Zevenbergen

Klundert

Standdaarbuiten

Willemstad

Fijnaart

Foto van de week:

Colofon

Lintjesregen
gemeente moerdijk
3 mei 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:

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.
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Volg ons ook via twitter

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek: woensdag 10 mei
De volgende dorpstafel is op woensdag 10 mei vanaf 19.30 uur in De Zevensprong. Op de agenda staat de voorbereiding van het dorpsweekend, de ontwikkelingen
rondom de windmolens langs de A16 en het 380kV traject, het project over de ontwikkeling van de school/centrumvoorzieningen en de laatste stand van zaken over het
afvalinzamelingssysteem. Alle inwoners van Zevenbergschen Hoek zijn welkom op deze dorpstafel.

Dorpstafel Helwijk: donderdag 11 mei
De volgende dorpstafel is op donderdag 11 mei vanaf 19.30 uur in De Blokhut. Op de agenda staat het nieuwe afvalinzamelingssysteem, de laatste stand van zaken over
de A4 en de ontwikkelingen rondom de scholen. Alle inwoners van Helwijk zijn welkom op deze dorpstafel.

Dorpstafel Noordhoek: dinsdag 16 mei
De volgende dorpstafel is op dinsdag 16 mei vanaf 19.00 uur in MFG d’Ouwe
School. Op deze tafel worden de lopende actiepunten doorgenomen. Op
de agenda staat de laatste stand van zaken over de nieuwe manier afval
inzamelen, het vervolg op de uitslag van de vervoersenquête, de toekomst
van d’Ouwe School en de aanpak van het zwerfaval. Alle inwoners van
Noordhoek zijn welkom op deze dorpstafel.

Dorpstafel Heijningen:
donderdag 18 mei

@Moerdijkse_Stem

De volgende dorpstafel is op donderdag 18 mei vanaf 20.00 uur in het
Pestalozzihuis. Alle inwoners van Heijningen zijn welkom op deze dorpstafel.

“Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen”
Vorige week kregen we een melding: dieven op pad in onze gemeente met een overtuigende babbeltruc. Ze deden zich voor als leden van een preventieteam. Helaas
gebeurt dat steeds vaker. Mensen doen zich voor als medewerkers van gemeente, veiligheidsinstellingen of pakketbezorger enzovoorts en proberen zo uw huis binnen te
komen. En nemen dan sieraden, sleutels of geld mee. In februari dit jaar is de politie is daarom een landelijke actie begonnen: “Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen”.
Vijf tips uit die actie:
1. Kijk voordat u opendoet: ken ik degene die aan de deur staat? Vertrouwt u het niet, bel dan 112 als de daders nog in de buurt zijn.
2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een (digitale) deurspion in de deur maken. Zo kunt u altijd zien wie er aan de deur staat
3. Loop nooit mee naar buiten. Vaak zijn de dieven met z’n tweeën. Laat daarom ook de achterdeur dicht. Soms houdt de een u aan de voordeur aan de praat terwijl de ander via de achterdeur binnenkomt.
4. Geef nóóit uw bankpas of pincode af. Medewerkers van politie, gemeenten,banken of andere instanties zullen daar nooit om vragen.
5. Wil iemand een afspraak maken of iets verkopen aan de deur? Vraag altijd om legitimatie en zorg dat u niet alleen thuis bent.

Nieuws uit… uw eigen dorp of stad
Nieuws uit uw dorp of stad in de mailbox zodra er een bericht op de website geplaatst wordt? Dat kan makkelijk en snel!
Op www.moerdijk.nl (even naar beneden scrollen) of op de pagina Mijn stad/dorp vindt u een overzicht van de dorpen en steden. Klik op het dorp of de stad van uw
keuze. Via de link komt u op het formulier waar u zich kunt aanmelden voor het dorp of de stad van uw keuze.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

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.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

VASTSTELLING BELEIDSREGELS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 18
april 2017 de beleidsregel Schuldhulpverlening heeft
vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking op 4 mei 2017 en
ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis
ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding
te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving
of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over
de beleidsregel kunt u contact opnemen met mevrouw
Marianne Bestebreur-Hofman, afdeling RMO advies.

Adres
Valkenbergse Amer 48 in Willemstad
Talingkreek 8 in Willemstad
Steenpad 2B in Willemstad
Stadhuisring 4 in Klundert
Markt 7 in Zevenbergen
Munterij 2 in Zevenbergen
Hazeldonkse Zandweg 97 in Zevenbergen

Omschrijving project
aanleggen van een uitrit
bouwen van een woning
plaatsen van een nieuwe bedrijfsruimte
kappen van een beschermde boom
realiseren van een proeflokaal
plaatsen van een trafo
realiseren van een boorkelder

Datum ontvangst
17 april 2017
19 april 2017
24 april 2017
18 april 2017
14 april 2017
14 april 2017
18 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
Transitoweg 1A in Moerdijk

Omschrijving project
realiseren van een opslagvoorziening

Datum ontvangst
18 april 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

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
Westbroek, J.W.H.
Westbroek, I.R.

Geboortedatum
27-07-1957
10-10-2000

Adres
Veerstraat 18, 4758 BS Standdaarbuiten
Veerstraat 18, 4758 BS Standdaarbuiten

Datum beslissing
24-04-2017
24-04-2017

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.

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
Hazeldonkse Zandweg 12 in Zevenbergen
Lindonk 70 in Zevenbergen
Gildelaan 12 in Zevenbergen
Industrieweg 2D Loods 4 in Zevenbergen
Distriboulevard 5 in Zevenbergen
Middenweg 53 in Moerdijk
Zuidlangeweg 1 in Oudemolen
Molenstraat 16 en 18 in Fijnaart
Krugerstraat 15 in Klundert
Bloemendaalse Zeedijk 4 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
vernieuwen van de voorgevel en het verhogen van de kap
plaatsen van een dakkapel op de zijgevel
realiseren van een wanddoorbraak
aanleggen van een in- en uitrit
uitbreiden van de opslagruimten, kantine en kantoorruimte
plaatsen van tijdelijke units (van rechtswege verleend)
uitbreiden van de woning
verbouwen van de voorgevel van het pand
plaatsen van een uitbouw
plaatsen van een nieuwe dakkapel

Datum verzonden
24 april 2017
25 april 2017
21 april 2017
24 april 2017
24 april 2017
20 april 2017
25 april 2017
21 april 2017
21 april 2017
24 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.
Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4,
4760 AA Zevenbergen. Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling
genomen. De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een
bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA
Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep)
tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.

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
Kwartiersedijk 15 in Fijnaart
Kuringen 20 te Zevenbergen

Omschrijving project
Het tijdelijk bewonen van een stacaravan
Het verbouwen en optimaliseren van het bestaande woonhuis

Datum ontvangst
23 februari 2017
21 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, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege de Wielerronde van Standdaarbuiten zijn op 7 mei 2017 diverse wegen in Standdaarbuiten afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Gemeente
nodig?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57
Drank- en horecavergunning
commercieel
De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:
• De Drie Musketiers, Hazeldonkse Zandweg 28b in
Zevenbergen (verzonden 20 april 2017)
De burgemeester heeft een vergunning voor het uitoefenen van een slijterijbedrijf verleend aan:
• Slijterij Nelis, Lage Wipstraat 50a in Zevenbergen
(verzonden 24 april 2017))
Bezwaar
Er kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan
het college van B & W van de gemeente Moerdijk.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal
een bezwaarschrift indienen via de website van de
gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en bevat tenminste naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de
gronden van het bezwaar.
Exploitatievergunning commercieel
De burgemeester heeft een exploitatievergunning
verleend aan:
• De Drie Musketiers, Hazeldonkse Zandweg 28b in
Zevenbergen (verzonden 20 april 2017)
• KumpiRana, Noordhaven 120 in Zevenbergen (verzonden 24 april 2017)
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. Als u over een
DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift
indienen via de website van de gemeente Moerdijk.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
bevat tenminste naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar.

