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Gefeliciteerd kampioenen van V.V. Klundert!
gemeente moerdijk
26 april 2017

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

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

WEGAFSLUITINGEN
KONINGSDAG
Vanwege festiviteiten tijdens Koningsdag op 27
april 2017 worden in alle kernen diverse wegen
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
De gemeente en de organiserende Oranjecomités
vragen om uw begrip en medewerking.

Volg ons ook via twitter
@Moerdijkse_Stem
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Ingezonden door Silvia Dekkers
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.

Herinrichting Kuringen Zevenbergen van start
De Kuringen in Zevenbergen wordt opnieuw ingericht. Gemeente Moerdijk werkt aan een aantal maatregelen die de (fiets)
veiligheid op de Kuringen verbeteren. In de week van 1 mei start aannemer De Krom met de werkzaamheden aan de weg. De
werkzaamheden worden, mits het weer het toe laat, in de week van 10 juli afgerond. De Kuringen is alleen voor bewoners en
bezoekers bereikbaar en niet voor doorgaand verkeer.
De aannemer start met het verwijderen van de bomen
aan de Kuringen. Deze bomen hebben weinig vitaliteit
meer en zorgen voor wortelopdruk. In het najaar van
2017 gaat de gemeente de nieuwe bomen planten. Dit
zijn onder andere de bomen die nu nog in het centrum

van Zevenbergen staan en vanwege het centrumplan
daar weg moeten. Het voordeel hiervan is dat er dan
direct al grotere bomen staan. Vervolgens kan er
gestart worden met het versmallen van de rijbaan en
het aanleggen van de kruispuntplateaus. Wanneer u

vragen heeft over van de werkzaamheden, planning
en bereikbaarheid dan kunt u bellen met de heer Thijs
van Gestel, uitvoerder van aannemer De Krom. Hij is
tijdens kantoortijden te bereiken via 06 22164973.
Kijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl.

De Moerdijkregeling: een unieke verkoopgarantie
De Moerdijkregeling maakt het voor huiseigenaren in het dorp Moerdijk mogelijk om hun woning aan de gemeente Moerdijk te
kunnen verkopen. Een woning uit de Moerdijkregeling is dus een woning met een verkoopgarantie.
Financiële zekerheid en extra
aantrekkingskracht
De Moerdijkregeling geeft zekerheid over de verkoopbaarheid van huizen. Dit helpt mee aan de toekomst
van het dorp Moerdijk. Het geeft financiële zekerheid
en daarmee rust om er te blijven wonen. En voor
belangstellenden maakt de regeling het extra aantrekkelijk om te komen wonen in het dorp Moerdijk. Je
kunt je woning namelijk altijd aan de gemeente verkopen. Nergens anders krijg je een zekerheid als deze.
De Moerdijkregeling is één van de maatregelen om
het dorp Moerdijk weer nieuwe glans te geven en
maakt het voor huidige én toekomstige inwoners
aantrekkelijk om een huis in het dorp Moerdijk te
kopen. Er wordt daarnaast een keur aan investeringen
in en rond het dorp gedaan om de leefbaarheid te
verbeteren. Werkzaamheden zijn in volle gang en de
hernieuwde glans tekent zich af in enthousiasme en
initiatieven.

Grintweg 51 in Moerdijk

Kijk voor meer informatie over wonen in het
dorp Moerdijk en de Moerdijkregeling op
www.komwonenindorpmoerdijk.nl en houd ook de
Facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/
komwonenindorpmoerdijk
Grintweg 51 in Moerdijk
€ 259.000,- k.k.
Twee-onder-één kap woning met garage en ruime
oprit, gelegen aan de rand van het dorp en het buitengebied. Deze eengezinswoning beschikt over een
woonkamer met half-open keuken en extra kamer aan
de achterzijde, 3 slaapkamers, 2 badkamers en naast
de garage over een ruime berging, eventueel geschikt
als klusruimte. Neem gerust contact op met verkoopmakelaar Q Makelaars voor meer informatie.
Julianastraat 10 in Moerdijk
€ 225.000,- k.k.
Twee-onder-een-kapwoning met aanbouw, carport

Julianastraat 10 in Moerdijk

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.

en achtergelegen garagebox, gelegen op een ruim
perceel van 236m2. Deze eengezinswoning beschikt
daarnaast over een woonkamer met open keuken, 2
slaapkamers, badkamer, kelder en een bergzolder.
De zonnige tuin is gelegen op het Westen. Kijk voor
meer informatie op de website van de makelaar:
www.qmakelaars.nl.
Steenweg 44 in Moerdijk
€ 425.000,- k.k.
Goed onderhouden en keurig afgewerkte vrijstaande
woning op een ruim perceel van 1.035 m².
Op de begane grond heeft u de beschikking over
een ruime woonkamer, heerlijk lichte tuinkamer en
keuken.
Op de verdieping bevinden zich 4 slaapkamers en de
badkamer. Ruime achtertuin met schuur, gelegen op
het noordoosten. De ruimte en rust zelf ervaren? Maak
vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding met
Q Makelaars via www.qmakelaars.nl.

Steenweg 44 in Moerdijk
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Helwijk
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Noordhoek
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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.
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.

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
van Beers, P.

Geboortedatum
02-02-1971

Adres
Reesloot 43, 4761 LC Zevenbergen

Datum beslissing
12-04-2017

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.

Ontwerpbestemmingsplan “Molenstraat – Markt – Doelstraat” in Zevenbergen
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 26 april tot en met 6 juni 2017 voor iedereen tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan
“Molenstraat-Markt-Doelstraat” in Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.MarktMolenstraatZB-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld om de herontwikkeling van het gebied Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen mogelijk te maken. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de projectwebsite
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl. Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de
gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Von Kropffplein 2a in Klundert
Graaf Florisstraat 18 in Klundert
Landpoortstraat 37 in Willemstad
Stadsedijk 52 in Oudemolen
Hazebrouckstraat 14 in Fijnaart
Lage Wipstraat 80 in Zevenbergen
Lobbekenstorenstraat 4 en 6 in Zevenbergen
Voorstraat 45 in Willemstad

Omschrijving project
Aanleggen van een inrit
Wijzigen van het raamkozijn boven de deur
Realiseren tot een Bed and Breakfast en winkel
Bouwen van een nieuwe woning
Plaatsen van een blokhut
Veranderen van de molen/woning
Wijzigen van de voordeuren
Slopen van de schuur

Datum ontvangst
11 april 2017
13 april 2017
11 april 2017
10 april 2017
11 april 2017
10 april 2017
11 april 2017
12 april 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Oostdijk 22 in Willemstad

Omschrijving project
Opslaan van snoeihout, bestratingsmateriaal en propaanflessen

Datum ontvangst
11 april 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 12 april 2017 tot en met 19 april 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Korenbloem 31 in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van dakkapellen

Datum verzonden
19 april 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.

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
Eerste Kruisweg 2 in Standdaarbuiten	Het wijzigen van de bedrijfsvoering. De leghennen in volière-huisvesting zullen op biologische wijze gehouden
worden in plaats van Freiland. Tevens wordt er een wintertuin aan de pluimveestal gerealiseerd.
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.

evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van de een jeugdkamp bij v.v. Virtus aan
de Westrand 3 in Zevenbergen van 16 tot en met 18
juni 2017 (verzonden 18 april 2016)
• Het houden van een kampioensfeest bij v.v. Kogelvangers aan de Grintweg 2 in Willemstad op 6 mei 2017
van 18:30 uur tot 01:00 uur (verzonden 18 april 2017)
•Het houden van een Haringparty voor relaties op de
Plaza 6 in Moerdijk op 13 juni 2017 van 12:00 uur tot
19:00 uur (verzonden 18 april 2017)
• Het houden van een voetbalkamp voor de jeugd bij v.v.
S.V.C. aan de Dr. Poelsstraat 4 in Standdaarbuiten op
20 en 21 mei 2017 (verzonden 18 april 2017)
• Het houden van de Lobbelaer Open (tennistoernooi)
waarbij de baanverlichting langer blijft branden op het
tennispark aan de Vaandelweg 2 in Zevenbergen van
10 tot en 16 juli 2017 (verzonden 28 april 2017)
• Het houden van de Lobberanentoernooi waarbij de
baanverlichting langer blijft branden op het tennispark
aan de Vaandelweg 2 in Zevenbergen van 14 tot en
met 20 augustus 2017 (verzonden 18 april 2017)
• Het houden van een internationaal toernooi bij Hockeyclub Zevenbergen aan de Westrand 5 in Zevenbergen van 28 tot en met 30 april 2017 (verzonden 18 april
2017)
• Het houden van een Bevrijdingsdagviering voor senioren op het Jan Punthof in Fijnaart op 5 mei 2017 van
13:00 uur tot 17:30 uur (verzonden 18 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.

