plaatsen van een tijdelijke blokhut

Datum ontvangst
21 maart 2017
27 maart 2017
25 maart 2017
22 maart 2017
22 maart 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 22 maart 2017 tot en met 29 maart 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Westelijke insteekhaven
nabij Chemieweg 25 in Moerdijk
Fazantweg 5 in Klundert
Bosselaar Zuid

Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Plaatsen van een ponton met loopbrug

Datum verzonden
24 maart 2017

Wijzigen van de brandcompartimentering en diverse veranderingen
Het bouwen van 63 grondgebonden woningen in deelgebied 2a

27 maart 2017
22 maart 2017

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•  Het houden van een paasmarkt in het Activiteitencentrum van SOVAK aan de Niervaartweg 1a in Klundert
op 8 april 2017 van 09:30 uur tot 12:30 uur (verzonden
30 maart 2017)
• Het houden van een Fancy Fair in de Regenboogschool
aan de Regenboogstraat 1 in Zevenbergen op 10 juni
2017 van 10:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 30 maart
2017)
• Het houden van een rommelmarkt in gebouw de
Sprange aan de Julianastraat 2 in Moerdijk op 8 april
2017, 17 juni 2017, 26 augustus 2017 en 7 oktober
2017, alle data van 13:30 uur tot 17:00 uur (verzonden
30 maart 2017)
•  Het houden van Koningsdag 2017 in het centrum van
Klundert op 27 april 2017 van 07:00 uur tot 18:00 uur
(verzonden 30 maart 2017)
•  Het houden van Koningsdag in het centrum van
Zevenbergen op 27 april 2017 van 06:00 uur tot 21:00
uur (verzonden 30 maart 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.

Standplaatsvergunning

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.

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Vlasweg 15 in Moerdijk

Omschrijving project
Het uitbreiden van de productiecapaciteit

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 april 2017 tot en met 17 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep
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.

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
Patrijsweg 2 in Klundert

Omschrijving project
Het uitbreiden van de bedrijfshal

Datum ontvangst
1 februari 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
voorjaarsplanten op het schoolplein van Basisschool
de Arenberg aan de Zandberg 70 in Zevenbergen op
19 april 2017 van 12:00 uur tot 17:00 uur (verzonden
30 maart 2017)
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop van
loempia’s, snacks en frisdrank op het middenhaventracé in Zevenbergen op 27 april 2017 van 08:00 uur
tot 18:00 uur (verzonden 30 maart 2017)
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van groente en fruit op de Bisschop Hopmansstraat
in Noordhoek van 1 januari tot en met 13 juni 2017,
wekelijks op dinsdag van 13:00 uur tot 15:30 uur
(verzonden 30 maart 2017)
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop van
kaas en versproducten op de Bisschop Hopmansstraat
in Noordhoek, wekelijks op dinsdag van 12:00 uur tot
18:00 uur. Deze vergunning is voor onbepaalde tijd en
geldt vanaf 1 januari 2017 (verzonden 30 maart 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W van de gemeente Moerdijk.

