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Internet

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

Fijnaart

Ingezonden door Dennis Neeleman
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.

Ontwerp pallet levert leerlingen helikoptervlucht op
Een aluminium pallet, “met kraag”, geschikt om offshore onderdelen van pakweg 400 graden Celsius te vervoeren. Én ook
nog eens bij elkaar op de pallet te houden. Met dit zelf ontworpen InNOVative Pallet wonnen de Moerdijkse leerlingen
Daan Krijnen, Alesi de Geest, Kelsey Jansen en Joost Schreurs de Technasium Award 2017. Hun prijs: een helikoptervlucht.

Bijeenkomst ontvangst
gedecoreerden
woensdag 26 april

Gemeentehuis vanaf 14.00 uur gesloten
In de gemeente Moerdijk is het een goed gebruik dat
alle personen uit de gemeente die een Nederlandse
Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen, gezamenlijk een toost uitbrengen op Zijne Majesteit de
Koning.
De gedecoreerden worden woensdag 26 april om 15.00
uur in het gemeentehuis in Zevenbergen ontvangen.

Veelzijdigheid van techniek
Juryvoorzitter Thomas Zwiers roemde het “hele hoge
niveau” van de vijftien inzendingen. “Ze laten bij uitstek de veelzijdigheid van techniek zien: aan de ene
kant de ‘harde kant’ van de chemie en geneeskunde en
aan de andere kant de ‘zachtere kant’ van bijvoorbeeld
het innovatief inrichten van ruimten.” En wat de winnaars betreft: “die zijn erg vernieuwend bezig geweest,
en hebben een geweldige oplossing gecreëerd die
hopelijk ook toepasbaar in de praktijk.”

Tweede en derde prijs
Elf groepen Havo 5-leerlingen en vier groepen
vwo 6-leerlingen van het Zevenbergse Markland
College legden de zogenaamde ‘meesterproef’ af.
Voor een opdrachtgever zochten ze een innovatieve oplossing voor een vraagstuk. De leerlingen
volgen onderwijs aan het Technasium; havo en

vwo-leerlingen specialiseren zich hier in de technische
vakken. Op deze manier vergroten ze hun kansen bij
een volgende stap naar het hoger onderwijs. En kiezen
ze hopelijk voor een carrière in Moerdijk, waar veel
bedrijven grote behoefte hebben aan hoger opgeleid
technisch talent.

Opdrachtgever van het winnende team is National
Oilwell Varco uit Etten-Leur. De tweede prijs werd
door de jury toegekend aan de groep leerlingen die in
opdracht van Looman Salades een nieuwe basissaus
voor salades ontwikkelde. De derde prijs ging naar
een zelfsturende sleepboot, ontworpen in opdracht van
Damen Shipyards.

Ongediertebestrijding in en om uw huis
Het is weer de tijd van het jaar, waarbij u overlast
kunt ervaren van verschillende soorten ongedierte.
Ongedierte zoals mieren, kakkerlakken, mollen en
bladluizen kunt u op verschillende manieren zelf
bestrijden. Een bijennest laat u weghalen door een
imker, zij zijn namelijk een beschermde diersoort.
Wespen kunt u beter laten bestrijden door een
professioneel bedrijf, eventueel via uw verhuurder.
Ratten- en muizenbestrijding kunt u overlaten aan
de gemeente. Ratten veroorzaken schade en ze
kunnen veel ziektes overdragen. Ze zijn vooral
in de nacht actief en ze zijn werkelijk alleseters.
Daarom is het belangrijk maatregelen te nemen
om overlast te voorkomen.
• Plaats afval in gesloten metalen emmers en/of
kliko’s. Geen afval of vuilniszakken buiten laten
staan.

• Z org voor een opgeruimde woning en tuin.
• Laat takken en struiken de woning niet raken en
snoei regelmatig.
• Bewaar voedsel in gesloten bakken/potten, ook het
voedsel voor huisdieren.
• Geen vogels voeren op plaatsen waar ratten bij
kunnen en het voer ’s avonds opruimen. Geen
vogelzaad, kippenvoer, brood voor eendjes en dergelijke op de grond strooien. Denk ook aan etensresten op uw terras.
• Maak een volière ongediertebestendig.
• Composthopen kunnen ratten aantrekken; let dan
goed op gaten en/of holen in de buurt.
• Een rat heeft genoeg aan een ruimte van 1 cm en
een muis van 0,5 cm om binnen te komen.
• Dicht kieren onder deuren, tuindeuren en schuurdeuren af middels een deurborstel.

• D
 icht scheuren, gaten en kieren af met weringspasta/weringskit of RVS gaas, met openingen van max.
5 mm. Plaats bijenbekjes voor open stootvoegen.
Denk aan roosters voor ventilatiegaten.
• Verhelp rioolschade direct.
• Ruim zolders en opslagplaatsen op.
Toch last van ratten? Meld dit dan zo spoedig mogelijk
bij de gemeente. Bestrijding als er slechts één keer één
rat wordt gezien is niet nodig.
Tel: 14 0168
WhatsApp: 06 127 768 57
E -mail: info@moerdijk.nl
Bijenoverlast: Dhr. Rijnart 06-21678521
of Mevr. Antonissen 06-20270243

Werkzaamheden
Rondeelbrug in Klundert
In week van 1 mei 2017 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de brug tussen Rondeel
- Het Hooren Werck in Klundert. De brug wordt
gedurende de werkzaamheden in zijn geheel
afgesloten. De totale werkzaamheden gaan, als
alles volgens planning verloopt, één week duren.
De brug wordt in zijn geheel vernieuwd.
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De gemeente Moerdijk wil ‘samen’ zorgen voor een veilig Moerdijk
Moerdijk is een bijzondere gemeente
als het gaat om mogelijke risico’s en
gevaren. Met een haven- en industriegebied in de buurt en de verschillende
transportroutes waarover het vervoer
van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, is
de kans op een ongeval altijd aanwezig.
Ook de veiligheid in en rondom het huis
(overlast, inbraken, huiselijk geweld).
Zaken die de gemeente Moerdijk, samen
met haar inwoners, onder controle moet
en wil hebben door te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk voorbereid is. En
daarbij is uw hulp nodig!
Een goede voorbereiding op bijvoorbeeld een brand,
noodweer of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen is
zeer belangrijk. Zo kunnen de eerste minuten bij een
brand bijvoorbeeld van levensbelang zijn. De gemeente

Moerdijk is zich hiervan bewust en heeft daarom een
veiligheidswijzer ontwikkeld. Met dit naslagwerk biedt
de gemeente Moerdijk een duidelijk overzicht van
de mogelijke veiligheidsrisico’s binnen de gemeente
Moerdijk. De wijzer informeert de inwoner over wat de
overheid doet en wat men zelf kan doen om de gevaren
zo klein mogelijk te houden of goed voorbereid te zijn,
mocht er toch iets gebeuren.

Niet ontvangen?

Veiligheidswijzer biedt ook houvast
in huis

Het project Gezinsmaatjes is bedoeld voor gezinnen in
de gemeente Moerdijk, waarvan het jongste kind niet
ouder is dan 18 jaar. Gezinnen worden ondersteund
bij de (praktische) zaken die horen bij de opvoeding en
het opgroeien van kinderen. Een coördinator gaat in
gesprek met het gezin en zoekt een geschikte vrijwilliger die bij hen past.

De veiligheidswijzer bevat niet alleen informatie over
explosies en overstromingen, maar ook over veiligheid
dichter bij huis. Zo wordt u bijvoorbeeld aangeraden
om een rookmelder in uw woning te plaatsen. Een
rookmelder kan namelijk uw leven redden. Zo meldt
de brandweer dat ongeveer de helft van alle woningbranden namelijk branden zijn waarbij het vuur smeult,
zonder grote vlammen. Deze smeulbranden veroorzaken veel giftige rook en daardoor ook de meeste
slachtoffers.

Informatiebijeenkomst Zomervlinder: 26 april
Op woensdag 26 april a.s. is er vanaf 20.00 uur in de
Standaert een informatiebijeenkomst over de nieuwbouwwijk aan de Zomervlinder in Standdaarbuiten.
Op deze avond informatie over:
• De inrichting van het hofje
• Kennismaking met de ontwikkelaar Timek Planontwikkeling BV

voorstellen. De gemeente wil deze voorstellen bespreken en uw mening daarover peilen.
Daarna stellen de mensen van Timek Planontwikkeling
BV zich graag aan u voor en lichten hun aanpak voor
de woningbouw toe. De ontwikkelaar wil de (starters)
woningen realiseren volgens het principe van Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Over dit principe
komt nog een aparte informatiebijeenkomst.

Voor de inrichting van het gebied tussen de gebouwde
woningen en de woningen die de ontwikkelaar gaat
realiseren (het hofje) wil de gemeente twee varianten

De bijeenkomst is openbaar. De bewoners van de
Zomervlinder krijgen ook persoonlijk bericht over deze
informatiebijeenkomst.

Alle inwoners, maar ook onder andere verenigingen en
ondernemers, uit de gemeente Moerdijk hebben vorig
jaar de Veiligheidswijzer ontvangen. Mocht u onverhoopt nog geen Veiligheidswijzer ontvangen hebben,

dan kunt u een exemplaar afhalen bij de receptie van
het gemeentehuis of u kunt bellen naar 14 0168. Ook
per e-mail kunt u de wijzer aanvragen: info@moerdijk.
nl. De Veiligheidswijzer kunt u ook downloaden via
www.moerdijk.nl/veiligheidswijzer.

´Gezinsmaatjes´ Moerdijk zoekt vrijwilligers

Aandacht en persoonlijke ondersteuning
Aan opvoeding van kinderen worden hoge eisen
gesteld. Ouders worden in de huidige samenleving
geconfronteerd met steeds groeiende verwachtingen
en wensen ten aanzien van hun kinderen.
Wanneer de opvoeding in de knel komt, is voor ouders
de drempel naar de hulpverlening vaak te hoog. Echter er is wel sterk behoefte aan extra aandacht en
persoonlijke ondersteuning. Vrijwilligers van ‘Gezinsmaatjes´ richten zich op deze behoefte.

Geschoolde vrijwilligers
De ondersteuning wordt geboden door geselecteerde
en, specifiek op dit werk gerichte, getrainde vrijwilligers. De gezinsmaatjes zijn getrainde vrijwilligers
met levenservaringen, die ongeveer 5 uur per week
beschikbaar zijn voor het project. Het gaat bijvoorbeeld
om het bieden van een luisterend oor voor de ouders,
het leren spelen met de kinderen, het zoeken naar acti-

viteiten in de buurt of het vergroten van het netwerk.
Maar ook voor kleine klusjes als het gaat om ouders
te ondersteunen bij het op orde krijgen van de huishouding, administratie, taalontwikkeling van kinderen
en de hygiëne.
Een gezinsmaatje heeft ervaring met kinderen, kan
goed luisteren, maar is ook ondernemend. Op deze
manier ontstaat er een veiligheid waarin ruimte is om
samen met de ouders te werken aan een veranderingsproces. Met kleine stappen wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Een gezinsmaatje krijgt
een training van 10 bijeenkomsten. Daarna worden er
werkbegeleiding, intervisies en themabijeenkomsten
aangeboden.

Belangstelling?
Project ´Gezinsmaatjes´ nodigt belangstellenden uit om
voor verdere informatie en aanmeldingen contact op te
nemen met Nannie Ligtenberg per mail atticcoach@
gmail.com of telefoonnummer
06 817 111 94. Heeft u belangstelling om gezinsmaatje te worden? Geef dan in een korte motivatie
aan waarom u zich geschikt vindt als maatje. Aspirant
vrijwilligers worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarna zij deelnemen aan een training
van 10 bijeenkomsten. De training wordt gegeven in de
periode tot de zomervakantie.

BEKENDMAKINGEN
Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van
belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Parkeren met blauwe schijf in de Vesting Willemstad
Meer parkeerplek voor bewoners

De gemeente Moerdijk kiest voor een parkeerschijfzone in de vesting om bewoners meer parkeerruimte te
bieden. In de huidige situatie wordt een deel van de parkeercapaciteit bezet gehouden door langparkeerders,
zoals bezoekers, werknemers van bedrijven en ligplaatshouders van de jachthaven. Door deze zogenoemde
langparkeerders in de pieken buiten de vesting te laten parkeren, op de daarvoor ingerichte parkeervoorzieningen, is er meer parkeercapaciteit beschikbaar voor de bewoners. Daarom nemen burgemeester en
wethouders het volgende parkeerbesluit:

Verkeersbesluit parkeerschijfzone Willemstad
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit
heeft genomen:
1. Door plaatsing van borden E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met vermelding van een maximale
parkeerduur van 2 uur, geldig op donderdag tot en met zondag van 11:00 tot 21:00, van 1 maart tot 1
november, en plaatsing van blauwe strepen als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990 een Parkeerschijfzone in te stellen in de gehele Vesting van Willemstad, met uitzondering van de Grimhoeken het
parkeerterrein rondom het Mauritshuis;
2. De geslotenverklaring van zaterdag 21:30 tot 2:30 in de Vesting van Willemstad te laten vervallen.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 23 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden
kunnen tegen dit besluit tot 23 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.

BEKENDMAKING VOORBEREIDINGSBESLUIT WILLEMSTAD
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel
3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 30 maart 2017
een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld voor het
verblijfsgebied in de Voorstraat en de Landpoortstraat
in Willemstad. Het voorbereidingsbesluit heeft tot
gevolg dat ongewenste ontwikkelingen ter plaatse
worden tegengaan en bevat ook een verbod om het
feitelijk gebruik van de gronden te wijzigen.
Met dit voorbereidingsbesluit wordt nu voorkomen dat
er nieuwe terrassen kunnen worden gevestigd in het
openbare gebied van de Voorstraat en de Landpoortstraat. Aanleiding van het voorbereidingsbesluit is de
toekomstige vaststelling van de nieuwe ‘nadere regels’
voor terrassen. Deze nieuwe nadere regels zouden
in relatie met het huidige bestemmingsplan kunnen
leiden tot een ongewenste groei van de terrassen in
Willemstad.
Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van

voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter
inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar
en vanaf het moment van inwerkingtreding gratis te
raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via
www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met mevrouw A. van
de Luijtgaarde van de afdeling Bedrijfsvoering (P&O).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 11 april
2017 de beleidsregels ‘ontheffing parkeerschijfzone
vesting Willemstad’ heeft vastgesteld.
De beleidsregels treden in werking op 5 mei 2017 en
ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop

één jaar. In deze periode wordt een bestemmingsplan
voorbereid voor de Vesting Willemstad, waarin ook een
actuele regeling voor terrassen wordt vastgelegd. Het
voorbereidingsbesluit treedt de dag na bekendmaking
in werking en ligt tot 6 weken na publicatie ter inzage.
Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende documenten kan op de volgende wijze worden ingezien:
• Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• Op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl,
onder de rubriek ‘bouwen en verbouwen - bestemmingsplannen - voorbereidingsbesluiten’;
• Op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Zevenbergen.
Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen een
voorbereidingsbesluit geen bezwaar maken of beroep
indienen.

VASTSTELLING BELEIDSREGELS

VASTSTELLING VERORDENING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 30 maart 2017 de ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente
Moerdijk’ heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2017 en ligt

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.

van geraniums op 29 april 2017 van 09:00 uur tot
18:00 uur op het middenhaventracé in Zevenbergen
(verzonden 6 april 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W van de gemeente Moerdijk.

ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding
gratis te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving
of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u
contact opnemen met mevr. Van den Ouweland van de
afdeling RMO advies.

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
Meijboom, F.L.M.

Geboortedatum
15-02-1972

Adres
Markweg Noord 2, 4794 SP Heijningen

Datum beslissing
06-04-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer
informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

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
De Blouwel 15 in Zevenbergen
Steinstraat 2 in Klundert
Kerkring 19 in Willemstad
Neerhofstraat 1B in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van een overkapping
Plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning
Vervangen van een blokhut
Bouwen van een nieuwe woning

Datum ontvangst
6 april 2017
10 april 2017
4 april 2017
7 april 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 4 april 2017 tot en met 11 april 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Valkenbergse Amer 4 in Willemstad
Wintervlinder 5 in Standdaarbuiten
Distriboulevard 11 in Zevenbergen
Korhoenweg 1 in Klundert
Logistic Boulevard 13 in Klundert
Kerkring 7 in Willemstad
St. Janstraat 7 in Standdaarbuiten
Molenstraat 27a in Klundert
Oude Heijningseweg 1 in Heijningen

Omschrijving project
Plaatsen van een dakkapel op de voorgevel
Bouwen van een woonhuis
Plaatsen van 2 Led schermen op een mast
Plaatsen van een overheaddeur in de zuidgevel
Plaatsen van nieuwe stellingen
Vervangen van de schuur
Verbouwen van de school tot woning
Handelen in strijd met het bestemmingsplan
Bouwen van een nieuwe vrijstaande woning

Datum verzonden
7 april 2017
7 april 2017
11 april 2017
7 april 2017
11 april 2017
11 april 2017
11 april 2017
7 april 2017
6 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.
Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Moerdijk
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Omschrijving project
Oostelijke Randweg 40 in Moerdijk	Het oprichten van een metaalconstructiebedrijf voor vervaardigen producten en onderdelen voor de heavy lifting-,
en offshore industrie, alsmede onderdelen en constructies voor booreilanden en windmolenparken op zee.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 april 2017 tot en met 31 mei 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.

BESTEMMINGSPLAN
'LANGENOORDSTRAAT 56'
IN ZEVENBERGEN
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat de gemeenteraad dat op 30 maart 2017
het bestemmingsplan 'Langenoordstraat 56' in Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.Langenoordstraat56-BP40) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit
bestemmingsplan is opgesteld om de bestemming
Bedrijf om te zetten in de bestemming Wonen.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 20 april
tot en met 31 mei 2017 tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis bij de receptie ter inza¬ge. Het
plan is digitaal te raadplegen op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op
de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.
Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van
de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen
van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of
haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft
gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont
hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan treedt in werking op 1 juni 2017,
tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontwerp drank- en
horecavergunning
(para-commercieel)
Burgemeester en wethouders zijn van plan een
(paracommerciële) drank- en horecavergunning te
verlenen aan:
•De Blokhut, Prins Bernhardplein 2 in Willemstad
Alle stukken liggen vanaf 20 april 2017 tot en met
31 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kunnen belanghebbenden 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.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van de een spinningmarathon in de
voormalige kerk aan de Molenstraat 31 in Klundert
op 27 april 2017 van 09:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 6 april 2017)
• Het houden van de Bartholomeuskermis in het centrum van Zevenbergen van 30 augustus 2017 tot en
met 3 september 2017 (verzonden 11 april 2017)
• Het houden van de jaarlijkse kermis op de Brugstraat, de Kerkring en de Stadhuisring in Klundert
van 15 tot en met 18 juni 2017 (verzonden 11 april
2017)
• Het houden van de Avondvierdaagse in Willemstad
van 30 mei 2017 tot en met 2 juni 2017, dagelijks
van 18:00 uur tot 21:00 uur (verzonden 11 april
2017)
• Het houden van Koningsnacht in een feesttent op
de Parade in Willemstad op 26 april 2017 van 20:00
uur tot 01:00 uur en het houden van Koningsdag in
en om de haven van Willemstad op 27 april 2017
van 10:00 uur tot 23:00 uur (verzonden 11 april
2017)

• H
 et houden van het Notenkrakersfestival in het
centrum van Zevenbergen op 25 juni 2017 van 12:30
uur tot 19:00 uur (verzonden 11 april 2017)
• Het houden van de 15 km van Smaal Standdaarbuiten op 25 mei 2017 van 11:00 uur tot 17:00 uur
(verzonden 11 april 2017)
• Het houden van een Parkingsale bij Provak aan de
Campagneweg 3 in Zevenbergen op 27 april 2017
van 09:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 11 april
2017)
• Het houden van de doorkomst van de Roparun door
de gemeente Moerdijk waarbij een wisselplaats
wordt ingesteld op industrieterrein Dintelmond en
de kern Willemstad wordt doorkruist op 5 juni 2016
van 05:30 uur tot 14:30 uur (verzonden 13 april
2017)
• Het houden van een Oldtimermeeting op het evenemententerrein aan de Kristallaan in Zevenbergen
op 10 september 2017 van 10:00 uur tot 18:00 uur
(verzonden 13 april 2017)
• Het houden van een Toeterfeest op de Stadhuisring
in Klundert op 21 mei 2017 van 12:30 uur tot 17:30

uur (verzonden 13 april 2017)
• H
 et houden van een Try-Out Concours op het terrein
van v.v. Klundert aan de Molenvliet 9 in Klundert op
27 mei 2017 van 10:00 uur tot 20:00 uur (verzonden
13 april 2017)
• Het houden van de avondvierdaagse in Fijnaart van
10 tot en met 23 juni 2017, dagelijks van 18:00 uur
tot 21:00 uur (verzonden 13 april 2017)
• Het houden van een Groene Ster Toernooi met 2
overnachtingen op het terrein van Handbalverenging Groene Ster aan de Galgenweg 64 in Zevenbergen van 23 tot en met 25 juni 2017 (verzonden
13 april 2017)
• Het houden van een jubileumfeest bij Autobedrijf
Hopmans aan de Langeweg 12 a in Zevenbergen op
30 juni 2017 van 15:00 uur tot 21:00 uur (verzonden
13 april 2017)
• Het houden van een rommelmarkt in de Mauritshof
aan de Prins Willemstraat 2 in Klundert op 13 mei
2017 van 10:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 13 april
2017)
• Het houden van een feest ter gelegenheid van het

einde van het voetbalseizoen aan de Dr. Poelsstraat
4 in Standdaarbuiten op 13 mei 2017 van 20:00 uur
tot 01:00 uur (verzonden 13 april 2017)
• Het houden van een gebruikte goederenmarkt op
het middenhaventracé in Zevenbergen op 13 mei
2017 van 10:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 13 april
2017)
• Het houden van een gebruikte goederenmarkt op
het middenhaventracé in Zevenbergen op 2 september 2017 van 10:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 13
april 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.

