Zevenbergen

Klundert

Standdaarbuiten

Willemstad

FOTO VAN DE WEEK:

Colofon

gemeente moerdijk
17 mei 2017

De kleurrijke Benedenkade in Willemstad

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

Fijnaart

elvaart is het
Vanwege Hem
n
in Zevenberge
gemeentehuis
at in Klundert
en de milieustra mei gesloten.
25
op donderdag
ing
de afvalinzamel
Wijzigingen in
nden op
dagen kunt u vi
lwijzer.nl
www.mijnafva
ijzerapp.
en in de Afvalw

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

Uitkomsten
raadsvergadering

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

Ingezonden door Janneke Driesprong
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.

De gemeenteraad heeft op donderdag 11 mei
2017 besluiten genomen over de volgende onderwerpen:
-	Projectmatige aanpak oneigenlijk gebruik
gemeentegrond
-	Breder toepassen van het krediet
Waterfront Moerdijk
- Krediet aanlegsteiger Waterbus
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.

Ontwikkeling onbemand tankstation aan de Markweg in Standdaarbuiten
wegend positief, maar uitzicht op de locatie vanuit de woonwijk blijft een
belangrijk punt voor bewoners. De commissievergadering is openbaar en start
om 19:30 uur in het gemeentehuis. De te bespreken stukken vindt u op:
https://moerdijk.raadsinformatie.nl. Mocht u in deze vergadering iets tegen de
commissie willen zeggen over het tankstation, dan kunt u contact opnemen
met de griffie van de gemeenteraad via: griffie@moerdijk.nl of telefonisch
via 0168-373 428. Wanneer de raadscommissie instemt met de haalbaarheid, dan neemt de volledige gemeenteraad op 22 juni een definitief besluit.

Planologische procedure omgevingsvergunning

Op 30 mei 2017 bespreekt de raadscommissie Fysieke Infrastructuur in haar vergadering de ontwikkeling van een onbemand tankstation aan de Markweg in Standdaarbuiten. Het plan is om dit tankstation bovenop het talud, nabij de zuidelijke afrit van de A17, te plaatsen.

Haalbaarheid
De aflopen tijd is de haalbaarheid van de ontwikkeling onderzocht op ruimtelijk, maatschappelijk en financieel gebied. De uitkomsten hiervan zijn over-

Om het onbemande tankstation planologisch mogelijk te maken heeft ontwikkelaar, Sakko Commercial B.V., in december 2016 een omgevingsvergunning
‘uitgebreide procedure’ ingediend. Met deze uitgebreide procedure wordt de
bouwvergunning aangevraagd en het bestemmingsplan aangepast. Deze procedure wordt aangehouden tot het moment dat de gemeenteraad een besluit
neemt over de haalbaarheid. Wanneer de gemeenteraad instemt met de
haalbaarheid van het project, dan wordt de procedure omgevingsvergunning
vervolgd. De eerste stap in de procedure is het ter inzage leggen van de ontwerpvergunning. Hierop is het mogelijk om te reageren. Nadat de vergunning
definitief is, waarschijnlijk eind 2017, kan de ontwikkelaar beginnen met bouwen.
Nadere informatie over het project en contactgegevens is te vinden op
www.moerdijk.nl/projecten.

Verplaatste weekmarkt
i.v.m. Hemelvaartsdag
Op donderdag 25 mei a.s. is het weer Hemelvaartsdag
en dat betekend dat de weekmarkten in Zevenbergen
en Klundert op die dag niet door zullen gaan. De
weekmarkt Zevenbergen zal verplaatst worden naar
woensdag 24 mei. In Klundert gaat de weekmarkt in
zijn geheel niet door. Als klant hoort u van de betrokken
koopmannen/vrouwen of zij aanwezig zullen zijn.

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

VOORDRACHT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 2018
Kent u iemand die een lintje verdient?

De voorbereidingen voor de ‘Lintjesregen’ van april
2018 zijn alweer in volle gang. Wilt u een inwoner
van Moerdijk voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Doe dit dan vóór 15 juli 2017.
Traditiegetrouw worden aan de vooravond van
Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uitgereikt
aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Hoewel deze
Lintjesregen nog niet zo heel lang achter ons ligt,
zijn de voorbereidingen voor 2018 alweer gestart.
De burgemeester nodigt inwoners, verenigingen en
andere maatschappelijke organisaties dan ook uit om
inwoners van de gemeente Moerdijk voor te dragen
voor een Koninklijke onderscheiding.

Wie kunt u voorstellen?
Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een lintje
verdient, of uw vader, of een vrijwilliger bij uw sport-

club? Wie u ook wilt voordragen, om in aanmerking te
komen voor een Koninklijke Onderscheiding moet de
persoon aan een aantal eisen voldoen. Een belangrijk
criterium is dat de kandidaat zich voor een langere tijd
op een bijzondere wijze en belangeloos heeft ingezet
voor de samenleving.

Procedure
Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Hierbij is een belangrijke rol
weggelegd voor de burgemeester. De burgemeester
brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning
over alle ingediende decoratievoorstellen. Ook de
Commissaris van de Koning geeft zijn oordeel over
het voorstel. Vervolgens vindt de eindbehandeling
plaats door een onafhankelijk college, het Kapittel
voor de Civiele Orden. De uiteindelijke beslissing ligt
bij de minister onder wiens ambtsgebied de bijzon-

dere maatschappelijke verdiensten vallen. Er wordt
dus zeer zorgvuldig gekeken naar de voordracht.

Indienen van een voordracht
Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen is
te vinden op www.moerdijk.nl/onderscheidingen en
op www.lintjes.nl. Op deze laatste website is ook het
voordrachtformulier te downloaden. Voor meer informatie over de voordracht kunt u telefonisch contact
opnemen met mevrouw J. Folmer, telefoonnummer:
14 0168. Het voordrachtformulier kunt u ook bij haar
opvragen. Dit formulier dient uiterlijk 15 juli 2017 (maar
liefst eerder) t.a.v. burgemeester Klijs, postbus 4, 4760
AA Zevenbergen te worden teruggezonden, zodat de
voordrachtprocedure tijdig kan worden opgestart.
Voor de goede orde: de Lintjesregen 2018 is op donderdag 26 april; de laatste werkdag voor de viering
van de Koningsdag.

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege het Klunderts Toeterfeest is op 21 mei
2017 van 12:00 uur tot 18:00 uur de Stadhuisring
tussen de Voorstraat en de Westerstraat in
Klundert afgesloten voor alle verkeer, behalve
voetgangers.
Vanwege de mini Roparun is op 19 mei 2017
van 17:30 uur tot 20:00 uur de Voorstraat in Willemstad afgesloten voor alle verkeer, behalve
voetgangers.

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.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’
en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat vanaf 18 mei 2017 tot en met 28 juni 2017
voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’ (planidentificatie
NL.IMRO.1709.Kadedijk120-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.
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.
Inhoud
De wens om zelf te mogen bouwen leeft sterk binnen de gemeente Moerdijk. Het
gemeentebestuur wil ruimte bieden aan deze particuliere woningbouwinitiatieven.
Hiervoor is een bestemmingsplan kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk
opgesteld, maar de locatie Kadedijk naast nummer 120 is buiten de vaststelling hiervan gehouden. Dit hield verband met het aantal woningen. Met dit bestemmingsplan

‘Kadedijk naast nummer 120’ is het aantal woningen teruggebracht van drie naar
twee en is de bouwhoogte eveneens teruggebracht naar acht meter.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Ten behoeve van de realisatie van het plan is door burgemeester en wethouders
besloten om het Verzoek Hogere waarde en het Ontwerpbesluit Hogere waarde
eveneens ter inzage te leggen. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege wegverkeerlawaai voor de locatie overschreden.

Procedure
Iedereen kan tot en met 28 juni 2017 gebruik maken van de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan en op het ontwerpbesluit
hogere grenswaarde. Een zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Moerdijk,
Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen.
Na de ter inzage legging wordt, met inachtneming van de eventuele zienswijzen, het
bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:
-	Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van
het RVV 1990, met daaronder een onderbord
met kenteken 03-SJ-BV, een parkeervak nabij
de woning Zuidhaven 41 te Zevenbergen, aan
te duiden als een voor het voertuig van de
aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 27 juni
2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 27
juni 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.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Meldingen Wet milieubeheer

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

	Adres
	Middenweg 1 in Moerdijk
Molenstraat 38 in Standdaarbuiten
Steenpad 21f in Willemstad
Helsedijk nabij 15 in Willemstad
Specht 23 in Fijnaart
Krugerstraat 6 in Klundert
Dansvlinder 16 in Standdaarbuiten
Huizersdijk ong. in Zevenbergen
De Donk 44 in Zevenbergen
Hoek Kwartiersedijk/Steiledijk in Fijnaart

Activiteitenbesluit milieubeheer

Omschrijving project	Datum ontvangst
Bouwen van een nieuw bedrijfspand
2 mei 2017
Plaatsen van 3 nieuwe silo's
3 mei 2017
Plaatsen van een nieuw hekwerk
1 mei 2017
Bouwen van een nieuwe woning
8 mei 2017
Plaatsen van een dakopbouw op de aangrenzende garage
5 mei 2017
Plaatsen van een carport
3 mei 2017
Realiseren van een uitrit
4 mei 2017
Bouwen van een nieuwe woning met aanbouw
3 mei 2017
Vervangen van een bestaand kozijn
3 mei 2017
Plaatsen blokhut/schuur
8 mei 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 3 mei 2017 tot en met 10 mei 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
	Adres
Apolloweg 15 in Moerdijk
Distriboulevard 27 in Moerdijk
Oostdijk 22 in Willemstad
Koekoeksedijk 14 in Zevenbergen

Omschrijving project	Datum verzonden
Wijzigen van de brandcompartimentering
3 mei 2017
Bouwen van een nieuwe bedrijfshal (bouwdeel 1)
4 mei 2017
Vergroten van de propaantank en het Plaatsen van een hekwerk eromheen
4 mei 2017
Wijzigen van de brandcompartimentering
3 mei 2017

• S agro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., voor
het in werking hebben van een mobiele puinbreker,
Gorsdijk 1 in Moerdijk

VASTSTELLING BELEIDSREGELS
VERZOEKEN OM HANDHAVING
Burgemeester en wethouders van Moerdijk, alsmede
de burgemeester individueel, maken bekend dat zij
gezamenlijk in de vergadering van 2 mei 2017 de
beleidsregel Verzoeken om handhaving gemeente
Moerdijk 2017 hebben vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking op de dag na deze
bekendmaking 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 gratis te raadplegen op www.moerdijk.nl/
regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over deze beleidsregel kunt u contact opnemen
met de heer R. Kranenburg van de afdeling Vergunningen en Handhaving via het algemene telefoonnummer
14 01 68.

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.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van de kindervakantie speelweek op de
parkeerplaats aan het Sinte Catharinadal in Willemstad van 15 tot en met 21 juli 2017
		 (verzonden 4 mei 2017)
• Het houden van de avondvierdaagse in Zevenbergen
van 6 tot en met 9 juni 2017 met op de afsluitende
avond op 9 juni een defilé op de Zeestraat
		 (verzonden 4 mei 2017)
• Het houden van een onderling fanfareconcert in
gymzaal de Waai aan de Kloosterlaan 12 in Langeweg op 27 mei 2017 van 20:00 uur tot 01:00 uur
		 (verzonden 4 mei 2017)
• Het houden van Graanpop 2017 op het achterterras
van de Graanbeurs aan de Kadedijk 6 in Fijnaart en
op het gedeelte van het evenemententerrein dat
daar direct aan grenst op 3 juni 2017 van 20:00 uur

		
•

		
•

		
•

		
•

tot 01:00 uur en op 4 juni 2017 van 13:00 uur tot
00:00 uur
(verzonden 9 mei 2017)
Het houden van de feestelijk opening van de parkeerplaats aan de Kasteeltuin in Zevenbergen op 19
mei 2017 van 13:00 uur tot 17:00 uur
(verzonden 9 mei 2017)
Het houden van de feestelijke opening van de
Waterberging aan de Westkreekweg in Fijnaart op
17 mei 2017 van 13:00 uur tot 16:30 uur
(verzonden 9 mei 2017)
Het houden van een jaarmarkt in en rondom de
voormalige kerk aan de Bisschop Hopmansstraat in
Noordhoek op 21 mei 2017 van 10:00 uur tot 17:00 uur
(verzonden 9 mei 2017)
Het houden van de feestelijke afsluiting van het
voetbalseizoen bij v.v. Den Hoek Vooruit aan de

Bloemendaalse Zeedijk 2b in Zevenbergschen Hoek
op 27 mei 2017 van 10:00 uur tot 23;00 uur
		 (verzonden 10 mei 2017)
• Het houden van diverse activiteiten op het terrein
van het buitenzwembad aan de Grintweg 5 in Willemstad op de volgende data gedurende het openingsseizoen van 2017: 25 mei, 23 juni, 14 juli, 15
juli, 28 juli, 25 augustus en 26 augustus (verzonden
10 mei 2017)
• Het houden van een mini Roparun op de Voorstraat
in Willemstad op 19 mei 2017 van 17:30 uur tot
20:00 u ur (verzonden 11 mei 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.

VASTSTELLING BELEIDSREGELS
GEDOGEN
Burgemeester en wethouders van Moerdijk, alsmede
de burgemeester individueel, maken bekend dat zij
gezamenlijk in de vergadering van 2 mei 2017 de
beleidsregel Gedogen gemeente Moerdijk 2017 hebben vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking op de dag na deze
bekendmaking 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 gratis te raadplegen op www.moerdijk.nl/
regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over deze beleidsregel kunt u contact opnemen
met de heer R. Kranenburg van de afdeling Vergunningen en Handhaving via het algemene telefoonnummer
14 01 68.

